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Abstract 

The purpose of this study is to make preschool teachers discursive speech about the highly 

sensitive children visible. Knowledge governs human beings’ way of speaking, affecting how 

we name and then respond to the highly sensitive children. In order to address the discourses 

that govern our actions and change them, we must first make them visible. Therefore, this study 

aims to investigate how the highly sensitive child is constructed in the preschool teachers’ 

speech.  

The study is qualitative and based on interviews with six preschool teachers who work in 

Stockholm. The interviews were recorded and transcribed before analysis. The theoretical 

framework chosen for this study is the post-structuralist discourse analysis. I was inspired by 

Foucaults, Laclau and Mouffes methods of discourse analysis. This framework allowed me to 

analyze how language contributes to construct and maintain discourses regarding the highly 

sensitive children. 

I have in this study noticed two local discourses; the highly sensitive child as problematically 

deviant and the highly sensitive child as competent and positively deviant. Within the 

framework of this study I also analyze the discourses created in research about the highly 

sensitive child. The result of this study shows that these discourses challenge each other. The 

variation in how the preschool teachers used these two different ways of speaking indicate a 

collision between the two current discourses. 

Key words: highly sensitive, HSP, normality, deviation, preschool teachers, discourse analysis, 

relational perspecive 

  



Förord 

Först och främst vill jag tacka min fantastiska Villem. Du öppnade mina ögon för vad 

högkänslighet är och du har under dina snart fem år på jorden lärt mig mer än någon annan, 

både om mig själv och om livet. Tack för att du är du! 

Sedan vill jag även rikta ett stort tack till mina respondenter som tagit sig tid att träffa mig för 

att prata om ett svårt och ovanligt ämne. Jag vill även rikta ett varmt tack till min handledare 

Susanne Waldén för engagemang och hjälp längs vägen. 

Ylva Johnson  
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Inledning och problemområde 

Den första gången jag stötte på begreppet högkänslighet var strax efter att mitt nu fyraåriga 

barn föddes. När jag började läsa om det kunde jag även känna igen mig själv i det. Efter att jag 

har fått upp ögonen för högkänslighet ser jag ofta i min yrkesroll barn som på flera sätt uppfyller 

kriterierna för att vara högkänsliga. Barn som på ett otroligt sätt uppmärksammar detaljer som 

de flesta av oss missar, barn som funderar mycket och ställer ovanligt avancerade frågor, barn 

som bryter ihop i gråt när andra barn i deras omgivning gråter, barn som är så intuitiva att man 

nästan kan tro att de läser tankar, barn som ställer ovanligt höga krav på sig själva och som ofta 

blir stressade av förskolans intrycksfulla miljö. Jag upplever en stor variation i hur dessa barn 

blir bemötta i förskolan, och tycker mig även se stor variation vad gäller hur barnen ser på sig 

själva beroende på hur de blir bemötta. 

Forskning visar att 15-20% av populationen är högkänsliga (Aron 2004, s. 341; Aron 2006, s. 

16; Aron et al. 2012, s. 273-274; Aron 2014, s. 22; Aron 2017, s. 32; Jagiellowicz 2012 s. 17). 

Trots detta är högkänslighet ett relativt okänt begrepp inom den svenska förskolan. Min 

upplevelse är att bristande kunskaper bland pedagoger om högkänslighet gör att dessa barn inte 

bemöts på ett bra sätt. Barn som upplevs som känsliga eller försiktiga blir ofta bemötta med 

irritation av pedagoger som ser deras beteende som ett problem. Forskning visar att högkänsliga 

barn som växer upp under svåra uppväxtförhållanden mår sämre än mindre sensitiva personer 

som växer upp under likvärdiga levnadsförhållanden samt att högkänsliga barn gynnas mer än 

majoriteten av att växa upp under goda förhållanden (Aron et al. 2012, s. 277; Aron 2014, s. 

15-16; Aron 2017, s. 16; Jagiellowicz et al. 2011, s. 46). Därför anser jag det vara angeläget att 

undersöka hur pedagoger i förskolan talar om de högkänsliga barnen. 

Hur pedagogerna i förskolan konstruerar bilden av det högkänsliga barnet varierar och 

konstruktionerna får konsekvenser för hur de högkänsliga barnen blir bemötta. Därför vill jag 

undersöka vilka typer av diskursiva praktiker förskollärares uttalanden om högkänsliga barn 

skapar samt vad konstruktionerna kan ha för konsekvenser för pedagogernas arbete och de 

högkänsliga barnens vardag i förskolan. 

Syfte och frågeställningar 

Kunskaper styr människors sätt att tala och påverkar därmed hur de benämner och därefter 

bemöter högkänsliga barn. För att kunna ta ställning till de diskurser som styr vårt handlande 
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och förändra dem måste de synliggöras. Syftet med denna uppsats är därför att synliggöra hur 

det högkänsliga barnet konstrueras i pedagogers tal för att kunna ta ställning till och förändra 

diskurserna. 

Frågeställningar 

 Hur konstrueras det högkänsliga barnet i pedagogernas tal? 

 Vilka eventuella konsekvenser kan olika konstruktioner av det högkänsliga barnet 

innebära för pedagogers arbete? 

 Vilka eventuella konsekvenser kan olika konstruktioner av det högkänsliga barnet 

innebära för högkänsliga barns vardag i förskolan? 

Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt redogör jag för det teoretiska perspektiv som används i denna uppsats. Jag 

redogör för diskursanalys utifrån en poststrukturalistisk forskningsansats samt för viktiga 

begrepp som används i analysen av min empiri. Begreppen makt, normalitet och avvikelse vilka 

är viktiga för analysen förklaras även. 

Poststrukturalistisk forskningsansats 

I denna uppsats undersöker jag diskursiva praktiker om högkänslighet i förskolan utifrån en 

poststrukturalistisk ansats. I diskursanalysen har jag inspirerats av filosofen Michel Foucault 

samt statsvetarna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Den poststrukturalistiska ansatsen 

fokuserar på språket. Språket konstruerar en verklighet där någonting alltid lyfts fram medan 

någonting annat döljs. Språket styr hur vi uppfattar och förstår verkligheten omkring oss och är 

således inte en återgivning av omvärlden utan innebär alltid ett urval och en tolkning 

(Thomassen 2007, s. 132). Vad vi kan sätta ord på kan vi förstå, det som vi inte har ord för kan 

vi inte ens se. Inom poststrukturalismen ses den sociala världen som skapad av språket. I den 

konkreta användningen av språket skapas, reproduceras och förändras strukturerna påpekar 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 18). 

Med hjälp av språket skapas representationer av verkligheten som även bidrar till att skapa den. 

Om språket förändras, förändras också världen. Den fysiska världen finns också, men den får 

bara mening genom språket (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15-16). Så fort språk 

används har verklighet konstruerats. Genom att namnge ting, grupperingar eller händelser 
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skapas sammanhang och verklighet produceras skriver Börjesson och Palmblad (Börjesson & 

Palmblad 2007, s. 10). 

Diskurs 

Diskurser är centrala inom poststrukturalismen. Inom nästan alla diskursanalytiska riktningar 

förhåller forskaren sig till Foucault. Detta eftersom att alla diskursanalytiska angreppssätt har 

sina rötter i Foucaults tänkande (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19). En diskurs är enligt 

Foucault en specifik praktik som producerar en viss typ av uttalanden. Diskursen är ett system 

av vetande, discipliner och vetenskaper som uppstår i och genom språket (Thomassen 2007, s. 

135). Diskursen reproducerar inte bara på förhand existerande sociala system skriver Foucault, 

den är en operator i sig (Foucault 1971/2008, s. 182). Enligt Foucault är sanningen en diskursiv 

konstruktion som är cirkulärt knuten till maktsystem som producerar och vidmakthåller den 

(Foucault 1971/2008, s. 178). Olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är 

falskt och syftet med diskursanalysen, enligt Foucault, är att klarlägga strukturer i olika 

kunskapsregimer, att synliggöra regler för vad som betraktas som sant och falskt (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 19). Diskurser formar områden av verkligheten och bestämmer 

vad som är vetbart, sägbart och tänkbart inom ett avgränsat socialt, ekonomiskt, geografiskt 

eller språkligt område vid en given historisk tidpunkt (Thomassen 2007, s. 136-137). 

Makt 

Makt är ett centralt begrepp inom det poststrukturalistiska fältet. De diskursiva praktikerna 

verkställer en rad utestängningsprocedurer som bestämmer vem som kan tala om vad. De 

konstruerar en verklighet och skiljer på vad som är sant och falskt (Thomassen 2007, s. 138). 

Foucault hävdar att det bakom allt vetande och all kunskap döljer sig en kamp om makt 

(Foucault 1971/2008, s. 170). Makten tillhör lika lite som diskursen bestämda agenter, den är 

snarare spridd över sociala praktiker. Makten är produktiv i det att den konstituerar diskurser 

och kunskap. Makten frambringar den kunskap människor har, deras identiteter och de 

relationer de har till varandra. Kunskapen, identiteterna och de sociala relationerna är alla vid 

en given tidpunkt på ett bestämt sätt, men kunde ha varit och kan vara annorlunda. Makten 

skapar vår sociala omvärld och gör att den ser ut och kan benämnas på vissa sätt samtidigt som 

den utesluter andra sociala ordningar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 20, 44-45). 
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Diskursanalys 

Inom diskursanalysen fokuserar forskaren på att se på vilket sätt språket producerar och 

reproducerar diskurser genom analys av språkliga mönster med fokus på det underförstådda 

eller förgivettagna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Foucault anser att forskaren i en 

diskursanalys inte enbart bör undersöka diskursernas uttrycksvärde och formella omvandlingar, 

utan även deras existensformer. Hur diskurser cirkuleras, exploateras, attribueras och görs till 

föremål för tillägnelse skiftar från kultur till kultur och modifieras inom varje kultur (Foucault 

1993, s. 97). Kategoriseringar och antaganden om vad som är normalt respektive avvikande är 

enligt Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete, viktiga i diskursanalysen. Istället för att utgå 

ifrån att de korrekta vetenskapliga metoderna säkrar för att kategorier återspeglar verkligheten 

riktar sig diskursanalysen mot hur sådana antaganden skapas, vad de fyller för funktion och mot 

de sociala processer som återskapar dem (Forkby 2007, s. 75). I konstruktionen av kategorier, 

gruppindelningar och praktiker som legitimerar dem blir det möjligt att syna hur ordning och 

maktförhållanden skapas och reproduceras (Forkby 2007, s. 75). Med konstruktion avser jag i 

denna uppsats hur vårt sätt att uppfatta världen konstrueras och upprätthålls i sociala processer 

(jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12). Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med 

förskolepedagoger och analysera materialet utifrån en poststrukturalistisk ansats genom en 

diskursanalys kan jag få syn på hur pedagogers uttalanden om högkänsliga barn i förskolan är 

präglade av befintliga diskurser samt hur uttalandena återskapar diskursiva praktiker och hur 

de diskursiva praktikerna kan påverka pedagogernas praktik.  

Normalitet och avvikelse 

Normalitet och avvikelse är viktiga begrepp för analysen av denna uppsats. Med hjälp av 

begreppen kan vi synliggöra hur barn jämförs med och bedöms utifrån en normalitet som är 

sprungen ur synen på hur ett barn ”ska vara”. Barn jämförs och bedöms utifrån förväntningar 

på hur de förväntas vara i ett visst sammanhang. Normen skapas utifrån majoriteten samtidigt 

som en stor del barn konstrueras som avvikande. Detta får konsekvenser för dessa barns villkor 

i förskolan. Begreppen normalitet och avvikelse förklaras därför nedan. 

Foucault beskriver i Vansinnets historia under den klassiska epoken (1972/2010) om behovet 

av att gruppera människor utifrån vad som upplevs vara normalt respektive avvikande. 

Kategorisering har enligt Foucault sitt ursprung i särskiljandet av de ”vansinniga” från de 

”förnuftiga” under 1600-talet (Foucault 1972/2010, s. 31-34, 91-92). Specialpedagogen Ann 

Ahlberg skriver om hur begreppen normalitet och avvikelse kan vara svårfångade och ha 



5 

 

motsägelsefulla förklaringar i olika sammanhang. Normaliteten motsvarar vad som uppfattas 

vara vanligt och allmänt förekommande, men också utifrån moraliska och etiska föreställningar 

om hur någonting bör vara. Vidare påtalar Ahlberg att normaliteten inte är statisk utan att 

gränserna mellan normalitet och avvikelse är rörliga. Synen på vad som är norm och vad som 

är avvikande förändras beroende på kultur, tradition och samhällspolitiska ställningstaganden 

(Ahlberg 2015, s. 37-38). Etnologen René Leòn ger i På väg mot en diversifierad normalitet 

(2001) uttryck för en liknande bild av normalitetsbegreppet. Leòn beskriver normaliteten som 

ett resultat av maktförhållanden mellan olika grupper i samhället där de dominerande grupperna 

har tolkningsföreträde. Leòn belyser hur ett samhälles normer ofta ses som självklara och 

universella trots att normaliteten är icke-statisk och föränderlig (Leòn 2001, s. 20-26). 

Statsvetaren Sandra Dahlén lyfter även fram detta och understryker att vad som anses vara en 

funktionsnedsättning i en kultur kan ses som en gåva i en annan (Dahlén 2012, s. 7). Detta visar 

sig även i forskningen kring högkänslighet. Typiskt ”högkänsliga egenskaper” värderas olika i 

olika kulturer (Aron et al. 2012, s. 278). Detta blir bland annat tydligt i en studie genomförd av 

psykologen Jadzia Jagiellowicz et al. I en studie med kinesiska deltagare upptäckte Jagiellowicz 

et al. att en större andel av deltagarna ansåg sig vara högkänsliga än i tidigare 

undersökningsgrupper från USA. Jagiellowicz et al. förklarar att beror på att känslighet ses som 

någonting mer positivt och önskvärt i Kina än i USA vilket gjorde att deltagarna från Kina 

kände sig mer bekväma med att identifiera sig som högkänsliga (Jagiellowicz et al. 2011, s. 39-

40). Aron refererar i Den högkänsliga människan (2017) till en studie av Chen, Rubin och Sun 

där skolbarn från Kanada jämfördes med skolbarn från Shanghai för att se vilka 

personlighetsdrag som gjorde barnen mest populära. I Shanghai var det de blyga och sensitiva 

barnen som oftast valdes som lekkamrater medan de blyga och sensitiva barnen var de som 

valdes minst av alla i Kanada (Aron 2017, s. 60, se ”Social reputation and peer relationships in 

Chinese and Canadian children: A cross-cultural study”, Child Development 63 (1992): 1336-

43). Mats Börjesson och Eva Palmblad hävdar i uppförandeproblem i skolan – och andra 

kliniska observationer (2003) att barn inte är och inte kan vara avvikande i sig själva utan endast 

i relation till skolans strukturer och kulturella normer konstrueras som avvikande (Börjesson & 

Palmblad 2003, s. 28). 

Tidigare forskning och litteratur 

Här presenteras studiens utgångspunkter, tidigare forskning samt teoretisk förankring. Syftet 

med detta avsnitt är att ge bakgrund till begreppet högkänslighet och därmed en bättre förståelse 
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för vad högkänslighet kan innebära för barn i förskolan. Jag redogör även för tidigare forskning 

om normalitet och avvikelse samt för det relationella perspektivet i relation till andra 

specialpedagogiska perspektiv. Merparten av forskningsbakgrunden i denna uppsats är 

genomförd med ett psykologiskt perspektiv. I avsnittet behandlas även tidigare forskning ur ett 

kulturvetenskapligt och ett specialpedagogiskt perspektiv. De olika perspektiven ger olika 

infallsvinklar för min analys. I detta avsnitt problematiserar jag även Arons konstruktion av det 

högkänsliga barnet. 

Högkänslighet 

1913 upptäckte psykiatrikern och psykoanalytikern Carl Jung ”innate sensitiveness”, medfödd 

känslighet. Den medfödda känsligheten kopplades samman med introversion. Psykologen 

Elaine Aron började under 1990-talet forska kring denna medfödda känslighet och fann att 

denna känslighet var besläktad med, men inte samma sak som introversion (Aron 2004, s. 337-

349). Aron fann att ca 15-20% av populationen föds som högkänsliga (Aron 2004, s. 341; Aron 

2006, s. 16; Aron et al. 2012, s. 273-274; Aron 2014, s. 22; Aron 2017, s. 32; Jagiellowicz 2012, 

s. 17), att 70 % av de högkänsliga är introverta medan 30 % av dem är extroverta (Aron 2004, 

s. 339; Aron 2006, s. 15) samt att personlighetsdraget är jämnt fördelat mellan kvinnor och män 

(Aron 2014, s. 22; Aron 2017, s. 22). 

Högkänslighet är enligt Aron inte en funktionsnedsättning utan ett personlighetsdrag. Enligt 

Socialstyrelsen innebär en funktionsnedsättning att man har en nedsatt förmåga att fungera 

fysiskt, psykiskt eller intellektuellt (Socialstyrelsen 2018). Att dra en gräns mellan 

högkänslighet och funktionsnedsättningar kan vara problematiskt. Detta resonemang kommer 

jag att utveckla i avsnittet Problematisering av begreppet högkänslighet. Högkänsliga personer 

har ett känsligare nervsystem än majoriteten som svarar kraftigare på yttre och inre stimuli 

(Jagiellowicz et al. 2011, s. 38-45). Detta gör att de lätt blir överväldigade (Aron et al, 2012, s. 

275-276; Aron 2017, s. 50). Högkänsliga personer tar in och bearbetar och processar mycket 

fler intryck än vad andra människor gör, vilket gör att hjärnan lätt bli överbelastad. Då de 

högkänsliga barnen tar in så många intryck från alla sina sinnen på en gång kan den ofta röriga 

och stimmiga förskolemiljön göra dem överstimulerade. 

[…] till följd av att ditt högkänsliga barn tar in mer och bearbetar det mer fullständigt, kommer 

det att uppleva starkare känslor än andra i situationer som skapar en känslomässig reaktion (vilket 

alla situationer gör i någon mån). ibland är det intensiv kärlek, vördnad eller glädje. Men eftersom 

alla barn hanterar nya, stressiga situationer varje dag måste högkänsliga barn också känna rädsla, 
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ilska och ledsnad, och de upplever dessa känslor mer intensivt än andra barn (Aron 2014, s. 40-

41). 

Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är mycket sensitivt och beteendedrag som 

påverkar hur personen processar yttre och inre stimuli (Aron et al, 2012, s. 275-276; Aron 2017, 

s. 48-51; Jagiellowicz et al. 2011, s. 38-45). Då de högkänsliga individerna på grund av detta 

lägger märke till och bearbetar sinnesintryck på en djupare nivå är de extra mottagliga för sina 

fysiska och emotionella miljöer. 

DOES 

Elaine Aron har för att förklara högkänslighet skapat förkortningen DOES vilken redogörs för 

i Den högkänsliga människan (Aron 2017) samt Det högkänsliga barnet (Aron 2014). 

Högkänslighet kan yttra sig på flera olika sätt hos olika individer, men något som högkänsliga 

har gemensamt är DOES (Aron 2014, s. 8-15; Aron 2017, s. 22-28). 

D står för djup bearbetning av intryck och stimuli (depth of processing). Högkänsliga personer 

bearbetar intryck på ett djupare plan än majoriteten (Aron et al. 2012, s. 277; Aron 2014, s. 8-

9; Aron 2017, s. 23-24; Jagiellowicz, et al. 2011, s. 45).  

O står för överstimulering (overstimulation). På grund av den djupa och noggranna 

bearbetningen av allt som sker på in- och utsidan tröttas hjärnan ut snabbare hos högkänsliga 

individer än hos andra. De blir därför i mycket högre grad överstimulerade, trötta och stressade 

(Aron et al. 2012, s. 277; Aron 2014, s. 10; Aron 2017, s. 24-25; Jagiellowicz et al. 2011, s. 

38). Aron poängterar i Det högkänsliga barnet (2014) hur denna överstimulering kan få mycket 

olika uttryck i olika barn.  

De verkar nästan få fysiskt ont av starka ljud. De klagar för att det är för varmt eller för kallt, för 

att de har fått en sten i skon eller för att kläderna har blivit våta eller kliar. Du lär dig att de behöver 

extra avbrottstid eller lugn lek (Aron 2014, s. 10). 

E står för emotionell mottaglighet och empati (emotional reactivity and empathy). Emotionell 

mottaglighet är enligt Aron nära besläktad med djup bearbetning, eftersom att våra känslor talar 

om för oss vad vi ska uppmärksamma, lära av och om nödvändigt memorera (Aron 2014, s. 12; 

Aron 2017, s. 25-27). 
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Som förälder till ett högkänsligt barn vet du hur denna emotionella mottaglighet och empati visar 

sig, som när ditt barn känner allt så starkt, har när till gråten, ”läser dina tankar”, är perfektionist 

eller reagerar intensivt över att ha gjort minsta fel. Han eller hon lägger märke till när andra mår 

dåligt, inklusive skolkamrater, familjemedlemmar, främlingar och ibland särskilt djur (som när 

barnet får veta att små lamm blir lammkotletter eller att isbjörnens ungar drunknar på grund av 

den globala uppvärmningen) (Aron 2014, s. 12). 

På grund av dessa starka känslor och djupa tankar är de flesta högkänsliga barn vanligtvis 

empatiska. De lider mer när andra lider och blir tidigt intresserade av social rättvisa (Aron 2014, 

s. 41). 

Jagiellowicz har i The Relationship between the Temperament Trait of Sensory Processing 

Sensitivity and Emotional Reactivity (2012), en studie om hjärnaktivering visat att högkänsliga 

reagerar mer än andra på både tilltalande och obehagliga bilder (Jagiellowicz 2012, s. 44). 

Högkänsliga personer som upplever positiva händelser reagerar alltså starkare positivt än 

mindre sensitiva människor, särskilt om de har haft en bra barndom (Jagiellowicz 2012, s. 48). 

Högkänsliga personer har i studier visat högre aktivitet än andra i sina spegelneuronsystem när 

de tittar på närståendes glada eller ledsna ansikten samt främlingars glada ansikten (Aron 2014, 

s.13). Detta är enligt Aron ett starkt belägg för att högkänsliga personer är särskilt lyhörda för 

dem som de har känslor för liksom generellt för positiva bilder (Aron 2014, s. 13). Tillsammans 

med andra delar av hjärnan hjälper spegelneuronerna oss att förstå andras avsikter och känslor. 

I dessa områden i hjärnan utvecklas empati. Aron påtalar att vi när vi känner empati inte bara 

genom ord förstår hur andra känner sig utan att vi faktiskt i en viss utsträckning känner själva 

på samma sätt (Aron 2014, s. 13).  

S står för känslighet för subtila stimuli (sensing the subtle). Högkänsliga personer är ofta 

mycket medvetna om subtila ljud, dofter, smaker, synintryck, detaljer etc. (Aron et al. 2012, s. 

277; Aron 2017, s. 27-28; Jagiellowicz et al. 2011, s. 45) detta beror inte på att de har ovanligt 

välutvecklade sinnen utan på deras högre nivå av tänkande och kännande (Aron 2014, s. 14; 

Aron 2017, s. 28). 

Föräldrar känner ändå till sina högkänsliga barns känslighet för subtila stimuli, som när barnet 

upptäcker till och med den minsta skillnad i hur människor eller platser ser ut, när en möbel 

flyttats, en ”konstig” lukt som gör att de vägrar gå in i ett hus, en fågelsång eller flygplansmotor i 

fjärran eller när de (lite äldre barnen) betraktar ett konstverk och ser mer än andra gör. De lägger 

märke till ett tonfall, en blick, en tillrättavisning eller ett litet tecken på uppmuntran (Aron 2014, 

s. 14). 
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Citatet ovan synliggör hur sensitivitet för subtila stimuli kan ta sig till uttryck på olika sätt.  

Högkänslighet, diagnosticering och konstruktioner 

Psykologen Lisa-Mandi Durbach visar i avhandlingen The use of interactive stories to deal with 

awareness of high sensitivity in middle childhood (2011) att elever som kategoriserar sig själva 

som högkänsliga ofta felaktigt diagnosticeras av sina lärare med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som ADD, ADHD och Autism. De konstrueras av lärarna som 

inåtvända, blyga, skygga eller som elever med inlärningssvårigheter (Durbach 2011, s. 65-69). 

Även Aron påtalar att högkänslighet lätt kan förväxlas med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, särskilt inom autismspektrat (Aron 2006, s. 23). Den höjda 

sensitiviteten som dessa funktionsnedsättningar innebär beror dock enligt Aron på svårigheter 

att processa stimuli snarare än den högre nivån av att processa av stimuli som återfinns hos de 

högkänsliga (Aron 2006, s. 23). Durbach anser, som Aron att behovet av att dra sig undan är 

ett tecken på den överstimulering som lätt drabbar de högkänsliga barnen (Aron et al. 2012, s. 

277; Durbach 2011, s. 66). Om högkänsliga barn inte får möjlighet till återhämtning riskerar 

deras lärande och utveckling att hämmas (Durbach 2011, s. 69). Specialpedagogen Nina Eklund 

Tegar intervjuar i studentuppsatsen Det är svårt att vara mig… Om skolelever som 

kategoriserar sig som högkänsliga (2013) barn i skolåldern som kategoriserar sig själva som 

högkänsliga (Eklund Tegar 2013). Eklund Tegar påvisar som Durbach hur högkänsliga barn 

ofta kategoriseras av andra som blyga, introverta, konstiga, svaga, annorlunda och överkänsliga 

(Eklund Tegar 2013, s. 23). Detta kan givetvis ha en stigmatiserande effekt och stor påverkan 

på självbilden. Durbach kommer i sin avhandling fram till att lärares kunskaper kring 

högkänslighet är avgörande för hur barnen klarar sig i skolan. Högkänsliga barn som känner sig 

förstådda klarar sig inte bara bättre i skolan, de frodas skriver Durbach (Durbach 2011, s. 71-

72). 

Problematisering av begreppet högkänslighet 

I detta avsnitt vill jag problematisera Arons användning av begreppet högkänslighet och hur det 

används. Att högkänslighet är det rätta sättet att beskriva dessa barn är till synes en självklarhet 

uppsatsen igenom. Begreppet högkänslighet är en social konstruktion bland många. Jag 

kommer i detta avsnitt att lyfta fram och diskutera citat från Elaine Arons Det högkänsliga 

barnet (2014). 
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De verkar nästan få fysiskt ont av starka ljud. De klagar för att det är för varmt eller för kallt, för 

att de har fått en sten i skon eller för att kläderna har blivit våta eller kliar. Du lär dig att de behöver 

extra avbrottstid eller lugn lek (Aron 2014, s. 10). 

När Aron lyfter upp svårigheter som högkänsliga barn kan vara i avslutar hon med ”Du lär dig 

att de behöver extra avbrottstid eller lugn lek”. Detta tolkar jag som att Aron anser att det är 

miljön de högkänsliga barnen vistas i, inte barnen som ska förändras när svårigheter uppstår. 

Aron ger uttryck för ett relationellt perspektiv där barn inte är bärare av svårigheter och problem 

utan barnet hamnar i svårigheter som uppstår i relation till omgivningen (jfr Ahlberg 2015, s. 

48-53; Palla 2011, s. 41; von Wright 2001 s. 14-15).  

Det vanligaste rådet, att man får bort oönskat beteende med hjälp av ”konsekvenser” (straff), 

fungerar ofta inte – ditt barn verkar känna sig helt tillintetgjort av straff eller till och med av kritik. 

[…] Vårt första råd är att inte tro på dem som antyder att det är någonting fel med ditt barn, och 

att inte låta ditt barn tro det. Inte heller är ditt barns annorlunda sätt ditt fel (Aron 2014, s. 35). 

Även i detta citat framgår det att Aron vänder sig emot korrigeringar av barnets beteende. Aron 

anser att konsekvenser och straff (vilka i och för sig inte är särskilt vanliga i den svenska 

förskolan) är fel väg att gå i mötet med ett högkänsligt barn. Aron skriver ”ditt barns annorlunda 

sätt” vilket framställer de högkänsliga barnen som avvikande. Författaren framhåller att det inte 

är ”någonting fel” med högkänsliga barn vilket jag tolkar som att även om hon särskiljer och 

konstruerar de högkänsliga barnen som avvikande är det en positiv avvikelse, ett resonemang 

som jag kommer att utveckla längre ner. 

Barn med Aspergers syndrom verkar vilja kommunicera men är inte bra på det eftersom de 

synbarligen saknar intuitiv förståelse för hur de ska lyssna och när de ska prata. […] Normala 

barn, inklusive högkänsliga barn, föds däremot beredda på och ivriga att få kontakt – de är 

programmerade för det (Aron 2014, s. 62-63). 

I citatet ovan framgår det hur Aron trots särskiljandet av och konstruerandet av barn som 

avvikande anser dem tillhöra de ”normala” barnen. I citatet ovan skapar Aron ett 

motsatsförhållande mellan normala barn och barn med Aspergers syndrom och konstruerar 

därigenom de barn med Aspergers som problematiskt avvikande i syfte att lyfta upp de 

högkänsliga barnen. Normalitetsbegreppet avser enligt Hörnfeldt både det mest vanliga och det 

mest eftersträvansvärda (Hörnfeldt 2009, s. 15). Aron visar en dubbelhet när hon särskiljer de 

högkänsliga barnen som en avvikande grupp samtidigt som hon frambringar en grupp vilken 

hon kallar normala, dit hon även anser att de högkänsliga barnen hör. Aron har tidigare visat 
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hur hon konstruerar de högkänsliga barnen utifrån ett relationellt perspektiv medan hon verkar 

ge uttryck för ett kategoriskt perspektiv när hon beskriver barn med Aspbergers syndrom. 

Som vi diskuterar i nästa kapitel är det en av livets största och lyckligaste utmaningar att vara 

förälder till ett högkänsligt barn. Med ett sådant barn gör du större skillnad, och därför är både 

belöningarna och de problem du måste ta itu med större (Aron 2014, s. 65). 

I citatet ovan blir det tydligt att även om Aron konstruerar de högkänsliga barnen som 

avvikande beskrivs de vara kompetenta. Aron skriver att föräldraskapet till ett högkänsligt barn 

är ”en av livets största och lyckligaste utmaningar” och att ”med ett sådant barn gör du skillnad”. 

Min tolkning av detta är att Aron konstruerar de högkänsliga barnen som mer kompetenta än 

andra barn. 

I Arons konstruktion av högkänslighet beskrivs det högkänsliga barnet främst i positiva ordalag. 

De svårigheter som ett högkänsligt barn kan hamna i beskrivs ur ett relationellt perspektiv och 

man fokuserar på de styrkor och kompetenser högkänslighet generellt kan innebära. Aron 

understryker hur högkänslighet inte är en funktionsnedsättning. Genom detta skapar Aron en 

dikotomi mellan normala barn (dit hon även räknar in högkänsliga barn) och barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De högkänsliga barnen blir å ena sidan avvikande 

med en positiv underton, men räknas samtidigt in i kategorin ”normala barn” enligt Aron. Det 

som omnämns som avvikande lyfts fram som positivt och styrkor till skillnad från hur det som 

ses som avvikande i funktionsnedsättningar som t ex ADHD eller Aspergers snarare omnämns 

som svagheter. 

Normalitet och avvikelse 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning utifrån ett kulturvetenskapligt perspektiv. 

Etnologen Helena Hörnfeldt undersöker i Prima barn, helt u.a. (2009) hur barnhälsovårdens 

kontroller konstruerar barn som antingen normala eller avvikande. Hörnfeldt konstaterar att 

normalitetsbegreppet har en dubbel innebörd eftersom det avser både det mest vanliga och det 

eftersträvansvärda. Det normala beskriver således inte enbart samhället utan fungerar även 

styrande. Hörnfeldt understryker hur en stor grupp barn alltid placeras utanför det normala vid 

konstruerandet av normalitet. Dessa barn konstrueras som avvikande (Hörnfeldt 2009, s. 15). 

Den ensidiga beskrivningen av en avvikande problematisk grupp barn skapar en verklighet för 

barnen även om förutsättningarna är baserade på en konstruerad tillskriven gruppidentitet 

(Hörnfeldt 2009, s. 209-210). 
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Kategoriseringar av de avvikande barnen 

Kategoriseringar kan möjliggöra upptäckten av det som tidigare har varit osynligt. Mönster 

framträder och orsaker ges. Ett problem med vissa typer av kategoriseringar, så som diagnoser 

eller begrepp som högkänslighet är att de kan producera sina fall, istället för att avtäcka faktiska 

egenskaper. Kategoriseringen försvårar möjligheten att se individen i svårigheter och skapar 

istället problem genom en grupperande praktik (Börjesson & Palmblad 2003, s. 45-46). Dahlén 

konstaterar att kategoriseringar skapar reella konsekvenser i människors liv. Dahlén tydliggör 

dock att det inte är kategoriseringarna i sig som är problematiska utan hur vi fyller grupperna 

med innebörd och vilken statusskillnad som uppstår mellan grupperna (Dahlén 2012, s. 7). 

Specialpedagogen Kristian Lutz synliggör och problematiserar i avhandlingen 

Kategoriseringar av barn i förskoleåldern (2009) hur barn i behov av särskilt stöd 

kategoriseras. Lutz påtalar att barn i behov av särskilt stöd blir bedömda och definierade utifrån 

ett vuxenperspektiv där utgångspunkten är att dessa barn utgör ett problem (Lutz 2009, s. 16). 

Lutz påtalar även hur förskolans parametrar gällande barns utveckling är uppbyggda från en 

föreställd bild av normalutveckling snarare än från konkreta mätbara resultat. När personalen 

möter nya barn i förskolan jämförs de med modellen av det normativa barnet. Barnet som ses 

som ”normalt” utifrån den fastställda normen. Om avvikelsen blir för stor ökar sannolikheten 

för en kategorisering av problemet, ofta kopplat till barnet i möte med verksamheten (Lutz 

2009, s. 104-105). 

Det relationella perspektivet 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Hörnfeldt kan i sin studie hitta två olika linjer att följa gällande barnen som faller utanför 

ramarna för det normala; normaliseringslinjen och individualiseringslinjen. 

Normaliseringslinjen innebär att barn som faller utanför ramarna behöver samhällets stöd och 

instanser för att bli normala eller leva ett så normalt liv som möjligt. Individualiseringslinjen 

innebär ett accepterande av det avvikande och annorlunda. Det enda samhället kan göra enligt 

individualiseringslinjen är att acceptera och skapa omständigheter som ger att så bra liv som 

möjligt (Hörnfeldt 2009, s. 260-261). 

Specialpedagogen Linda Palla ställer i avhandlingen Med blicken på barnet: Om olikheter inom 

förskolan som diskursiv praktik (2011) ett kategoriskt perspektiv mot ett relationellt perspektiv 

inom specialpedagogik. Det kategoriska perspektivet kännetecknas av att man ser svårigheter 

eller problem som inneboende hos barnet. Svårigheterna befästs ofta med diagnoser och ses 
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som avvikelser (Palla 2011, s. 41). Ahlberg ger samma betydelse till det individuella 

perspektivet, där svårigheter ses som förankrade hos individen. Barnet har svårigheter och är 

bärare av problemet (Ahlberg 2015, s. 42). Specialpedagogen Moira von Wright skriver om det 

punktuella perspektivet vilket kan likställas med Pallas kategoriska perspektiv och Ahlbergs 

individuella perspektiv. Även i detta perspektiv ses svårigheter som inneboende hos barnet. 

Barnet är så att säga sitt problem och man försöker hjälpa ett barn i behov av stöd genom att 

fokusera på barnet (von Wright 2001, s. 11). Pedagoger som antar det punktuella perspektivet 

har enligt von Wright ett bristtänkande. Barnet bedöms i relation till normen och man arbetar 

för att få barnet att nå dit (von Wright 2001, s. 15-17). I det relationella perspektivet intresserar 

man sig för relationer och samspel mellan individ, grupp, skola och samhälle. Svårigheter och 

problem ses som någonting som uppstår relationellt, mellan barnet och den omgivande miljön. 

I det relationella perspektivet är inte barn bärare av svårigheter och problem utan barnet hamnar 

i svårigheter som uppstår i relation till omgivningen (Ahlberg 2015, s. 48-53; Palla 2011, s. 41; 

von Wright 2001 s. 14-15).  

Om pedagogen utgår från ett punktuellt perspektiv uppfattar hen enligt von Wright barnen som 

slutna. Det enskilda barnet bedöms i relation till en idealbild av hur ett barn ska vara. 

Pedagogens uppgift blir att bedöma och diagnosticera barnet för att ta reda på var hen befinner 

sig utvecklingsmässigt och att stötta barnet mot det som hen borde bli (von Wright 2000, s. 

176-177). I det punktuella perspektivet intresserar sig pedagogen för det utvecklingsbara i 

barnet men inte vemet. Detta eftersom att självet ses som ovidkommande för undervisningen 

(von Wright 2000, s. 193). Utifrån ett relationellt perspektiv ser pedagogen barnen som öppna. 

Barnen ses dels som enskilda subjekt, enskilda individer, men även som intersubjektivt 

konstituerade, konstruerade i en gemenskap, i en ständigt pågående process. Ur ett relationellt 

perspektiv är behov ingenting som ett barn bär med sig utan de är knutna till sammanhang. 

Barns behov blir därmed föränderliga, gemensamma och en angelägenhet för alla deltagare. Ett 

tillfredsställt behov är inte någonting som uppfylls utan dess mening kan omförhandlas och 

överskridas (von Wright 2000, s. 177-179). 

I min analys väljer jag att använda mig av begreppet kategoriskt perspektiv som 

samlingsbegrepp för Pallas kategoriska perspektiv, Ahlbergs individuella perspektiv och von 

Wrights punktuella perspektiv. Detta för att undvika förvirring då jag uppfattar att de olika 

begreppen bär samma mening. 
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Metod och material 

Något som utmärker diskursanalysen är just betydelsen av analysarbetet skriver Börjesson och 

Palmblad (Börjesson & Palmblad 2007, s. 85). Diskursanalys är en helhet av analys och inte en 

procedur där insamling av ”fakta” kommer först och analys kommer sedan (Börjesson & 

Palmblad 2007, s. 16). Datainsamlingen kan därför inte skiljas från analysen utan 

undersökningen ses som en helhet. Jag valde i denna undersökning att använda mig av enskilda 

kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar i förskolan. Detta eftersom att jag anser att 

jag genom denna forskningsmetod kan komma närmast pedagogernas sätt att tala om och 

benämna högkänslighet. Empirin i denna uppsats är de kvalitativa intervjuerna med sex 

pedagoger som arbetar i förskolan. 

Urval 

Inför datainsamlingen gjorde jag ett subjektivt urval. Initialt kontaktades förskolechefer vid tio 

olika förskolor via mail. Alla förskolor ligger i Stockholms kommun. En närmare beskrivning 

av de deltagande förskolorna har medvetet utelämnats av etiska skäl för att kunna uppfylla 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (jfr Vetenskapsrådet 2002, s. 12) då risken för 

igenkänning bedöms vara relativt hög. Efter det initiala mailet hade jag ytterligare mail- och 

telefonkontakt med förskolechefer och pedagoger och bokade in sex intervjuer. Jag valde att 

inte endast vända mig till förskollärare, utan även barnskötare och andra pedagoger som arbetar 

i förskolan då jag intresserar mig för hur det högkänsliga barnet konstrueras i samtliga 

pedagogers tal i förskolan. Inte endast förskollärarnas. 

Bortfall 

Jag hörde som nämnt ovan av mig till ca tio förskolor och bokade in sex intervjuer. Pedagogerna 

som jag intervjuade hade varierad förståelse av begreppet högkänslighet vilket jag upplever gav 

mig en bredd i mitt material. Några av de intervjuade inledde intervjun med att ursäkta sig för 

sin brist på kunskap inom området. Trots detta tror jag att bristfälliga kunskaper om 

högkänslighet kan vara en anledning till att en pedagog väljer att inte medverka i en intervju 

om högkänslighet. Bortfallet kan således ha haft en påverkan på min undersökning. 

Datainsamlingsmetod 

Jag valde som ovan nämnt att använda mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. 

Min bedömning var att jag genom enskilda kvalitativa intervjuer skulle komma närmast 
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pedagogernas uppfattningar, tankar och tal om det högkänsliga barnet. I intervjuerna kunde jag 

ställa följdfrågor och engagera intervjupersonen i ett samtal om ämnet.  

Inför intervjuerna skrev jag en intervjuguide med mina frågeställningar samt intervjufrågor att 

ställa för att kunna besvara dem. Intervjuguiden fungerade som ett stöd för mig under 

intervjuerna. Emellanåt hände det att jag frångick guiden med nya spontana följdfrågor och 

liknande för att komma in djupare i intervjupersonens berättelse. Intervjufrågorna präglades av 

en låg grad av strukturering där intervjupersonerna hade stort utrymme att besvara frågorna 

utifrån sina egna tolkningar och en låg grad av standardisering där frågorna ställdes i olika 

ordning beroende på vart samtalet ledde. Intervjuerna hade en samtalsliknande form. I en 

kvalitativ intervju är båda parter medskapare av samtalet (Patel & Davidson 2011, s. 82). Därför 

kunde jag inte på förhand formulera färdiga svarsalternativ för informanterna att välja ut. Detta 

i linje med min uppfattning av ett diskursanalytiskt förhållningssätt där jag i en samtalsbaserad 

intervju lättare kan fånga upp olika sätt att uttrycka diskursiva förståelser av högkänslighet. 

Högkänslighet är som jag tidigare nämnt ett relativt okänt begrepp. Min utgångspunkt var därför 

att många pedagoger inte känner till det. För att kunna intervjua pedagogerna om de 

högkänsliga barnen valde jag därför att ur relevant forskning om högkänslighet plocka jag ut 

ett antal begrepp som beskriver olika personlighetsdrag som är kopplade till högkänslighet. 

Intervjufrågorna skapades utifrån dessa begrepp för att få syn på hur pedagogerna pratade om 

situationer då de mött barn med dessa egenskaper och därigenom gav uttryck för diskursiv 

förståelse för högkänslighet.  

Informanter 

Selma är utbildad förskollärare med 30-35 års erfarenhet i yrket. Hennes nuvarande befattning 

är förskollärare och förskolechef och hon intervjuades 2018-02-27. Hedda är under pågående 

förskollärarutbildning och är i dagsläget anställd som barnskötare. Hon har 10-15 års erfarenhet 

i yrket och hon intervjuades 2018-03-13. Lova är utbildad barnskötare och har 10-15 års 

erfarenhet i yrket. Hennes nuvarande befattning är barnskötare och intervjuades 2018-03-13. 

Nora är utbildad förskollärare med 25-30 års erfarenhet i yrket. Hennes nuvarande befattning 

är förskollärare och hon intervjuades 2018-03-16. Luna är utbildad förskollärare med 25-30 års 

erfarenhet i yrket. Hennes nuvarande befattning är förskollärare och förskolechef och hon 

intervjuades 2018-03-23. Rut är utbildad förskollärare med under 5 års erfarenhet i yrket. 

Hennes nuvarande befattning är förskollärare och hon intervjuades 2018-03-23. 
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Genomförande 

Pedagogerna intervjuades på sina respektive arbetsplatser i ostörda rum vilka de själva valt ut. 

Detta för att inte bli avbrutna eller distraherade av annat under intervjuns gång. Varje intervju 

tog mellan 30-45 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av röstinspelningsfunktionen på 

min mobiltelefon och transkriberades samma dag som de ägde rum. Det var genom 

inspelningarna lättare för mig att möta och lyssna på intervjupersonen samt att jag i efterhand 

kunde gå igenom hela intervjun och komma närmare den intervjuades uttalanden än vad jag 

gjort om jag endast fört anteckningar. 

Bearbetning och analys 

Innan jag inledde arbetet med denna uppsats fördjupade jag mig i högkänslighetsbegreppet 

genom att läsa tidigare forskning om ämnet. Detta gav mig en djupare förståelse och en bredare 

kunskapsbas, något som Patel och Davidson lyfter fram som fördelaktigt vid undersökningar 

med kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson 2011, s. 83). Förkunskaperna har sannolikt 

påverkat hur jag har genomfört intervjuerna samt mitt analysarbete, då jag genom denna 

fördjupning riskerat att skapa mig och utgå ifrån ett diskursivt sätt att se på högkänslighet. För 

att minska risken för detta har jag strävat efter att gå utanför mina egna föreställningar i såväl 

intervju som analys.  

Analysarbetet började med genomläsning av transkriptionerna flertalet gånger. Under 

läsningarna sökte jag och markerade mönster och teman som framträdde. Mönsterna sorterades 

sedan och jag kunde göra en tolkning av vad som framträdde som diskursivt tal. Materialet 

lästes igenom fler gånger då jag letade efter sådant som inte stack ut lika uppenbart vid mina 

första genomläsningar av materialet. Jag sökte efter pedagogernas konstruktion av högkänsliga 

barn samt efter hur pedagogerna beskrev sitt uppdrag och sin verksamhet i relation till de 

högkänsliga barnen. Jag sökte även specifikt efter hur pedagogerna pratade om de högkänsliga 

barnen i relation till norm och avvikelse. Jag kunde därefter undersöka hur språket inkluderat 

och exkluderat olika sätt att tala om högkänslighet och därigenom sätta dessa uttryck i olika 

sammanhang. Det framgick tydligt hur de olika pedagogerna la tonvikten på högkänslighet i 

positiv bemärkelse alternativt negativ bemärkelse. Beroende på var pedagogerna lade sin 

tonvikt beskrev de högkänsliga barn och sin syn på sitt uppdrag på olika sätt. Utifrån detta 

kunde jag urskilja två diskurser, det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande och det 

högkänsliga barnet som kompetent och positivt avvikande. 
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I denna uppsats har tonvikten lagts på att undersöka hur pedagogerna pratar om högkänslighet. 

Avsikten har inte varit att fördjupa mig i bakomliggande orsaker utan att undersöka vilka 

konstruktioner av högkänslighet som förekommer och verkar i förskolan idag. Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips arbetar man i en diskursanalys med det som sagts eller skrivits för att 

undersöka vilka mönster det finns i utsagorna och hur dessa mönster bidrar till olika diskurser 

av hur verkligheten uppfattas och vad detta får för konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 28). 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I en kvalitativ undersökning är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Begreppet validitet gäller 

i en kvalitativ studie hela forskningsprocessen (Patel & Davidson 2011, s. 105). Reliabiliteten 

bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. 

Validitetsbegreppet och reliabilitetsbegreppet är enligt Patel och Davidson så sammanflätade i 

den kvalitativa forskningen att begreppet reliabilitet sällan används. Istället får validitet en 

vidare innebörd inom den kvalitativa forskningen (Patel & Davidson 2011, s. 106). Min egen 

ovana som intervjuare sänkte validiteten i studien. En mer erfaren intervjuare hade sannolikt 

fått mer utförliga svar av de intervjuade pedagogerna. Transkriptionen av materialet har 

emellertid höjt studiens validitet. Genom att bearbeta materialet utifrån transkriptioner av 

intervjuerna kunde jag gå tillbaka till varje intervju och få en tydlig och korrekt bild av vad 

informanterna sagt. 

Generaliserbarhet behandlar huruvida resultaten gäller för andra individer än de som 

förekommer i undersökningen (Patel & Davidson 2011, s. 56). Studiens generaliserbarhet är 

begränsad, vilket gäller för all kvalitativ forskning. Trots att mina resultat inte kan utvidgas till 

alla förskolepedagoger och alla förskolor undersöker de en samhällsnorm som sannolikt kan 

återfinnas i vårt samhälle. Resultaten är relevanta genom att de bidrar med kunskap och 

ingångar till en diskussion om högkänslighet i förskolan. 

Etiska överväganden 

Det grundläggande individskyddet i all forskning kan konkretiseras i fyra allmänna krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Vid den första kontakten med förskolechefer har jag redogjort för 

studiens syfte, hur och var intervjuerna är tänkta att genomföras. Även samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet togs upp. Innan varje intervju gick jag igenom detta 

en ytterligare gång med pedagogerna. De deltagande pedagogerna frågades på nytt innan 

intervjuerna om sin medverkan och informerades även om sin rättighet att när som helst avbryta 

sitt deltagande. De pedagoger som citeras i uppsatsen har tilldelats fingerade namn. Även i 

transkriberingarna har namnen fingerats för anonymisering. Förskolors namn förekommer inte 

i uppsatsen och de medverkande förskolorna har inte känt till varandras medverkan. 

Uppgifterna som samlades in i intervjuerna anonymiserades under transkriberingen och 

användes endast för denna uppsats. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar jag studiens resultat utifrån den poststrukturalistiska diskursanalysen 

genom citat från de transkriberade intervjuerna. Studiens resultat och analyseras och diskuteras 

sedan utifrån det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning vilken har redogjorts för ovan. 

Konstruktionen av det högkänsliga barnet 

I analysen av materialet har jag kunnat urskilja två olika diskurser som verkar bland pedagoger 

i förskolan; det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande och det högkänsliga barnet 

som kompetent och positivt avvikande. I båda diskurserna konstrueras de högkänsliga barnen 

som avvikande, men på mycket olika sätt. 

Det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande  

Under denna rubrik belyses konstruktionen av det högkänsliga barnet som problematiskt 

avvikande. Pedagogerna som ger uttryck för denna diskurs berättade i intervjuerna om barn 

vilka de upplevde hade stora problem i förskolans verksamhet. Gemensamt i dessa pedagogers 

uttalanden är att de talar om barnen som bärare av svårigheter och problem och som i behov av 

stöd. Pedagogerna anser sitt uppdrag vara att anpassa och förändra barnen så att de passar in i 

verksamheten men även samhället i stort. Barnen beskrivs vara i behov av träning, främst 

gällande det sociala samspelet och att passa in i gruppen och senare samhället i stort. 

De är de här barnen som ofta har problem med det sociala i barngruppen. De har inte riktigt de 

sociala koderna. I och med att de inte får det utrymmet som de behöver i sina tankar och sitt tänk 

som ofta sträcker sig längre så kan de bli frustrerade, utåtagerande (Hedda 2018-03-13). 

En pedagog beskriver i början av intervjun sin förståelse av begreppet högkänslighet. Genom 

att uttrycka att barnen ”har problem” framställer hon i sitt uttalande barnen som bärare av 
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problem och svårigheter gällande det sociala samspelet med kamrater i förskolegruppen. Fler 

pedagoger pratade om det sociala samspelet och hur de högkänsliga barnen stötte på problem 

inom detta område. Genomgående var att detta var någonting som barnen behövde träna på för 

att kunna passa in. Utifrån den tidigare forskningen om högkänslighet framgår det att de 

högkänsliga barnen har en hög emotionell mottaglighet och empati (Aron 2014, s. 12; Aron 

2017, s. 25-27), vilket bland annat uppmärksammandes i Jagiellowicz studie där det 

uppmärksammades hur högkänsliga reagerar mer än andra på både tilltalande och obehagliga 

bilder (Jagiellowicz 2012, s. 44). Detta borde ge goda förutsättningar för ett socialt samspel 

med andra barn. Ändå är det genomgående att pedagogerna som ger uttryck för denna diskurs 

anser att de högkänsliga barnen har svårigheter med det sociala samspelet. På grund av den 

höga bearbetningen av intryck och stimuli som högkänsliga barn har blir de lätt överstimulerade 

(Aron et al. 2012, s. 277; Aron 2014, s. 10; Aron 2017, s. 24-25; Durbach 2011, s. 66; 

Jagiellowicz, et al. 2011, s. 38). Att vistas i en stimmig förskolemiljö med många barn kan lätt 

leda till överstimulering där ett högkänsligt barn helt enkelt inte orkar ta in mer. Detta kan 

påverka barnets samspel med andra barn när det blir för många intryck på en gång. 

Det blir ju stimuli på alla möjliga håll, det blir både ljud och rörelse och val och allt det där som 

är svårt för de här barnen på en gång. Och där är de inga stjärnor kan jag säga faktiskt. Jag har en 

liten sådan person som blir en negativ stjärna där i den där miljön, som där spelar ut. Han blir helt 

fel. Och det jobbar vi ju med att bryta (Hedda 2018-03-13). 

Pedagogen beskriver ett barn som blir överstimulerat under lunchen i förskolan. Pedagogen 

uttrycker att de högkänsliga barnen inte är några ”stjärnor” under lunchen samt beskriver ett 

barn som under lunchen ”blir helt fel” vilket åter igen konstruerar barnen som bärare av problem 

och svårigheter. Flera av de intervjuade pedagogerna beskrev liknande situationer där de 

upplevde att barnen ”blir helt fel”, att de ”inte fungerar” eller att de ”blir kaos”. Min tolkning 

av pedagogernas resonemang är att de har en vilja att hjälpa och stötta barnen som hamnar i 

svårigheter, men det uppstår en konflikt när barnen framställs som bärare av problem och 

svårigheter och åtgärder riktas mot att förändra barnen. Pedagogerna riktar sin välvilja gentemot 

barnen mot att förändra dem för att de ska passa in i pedagogens bild av hur ett barn ”ska” vara 

i olika situationer. På grund av att de högkänsliga barnens nervsystem svarar kraftigare på 

stimuli (Jagiellowicz, et al. 2011, s. 38-45) blir de lätt överväldigade och överstimulerade (Aron 

et al. 2012, s. 277; Aron 2014, s. 10; Aron 2017, s. 24-25; Durbach 2011, s. 66; Jagiellowicz, 

et al. 2011, s. 38). Detta är sannolikt vad barnet i pedagogens uttalande upplever. Det uppstår 

en problematik när barnet inte möter pedagogens förväntningar på hur ett barn ska vara och hur 
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ett barn ska uppträda i den beskrivna situationen. Von Wright konstaterar att pedagoger som 

utgår från ett punktuellt perspektiv uppfattar sin uppgift vara att bedöma och diagnosticera barn 

för att ta reda på var de befinner sig utvecklingsmässigt och stötta barnen mot att bli som de 

borde bli, att komma närmare idealbilden av hur ett barn borde vara (von Wright 2000, s. 176-

177). 

Hon klarar inte av när det blir någon förändring. […] Hon har inget utåtagerande i sig. Hon är 

mer, så fort det bryter något då gråter hon. Det är det hon gör. Det verkar som att det inte går över, 

för hon har ju blivit större nu. Det var ju en sak när hon var liten. (Nora 2018-03-16). 

I citatet ovan upplever jag att Nora uttrycker en frustration över att barnets problem inte går 

över av sig själva med tiden, att de inte växer bort. Jag tolkar detta som grundat i en förväntan 

utifrån befintliga diskurser på hur barn ska vara. Pedagogen ger när hon säger ”det var ju en sak 

när hon var liten” uttryck för att det var mer accepterat att gråta när barnet var litet, att hon anser 

att det borde ha slutat nu. Även i detta uttalande konstrueras barnet som bärare av svårigheter 

och problem. Fler pedagoger gav uttryck för att barnen inte nådde upp till deras förväntningar 

på att beteenden skulle ”växa bort”. Pedagogerna ger därmed uttryck för hur olika normer gäller 

för olika barn. Att barn till exempel gråter mycket accepteras när ett barn anses vara mycket 

litet, men i takt med att barnet blir äldre förväntas barnet gråta mindre. Pedagogerna pratar inte 

om sin roll och om sitt ansvar för de gråtande barnen utan ger endast uttryck på en förväntan 

att barnen ska förändra på sig i takt med att de blir äldre. 

Har man en barngrupp där ja, alltså, man har ingen som står ut mer än någon annan, utan man kan 

jobba i en grupp. Då är det är ju väldigt mycket enklare. Då kan man ha några fler barn. Men har 

man ett barn som, kräver mycket så kräver det ju väldigt mycket av de andra barnen också (Luna 

2018-03-23) 

Pedagogen konstruerar i detta uttalande de högkänsliga barnen som problematiska. Pedagogen 

uttrycker att det går att jobba i en grupp och att det är mycket enklare när man inte har något 

barn som sticker ut mer än något annat barn. Ett barn som sticker ut kräver mycket av de andra 

barnen anser pedagogen. I detta uttalande beskrivs de högkänsliga barnen som problematiska. 

Ansvaret för barngruppen flyttas från pedagogerna och läggs på barnen. Barn som sticker ut 

och kräver mer än majoriteten tar för mycket vilket går ut över de andra barnen. Fler pedagoger 

gjorde liknande uttalanden vilket jag tolkar som en frustration över för stora barngrupper där 

de inte upplever sig räcka till. Uttalandena blir dock problematiska när ansvaret för att ha en 

fungerande barngrupp läggs på barnen istället för pedagogerna. 
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Men jag tycker även att de normala barnen, våra vanliga barn, de blir också utsatta. För även om 

vi har, och jobbar i väldigt små grupper, så ibland så går inte det heller. Och då blir det de andra 

barnen som får stå över eller att man bara får bryta det man håller på med (Luna 2018-03-23). 

Genom att använda uttrycket ”de normala barnen” samt ”våra vanliga barn” och ställa dessa 

emot de högkänsliga barnen framställs de högkänsliga barnen av pedagogen som avvikande. 

Pedagogen uttrycker att ”de normala barnen” får stå över eller stå tillbaka på grund av de 

högkänsliga barnen. Jag uppfattar detta som att pedagogen upplever sig inte räcka till för alla 

barn i sin barngrupp och det är barn som uppfattas vara avvikande som får bära skulden för 

detta. Fler pedagoger uttryckte sig liknande. De högkänsliga barnen konstrueras genom sådana 

uttalanden som avvikande på ett problematiskt sätt. De står utanför normaliteten och påverkar 

de normala barnen negativt. Typiskt högkänsliga egenskaper värderas olika i olika kulturer 

(Aron et al. 2012, s. 278; jfr Dahlén 2012, s. 7). Att vara blyg och sensitiv är någonting som ses 

som attraktivt i Kina medan det har motsatt status i Kanada (Aron 2017, s. 60). Det som gör att 

högkänsliga barn konstrueras som avvikare och problematiska beror på den kultur och de 

samhälle de växer upp i. I en annan kultur hade pedagogerna antagligen önskat att fler barn var 

som de högkänsliga barnen. Synen på vad som är norm och vad som är avvikande förändras 

beroende på kultur, tradition och samhällspolitiska ställningstaganden (Ahlberg 2015, s. 37-

38). 

I citaten som jag har visat framgår det hur pedagogernas diskursiva praktik framställer de 

högkänsliga barnen som barn med en negativ och problematisk avvikande identitet. Det 

framgick i intervjuerna att samtliga pedagoger hade goda intentioner och en vilja att skapa en 

god verksamhet för alla barn men det uppstår en konflikt när barnen framställs som bärare av 

problem och svårigheter och åtgärder riktas mot att förändra barnen. Lutz belyser att syftet med 

att definiera barn utifrån en problembild kan vara att beskriva hur problemen ska bemötas och 

att ge varje barn rätt stöd. Detta blir dock problematiskt när barnens egna agentskap blir otydligt 

och barnen blir objekt för de vuxnas uppfattningar om normalitet och avvikelse (Lutz 2009, s. 

16). 

Utifrån pedagogernas uttalanden kan man urskilja hur högkänslighet anses vara problematiskt 

avvikande där de högkänsliga barnen är bärare av problem och svårigheter. 

Normalitetsbegreppet avser enligt Hörnfeldt både det mest vanliga och det mest 

eftersträvansvärda (Hörnfeldt 2009, s. 15). Pedagogerna utgår ifrån ett kategoriskt perspektiv 

där det är barnen som ska förändras för att passa in i verksamheten och arbetar för att barnen 
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ska nå den eftersträvansvärda normaliteten. I detta perspektiv har pedagogerna ett bristtänkande 

där barnet bedöms i relation till normen och man arbetar för att få barnet att nå dit (jfr von 

Wright 2001, s. 15-17).  

Börjesson och Palmblad skriver i uppförandeproblem i skolan – och andra kliniska 

observationer (2003) om hur de grupper som problematiserats inom det svenska skolväsendet 

kan ses som en mätare på vilka personlighetsdrag som betraktas som viktiga i en viss tid 

(Börjesson & Palmblad 2003, s. 26-27). Normaliteten motsvarar inte bara vad som är vanligt 

och allmänt förekommande utan också föreställningar om hur någonting bör vara (Ahlberg 

2015, s. 37-38). Idag betraktas det som önskvärt att vi alla är socialt kompetenta och 

självständiga (Börjesson & Palmblad 2003, s. 26-27). De högkänsliga barnen som lättare blir 

överstimulerade och stressade (Aron et al. 2012, s. 277; Aron 2014, s. 10; Aron 2017 s. 24-25; 

Jagiellowicz, et al. 2011, s. 38) av förskolemiljön upplevs ofta av pedagoger som inåtvända, 

blyga, skygga eller som barn med inlärningssvårigheter (Durbach 2011, s. 65-69; Eklund Tegar 

2013, s. 23). Eftersom att detta inte är önskvärt i dagens samhälle där vi vill att alla är socialt 

kompetenta och självständiga konstrueras de högkänsliga barnen som negativt och 

problematiskt avvikande. Hörnqvist skriver om hur vi ständigt jämför individers beteende i 

förhållande till varandra och mäter avvikelser i förhållande till en norm. Detta för att hålla ihop 

gruppen. Genom detta uppstår enligt Hörnqvist en press på varje enskild individ att hålla sig till 

beteendenormerna och att inte avvika från dem (Hörnqvist 1996, s. 194-195). Enligt Hörnqvist 

såg Foucault homogeniseringen som en universell process där allt går ut på att likrikta beteendet 

och göra vissa beteendenormer allmänna (Hörnqvist 1996, s. 195, se Foucault, Övervakning 

och straff, Lund, 1987, s. 213). Homogeniseringen av kollektivet bygger på antingen 

anpassning eller uteslutning (Hörnqvist 1996, s. 195-200). I detta sammanhang blir de 

högkänsliga barnen problematiskt avvikande och objekt som ska anpassas och förändras för att 

komma så nära normen som möjligt. 

Det högkänsliga barnet som kompetent och positivt avvikande 

I detta avsnitt belyses konstruktionen av de högkänsliga barnen som kompetenta och positivt 

avvikande. Pedagogerna talar om problem och svårigheter som relationella, någonting som 

uppstår mellan barnen i den verksamhet som finns idag och talar om att anpassa verksamheten 

utifrån varje barns behov. Flera pedagoger visade en viss uppgivenhet över de rådande 

förutsättningarna i förskolan och menade att det är svårt att tillfredsställa varje barns behov av 

tid, vila och återhämtning med de resurser som finns. 
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Jag tänker att de är de här barnen som stannar upp och ser lite mer, och känner lite mer inför olika 

saker som andra barn bara ser eller nämner som hastigast. Jag har ett exempel på ett barn som var 

fantastiskt observant och, hon såg allt. Till exempel när vi var ute och tittade på fåglar, och ååh 

titta där en skata. Och min kollega frågar vet du vilken färg det är på skatorna? Då sa hon inte 

svart och vit utan hon sa grön och blå, och de andra barnen sa att det var fel, men nää då, jag tycker 

att det var helt fantastiskt. Hon såg verkligen djupare och mer. Det var jättefint (Lova 2018-03-

13). 

Tidigt i intervjun när pedagogen blir bedd att beskriva sin förförståelse av begreppet 

högkänslighet berättar pedagogen med ett stort leende om denna situation. Pedagogen beskriver 

en situation där hon upplever att ett barn ”såg djupare och mer”. Barnet beskrivs vara 

”fantastiskt observant” och beskrivs vara kompetent och positivt avvikande. Tidigare forskning 

om högkänslighet visar att högkänsliga barn har en hög känslighet för subtila stimuli (Aron et 

al. 2012, s. 277; Aron 2017, s. 27-28; Jagiellowicz et al. 2011, s. 45), vilket pedagogen 

uppmärksammar och verkligen lyfter upp som någonting positivt. Flera pedagoger som gav 

uttryck för denna diskurs berättade om just sådana ögonblick när de upplevt att högkänsliga 

barn lägger märke till sådant som få andra gör.  

Så fort vi är ute på gården tillsammans med de små barnen, och någon börjar gråta så, börjar han 

också att gråta. Och det är så fint för att man ser verkligen att det är medkänsla. Men det är ju 

jobbigt för honom att bli så ledsen, så vi försöker ju hjälpa honom att hantera det (Lova 2018-03-

13). 

Pedagogen talar inte om barnets gråt som ett problem, vilket det blir i diskursen det högkänsliga 

barnet som problematiskt avvikande. Pedagogen konstruerar istället barnet som kompetent när 

hon uttrycker ”det är så fint för man ser verkligen att det är medkänsla”. Fler pedagoger gav 

beskrivningar av liknande situationer där de beskriver barnen som kompetenta istället för 

problematiska. Högkänsliga barn har enligt Aron en högre emotionell mottaglighet och 

empatisk förmåga på grund av deras djupa bearbetning av intryck och stimuli (Aron 2014, s. 

12; Aron 2017, s. 25-27). Att högkänsliga barn har en högre aktivitet än andra i sina 

spegelneuronsystem när de iakttar närståendes glada eller ledsna ansikten (Aron 2014, s.13) 

tyder just på att högkänsliga barn reagerar starkare på andras känslor. Pedagogen har 

uppmärksammat detta och ser barnets sätt att vara på som en styrka. 

Hon hade kunnat ha vart en större tillgång för gruppen och upplevt sig själv mer som en tillgång 

om hon hade fått mer tid. Men det fanns inte i strukturen på förskolan. Men de här barnen, tycker 

jag, jag ser dem som en tillgång (Hedda 2018-03-13). 
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Pedagogen ger i citatet ovan enligt min tolkning uttryck för en frustration. Barnet hon pratar 

om är ett barn som hon anser skulle kunna vara högkänsligt. Pedagogen beskriver hur hon anser 

att tiden i förskolan inte räcker till för att detta barn ska uppleva sig själv som en tillgång. Fler 

av de intervjuade pedagogerna gav uttryck för denna frustration och känsla av otillräcklighet. 

Men till skillnad från i problemdiskursen läggs inte ansvaret för att ha en fungerande barngrupp 

i den positiva diskursen på barnen. Pedagogerna ger uttryck för att förskolans verksamhet inte 

ger högkänsliga barn möjlighet att uppleva sig själva som kompetenta. Detta resonemang 

kommer jag att utveckla senare i avsnittet konsekvenserna av det högkänsliga barnet som 

kompetent och positivt avvikande. 

Även i denna diskurs konstrueras de högkänsliga barnen som avvikande. Men till skillnad från 

i diskursen det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande konstrueras de högkänsliga 

barnen som kompetenta och positivt avvikande. I båda diskurserna ställs de högkänsliga barnen 

mot normaliteten vilken motsvarar vad som är vanligt och allmänt förekommande samt 

föreställningar om hur någonting bör vara (jfr Ahlberg 2015, s. 37-38; Hörnfeldt 2009, s. 15). 

Att ses som avvikande får en helt annan innebörd än i den föregående diskursen. Min 

uppfattning är att till skillnad från i problemdiskursen utgår pedagogerna i den positiva 

diskursen från vetenskap och forskning om barn idag bland annat om högkänslighet, normalitet 

och avvikelse samt specialpedagogiska perspektiv. Detta färgar pedagogernas uttalanden mer 

än rådande samhällsnormer. Enligt Winther Jørgensen och Phillips är utgångspunkten i Laclau 

och Mouffes diskursteori att allt är kontingent. Alla diskurser och all samhällelighet kunde alltid 

ha varit annorlunda och kan bli annorlunda (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 62). I och 

med att denna kunskap sprids kanske diskursen det högkänsliga barnet som kompetent och 

positivt avvikande etablerar sig allt mer medan diskursen det högkänsliga barnet som 

problematiskt avvikande allt mer undergrävs. 

I denna diskurs ses det högkänsliga barnet som kompetent och positivt avvikande. Barnen ses 

som avvikande i relation till normen, men avvikelsen konstrueras till skillnad från i 

problemdiskursen som positiv. Durbach hävdar att de högkänsliga barnen beskrivs av lärarna 

utan kunskaper om högkänslighet som inåtvända, blyga, skygga eller som elever med 

inlärningssvårigheter (Durbach 2011, s. 65-69; Eklund Tegar 2013, s. 23). Durbach insisterar 

att pedagogernas kunskaper om högkänslighet är avgörande för hur de högkänsliga barnen 

klarar sig i skolan (Durbach 2011, s. 71-72). Att konstrueras som positivt avvikande där 

svårigheter inte kopplas till att det är något fel på individen utan på omgivningen skapar helt 



25 

 

andra förutsättningar för de högkänsliga barnen än problemdiskursen gör. I vårt samhälle där 

det betraktas som önskvärt att alla är socialt kompetenta och självständiga (Börjesson & 

Palmblad 2003, s. 26-27) upplever antagligen många av de högkänsliga barnen att de är 

avvikande. Genom att få en mer positiv syn på avvikelsen får de högkänsliga barnen sannolikt 

en bättre självbild och självkänsla. 

Hörnfeldt konstaterar att benämningarna och kategorierna för barn som fallit utanför normen 

förändras över tid. I Hörnfeldts studie kopplas förändringarna samman med en skillnad i synen 

på barns hälsa och ohälsa (Hörnfeldt 2009, s. 354). Förändringar i synen på det normala och 

avvikande barnet i förskolan kan tänkas förändras utifrån samhällets idealbild av barnet under 

tiden. Kanske är det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande en äldre diskurs som är 

mer kopplat till samhällsnormer medan diskursen det högkänsliga barnet som kompetent och 

positivt avvikande verkar ha formats av nyare perspektiv och är på väg att ta över som 

dominerande diskurs. 

Konsekvenser av konstruktionerna 

I detta avsnitt behandlar jag vilka konsekvenser de olika diskurserna kan få för pedagogernas 

arbete och därigenom de högkänsliga barnens vardag i förskolan. Detta är dock endast baserat 

på hur pedagogerna beskriver sin praktik. Detta då jag inom ramen för denna studie inte har 

haft utrymme för några observationer. Beroende på vilken diskurs pedagogerna förhöll sig till 

beskrev de olika arbetssätt gällande de högkänsliga barnen. En beskrivning av en problematisk 

grupp skapar en verklighet för gruppen även om förutsättningarna är baserade på en konstruerad 

tillskriven gruppidentitet (Hörnfeldt 2009, s. 209-210). Beroende på om barnen konstruerades 

som problematiskt avvikande eller kompetenta och positivt avvikande bemötte pedagogerna 

barnen på olika sätt.  

Konsekvenser av det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande  

I detta avsnitt riktar jag blicken mot det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande. 

Denna diskurs grundar sig i ett kategoriskt perspektiv vilket kan påverka pedagogernas praktik 

och således också hur barnen blir bemötta i förskolan (jfr Ahlberg 2015, s. 42; Palla 2011, s. 

41; von Wright 2001, s. 11). Så fort språk används har verklighet konstruerats (Börjesson & 

Palmblad 2007, s. 10). Enligt Foucault reproducerar inte diskurser enbart redan existerande 

sociala system utan de är även aktiva i att producera och återskapa verkligheten (Foucault 

1971/2008, s. 182). Genom att pedagogerna talar om de högkänsliga barnen som bärare av 
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problem blir detta den verklighet som barnen har att förhålla sig till och den roll som de blir 

tilldelade. 

För att fungera så behöver det här barnet anpassa sig, tyvärr, till det sociala samspelet i förskolan. 

även om det här barnet, alltså utifrån sin fulla potential skulle kunna bli, så måste det här barnet 

här och nu fungera i det sociala sammanhanget och kanske ge avkall på några av sina egna behov 

tyvärr. Det är där någonstans jag landar utifrån min erfarenhet vilket är hemskt för att jag skulle 

vilja att det här barnet fick utvecklas utifrån sin fulla potential också, och funka i det sociala. Men 

jag tror inte att man kan det i förskolan (Hedda 2018-03-13). 

Pedagogen uttrycker att barnet för att ”fungera” behöver anpassa sig och ”ge avkall”. 

Pedagogen ger uttryck för en praktik som innebär att barnet som är bärare av problem och 

svårigheter ska anpassa sig. Samtidigt uttrycker pedagogen en motvilja till detta synsätt när hon 

säger att hon skulle önska att barnet fick utvecklas utifrån sin fulla potential men att hon tror 

att det inte kan det i förskolan. Flera av de intervjuade pedagogerna gav uttryck för ett liknande 

synsätt där de talade om hur barnen skulle ”anpassa sig”, ”skärpa sig” och liknande. Barnen 

behövde förändras för att de skulle kunna passa in i det sociala sammanhanget. Det finns tydliga 

motsättningar i pedagogernas uttalanden. 

Diskurser formar områden av verkligheten och bestämmer vad som är vetbart, sägbart och 

tänkbart inom ett avgränsat socialt, ekonomiskt, geografiskt eller språkligt område vid en given 

historisk tidpunkt (Thomassen 2007, s. 136-137). Kanske är det så att pedagogerna styrs av ett 

diskursivt sätt att prata påverkat av en samhällelig syn på hur barn ska vara samtidigt som de 

upplever att detta krockar med vad dagens vetenskap och forskning visar om barn idag bland 

annat om högkänslighet, normalitet och avvikelse samt specialpedagogiska perspektiv. 

Men man behöver, de här barnen behöver också social träning. Behöver tränas i att fungera i det 

sociala sammanhanget. De behöver tränas för att de ska fungera i skolan också och tyvärr så ser 

det ut som det gör. […] Så att de behöver få utrymme för sin potentiella utveckling, men de 

behöver också den sociala biten. Man behöver hitta någonting som funkar i den verksamhet som 

barnet befinner sig i, med blicken framåt mot skolan också. Ända från början faktiskt (Hedda 

2018-03-13). 

Pedagogen uttrycker att barnen ”behöver tränas” för att ”fungera” i det sociala sammanhanget 

och även senare i skolan. Pedagogen uttrycker att träningen som behövs för att kunna fungera 

i skolan är någonting man behöver tänka på ”ända från början”. Fler pedagoger gav uttryck för 

denna uppfattning. Med hänvisning till skolan, till framtiden motiverade de synen på sin uppgift 
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att förändra de högkänsliga barnen för att de ska nå den önskvärda normaliteten (jfr Ahlberg 

2015, s. 37-38). Pedagogerna pratar om hur de kan anpassa sig efter barnen i förskolan, men att 

barnen förr eller senare ska in i samhället och att barnen därför förr eller senare måste lära sig 

att anpassa sig. I Kina är typiskt högkänsliga egenskaper någonting önskvärt ur ett 

samhällsperspektiv (Aron 2017, s. 60; Jagiellowicz et al. 2011, s. 39-40). Detta stämmer 

däremot inte för vårt samhälle där synen på dessa egenskaper är mer lika Kanadas, där de inte 

ses som särskilt önskvärda (jfr Aron 2017, s. 60). Pedagogernas inställning blir att eftersom att 

barnen är problematiskt avvikande behöver de förändras för att kunna passa in i vårt samhälle. 

I diskursen det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande fokuserar pedagogerna på 

barnen som bärare av problem och svårigheter. Problem som uppstår ska lösas av att barnen lär 

sig att anpassa sig, att förändra sig, inte bara för att passa in i det sociala sammanhanget i 

förskolan, utan även i skolan och senare för att passa in i det svenska samhället. Barnen är inte 

okej som de är utan behöver förändra på sig för att kunna passa in. 

Konsekvenser av det högkänsliga barnet som kompetent och positivt avvikande 

I detta avsnitt riktar jag blicken mot hur det högkänsliga barnet som kompetent och positivt 

avvikande kan påverka pedagogernas praktik och därigenom hur de högkänsliga barnen bemöts 

i förskolan. 

Barnen var till för verksamheten. Nu är verksamheten till för barnen. Och att istället för att tänka 

hur kan vi göra för att det ska bli bra för henne så var det så, men kan hon inte skärpa sig nu så att 

vi kan göra det här vi har planerat (Selma 2018-02-27). 

Pedagogen jämför den syn hon idag har på barn jämfört med den synen som präglade 

verksamheten i början av hennes karriär. Pedagogen lyfter fram hur barnen tidigare var till för 

verksamheten medan verksamheten idag är till för barnen. Pedagogen förklarar sedan hur barn 

förr var tvungna att anpassa sig efter verksamheten, gruppen och det som var planerat medan 

hon idag möter varje barn och försöker at ta reda på deras behov och förutsättningar och bygga 

upp en verksamhet som är bra för varje barn. Pedagogen ger i detta uttalande uttryck för den 

positiva diskursen när hon pratar om hur förskolans verksamhet såg ut förr i tiden och 

problemdiskursen, när hon pratar om hur den verksamhet hon arbetar i idag är utformad. Det 

blir tydligt att pedagogens praktik har förändras i och med att hennes synsätt har förändrats 

vilket ger barnen hon möter andra förutsättningar än tidigare. Pedagogens tidigare syn på sitt 

uppdrag var ett kategoriskt perspektiv där svårigheter och problem ses som inneboende hos 
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barnet (jfr Ahlberg 2015, s. 42; Palla 2011, s. 41; von Wright 2001, s. 11). Hon följde 

normaliseringslinjen där barn som faller utanför ramarna behöver samhällets stöd och instanser 

för att bli normala eller leva ett så normalt liv som möjligt (jfr Hörnfeldt 2009, s. 260-261). Idag 

utgår hon istället utifrån ett relationellt perspektiv där barnet hamnar i svårigheter som uppstår 

i relation till omgivningen (jfr Ahlberg 2015, s. 48-53; Palla 2011, s. 41; von Wright 2001 s. 

14-15) och verksamheten anpassas till barnen och deras individuella behov. Detta står i kontrast 

till pedagogernas barnsyn i problemdiskursen där barnen behöver anpassa sig och ge avkall på 

signa egna behov för att passa in i förskolan. 

Jag tror att det handlar om att man möter alla barn utifrån deras behov, […] barnen är de är, sen 

får man ju verkligen se till att organisera lärmiljön utifrån var de är någonstans. Och det är liksom 

inga fasoner, utan man är som man är. Och sen får man organisera utifrån det (Selma 2018-02-

27). 

Pedagogen fortsätter att resonera kring förändringen i sitt arbetssätt från hur det såg ut när hon 

började att arbeta i förskolan för mer än 30 år sedan. Pedagogen uttalar att ”man är som man 

är” och att pedagogerna får organisera lärmiljön utifrån det. Fler pedagoger pratade om hur alla 

barn är olika och har olika behov, och gav uttryck för en syn där det är pedagogernas ansvar att 

organisera för att alla barn mår bra och får sina olika behov mötta. Detta står i kontrast till 

pedagogernas uttalanden i diskursen det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande där 

barnen snarare får skulden för att verksamheten inte fungerar. I dessa uttalanden konstrueras 

inte de högkänsliga barnen som avvikande, utan pedagogerna pratar om alla barn som grupp 

och påtalar just hur varje individ har olika behov. 

För de här barnen stannar ju upp på ett annat sätt och är i sina känslor. Så jag jobbar nog mycket 

med hela gruppen, att få hela gruppen att stanna upp. Framför allt, för att de här barnen ska få 

plats i verksamheten och att de andra barnen ska upptäcka de här barnens talanger och 

kompetenser för jag tycker att det tillför någonting till de här barnen som bara hela tiden stressar 

vidare från sak till sak till sak. För de här barnen äger kompetenser som de andra barnen gagnas 

av att ta del av. Så att så jobbar jag utifrån de ramar som finns så försöker jag ge tid att stanna upp. 

Att stanna upp. Reflektion. (Hedda 2018-03-13). 

Hedda beskriver i detta uttalande hur hon anser det vara meningsfullt för hela barngruppen att 

stanna upp och reflektera. Pedagogen anser att detta är någonting de högkänsliga barnen gör 

medan de andra barnen ”stressar vidare från sak till sak”. Pedagogen hävdar att de högkänsliga 
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barnen äger kompetenser som kan gagna de övriga barnen och att detta arbetssätt kan leda till 

att de övriga barnen upptäcker de högkänsliga barnens kompetenser. 

När det är färre barn. Det räcker med att det är 3-4 barn borta. Så märker jag, så tycker jag att de 

här tre är det klar skillnad på. De andra märker jag inte så mycket skillnad på. Jag tycker helt klart 

att jag får en annan kontakt med den här sexåringen. Det är helt klart. Han blir lugnare, det är inte 

lika många intryck för honom då. Och då är det tre fyra barn. Och då skulle ju barngrupperna. Då 

vore det ju barngrupperna. Då vore det ju ingen big deal med de här barnen om vi hade färre i 

barngrupperna. För alla skulle det vara, men ännu mer med de här barnen. Det märks tydligt (Nora 

2018-03-16). 

Pedagogen resonerar kring barngruppens storlek och hur detta påverkar de högkänsliga barnen 

men även resten av barngruppen. Pedagogen kommer fram till att alla barn skulle gagnas av 

mindre grupper och särskilt de högkänsliga barnen. Hon ser en klar skillnad på tre barn som 

hon anser kan vara högkänsliga när det är barn som är sjuka eller lediga från förskolan. Jag 

tolkar hennes uttalande om att det inte vore någon ”big deal” med de högkänsliga barnen om 

det var färre barn i barngrupperna som att pedagogen anser att högkänsliga barn skulle må bättre 

och färre svårigheter och problem skulle uppstå. I citatet ovan beskriver inte pedagogen ett 

arbetssätt eller en praktik, men hon har själv inte möjlighet att ändra det barngruppsantal som 

råder i hennes verksamhet. Min tolkning av hennes uttalande och reflektionen som följer är att 

hon skulle vilja minska barngruppens storlek, men att hon inte har mandat att ändra detta. Det 

är möjligt att denna föreställning kan få konsekvenser för pedagogernas praktik genom att de 

arbetar med att dela in barngruppen i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt. 

Detta behov av mindre sammanhang och färre intryck går i linje den tidigare forskningens 

beskrivningar av högkänslighet. Då de högkänsliga barnens nervsystem är mycket sensitiva och 

högkänsliga individer har beteendedrag som påverkar hur de processar yttre och inre stimuli 

(Aron et al, 2012, s. 275-276; Aron 2017, s. 48-51; Jagiellowicz et al. 2011, s. 38-45) är de 

extra mottagliga för sina fysiska och emotionella miljöer. Fler pedagoger gav uttryck för en 

ambition att arbeta i mindre barngrupper, till exempel Rut i uttalandet nedan. 

De kanske är de som behöver lite tid, och också att man placerar dem i lite mindre grupper. Det 

blir en stress för en när man är i stora sällskap. För förskolan i sig är redan så mycket intryck, så 

det är lite svårt att undgå det. Men ju mindre grupper det blir, desto bättre blir det för de här barnen. 

För alla barn egentligen. (Rut 2018-03-23). 
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Även denna pedagog pratade om att ge barnen mindre sammanhang. Flera pedagoger som gav 

uttryck för denna diskurs pratade just om vikten av att dela in barnen i mindre grupper under 

stora delar av dagen. Många gav också uttryck för en uppgivenhet över hur dagens stora 

barngrupper skapar förhållanden som inte är bra varken för barn eller vuxna. Istället för att som 

i problemdiskursen prata om hur barnen har stora svårigheter socialt utan att se någon annan 

lösning än att barnen ska träna på detta och bli bättre på det pratar pedagogerna i den positiva 

diskursen om hur de ser att dessa barn oftare väljer att leka med en eller ett par kompisar i taget 

och att de genomgående väljer mindre sammanhang. En anpassning som pedagogerna tar upp 

är att de tänker på att dela in barnen i mindre grupper för att alla barn ska få mer utrymme och 

att det ska bli ett större lugn. ”Ju mindre grupper det bli, desto bättre blir det för de här barnen.” 

uttryckte Rut under vår intervju. Denna åsikt delades av flera av de intervjuade pedagogerna. 

Även om pedagogerna kanske inte kände till mycket om högkänslighet och att högkänsliga barn 

lättare blir överstimulerade (Aron et al. 2012, s. 277; Aron 2014, s. 10; Aron 2017, s. 24-25; 

Durbach 2011, s. 66; Jagiellowicz et al. 2011, s. 38) av stora barngrupper och många intryck 

innan intervjun såg pedagogerna detta i sin verksamhet och anpassade den för att barnen så 

långt som möjligt skulle få en lugnare miljö med färre intryck. Durbach påtalar att när de 

högkänsliga barnen inte får den återhämtningen de behöver riskerar att deras lärande och 

utveckling att hämmas (Durbach 2011, s. 69). Pedagogerna ger barnen utrymme för detta i och 

med organisationen av barngruppen. Pedagogerna pratar inte om barnen som problem eller om 

att barnen behöver ändra på sig utan ser ett behov hos högkänsliga barn och den övriga 

barngruppen och anpassar verksamheten utifrån detta. Barnen konstrueras som kompetenta och 

pedagogerna skapar sammanhang där de får möjlighet att vara det.  

Sammanfattande slutsatser 

Syftet med denna uppsats är därför att synliggöra hur det högkänsliga barnet konstrueras i 

pedagogers tal för att kunna ta ställning till och förändra diskurserna. Detta utifrån 

frågeställningarna nedan. 

Frågeställningar 

 Hur konstrueras det högkänsliga barnet i pedagogernas tal? 

 Vilka eventuella konsekvenser kan olika konstruktioner av det högkänsliga barnet 

innebära för pedagogers arbete? 
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 Vilka eventuella konsekvenser kan olika konstruktioner av det högkänsliga barnet 

innebära för högkänsliga barns vardag i förskolan? 

I denna uppsats utgick jag ifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv där jag genom en 

diskursanalys undersökte vilka diskurser om högkänslighet som verkar i förskolan. I det 

poststrukturalistiska perspektivet ses verkligheten som konstruerad av språket (Börjesson & 

Palmblad 2007, s. 10). Språket frambringar en verklighet där någonting alltid lyfts fram medan 

någonting annat döljs. Det styr hur vi uppfattar och förstår verkligheten omkring oss 

(Thomassen 2007, s. 132). Så fort språk används har verklighet konstruerats. Genom att namnge 

ting, grupperingar eller händelser skapas sammanhang och verklighet produceras (Börjesson & 

Palmblad 2007, s. 10). Genom diskursanalysen synliggjorde jag hur pedagogernas sätt att tala 

om de högkänsliga barnen konstruerar en normalitet och genom detta även avvikelser. 

Diskurserna möjliggör och begränsar redan pedagogernas utrymme att uttrycka sig om de 

högkänsliga barnen. Detta i enlighet med hur Foucault förklarar att diskurser producerar och 

ger liv åt en verklighet som sedan vidmakthålls av diskursiva utsagor (Foucault 1971/2008, s. 

178-182). Empirin för diskursanalysen var enskilda kvalitativa intervjuer med sex pedagoger 

som arbetar i förskolan.  

Winther Jørgensen och Phillips skriver att den överordnade tankegången i Laclau och Mouffes 

diskursteori är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt 

fixeras vilket skapar ett utrymme för en ständig strid mellan diskurser (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 31). Eftersom en diskurs alltid konstitueras i förhållande till det som faller 

utanför diskursen, det diskursiva fältet riskerar den att undergrävas av detta yttre. 

Diskursordning betecknar enligt Winther Jørgensen och Phillips två eller flera diskurser som 

försöker etablera sig i samma domän. Det är en grupp diskurser som opererar på samma sociala 

område, både i konflikt och samklang med varandra. Diskursordningen är således namnet på 

ett område för diskursiv konflikt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 64). Laclau och Mouffe 

tar sin utgångspunkt i att diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse och att den 

betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet. Därför är ingen 

diskurs en sluten enhet utan diskurser omformas ständigt i kontakten med andra diskurser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13).  

Jag kunde utifrån intervjuerna med pedagogerna urskilja två diskurser som verkar i förskolan 

idag; det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande och det högkänsliga barnet som 
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kompetent och positivt avvikande vilka står i en diskursiv kamp. Mina intervjufrågor var 

utformade för att vara värdeneutrala. När pedagogerna besvarade frågorna gav de uttryck för 

de båda konstruktionerna men i olika hög grad. För varje pedagog låg tyngdpunkten på den ena 

konstruktionen. Detta menar jag är ett uttryck för två diskurser som står i diskursiv konflikt. 

Min uppfattning är att dessa två diskurser är olika påverkade av rådande samhällsnormer, 

forskning om normalitet och avvikelse, specialpedagogiska perspektiv samt forskning om 

högkänslighet. I diskursen det högkänsliga barnet som kompetent och positivt avvikande har 

pedagogerna färgats av synen på normalitet och avvikelse som Ahlberg, Börjesson och 

Palmblad, Palla samt von Wright ger uttryck för där de hävdar att barn inte kan vara avvikande 

i sig utan endast kan konstrueras som avvikande i relation till omgivningen (jfr Ahlberg 2015, 

s. 48-53; Börjesson & Palmblad 2003, s. 28; Palla 2011, s. 41; von Wright 2001, s. 14-15). 

Pedagogerna antar ett relationellt perspektiv och talar om att anpassa miljön då svårigheter 

uppstår. I det högkänsliga barnet som problematiskt avvikande är pedagogerna istället kvar i 

ett äldre tänkande och antar det kategoriska perspektivet där svårigheter och problem ses som 

inneboende hos barnet (jfr Ahlberg 2015, s. 42; Palla 2011, s. 41; von Wright 2001, s. 11).  

Konstruktionerna får enligt pedagogerna konsekvenser för pedagogernas praktik och påverkar 

därigenom de högkänsliga barnens vardag i förskolan. Hörnfeldt lyfter fram hur beskrivandet 

av en grupp skapar verklighet för gruppen även om förutsättningarna är baserade på en 

konstruerad tillskriven gruppidentitet (Hörnfeldt 2009, s. 209-210). Språket producerar olika 

verkligheter och beroende på om de högkänsliga barnen konstrueras som problematiskt 

avvikande eller kompetenta och positivt avvikande bemöttes de av pedagogerna på olika sätt. 

Dahlén skriver om hur det problematiska med kategoriseringar inte är kategoriseringarna i sig, 

utan, hur de fylls med innebörd och vilken statusskillnad som uppstår mellan grupperna (Dahlén 

2012, s. 7). I denna uppsats har jag visat hur högkänsliga barn kan kategoriseras som avvikande, 

på diametralt motsatta sätt. Skillnaden i konstruktionerna ligger inte i huruvida barnen 

framställs som avvikande eller inte. Kanske är det inte kategoriseringen i sig som är problemet, 

utan svarare de värderingar vi lägger i vad som är normalt respektive avvikande. 

Eftersom att 15-20 % av populationen är högkänsliga (Aron 2004, s. 341; Aron 2006, s. 16; 

Aron et al. 2012, s. 273-274; Aron 2014, s. 22; Aron 2017, s. 32; Jagiellowicz 2012 s. 17) kan 

det antas att även 15-20 % av barnen i förskolan är högkänsliga. Hur pedagogerna i förskolan 

bemöter högkänsliga barn har därför en betydande påverkan på en stor grupp barn. Även om 

det är många barn det gäller är barnen fortfarande i minoritet. Därför sätts deras behov inte 
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nödvändigtvis i första rummet. Flera av pedagogerna som gav uttryck för diskursen det 

högkänsliga barnet som problematiskt avvikande menade att de högkänsliga barnen, på grund 

av att de är så få måste anpassa sig till majoriteten av barnen. Leòn anser att normaliteten är ett 

resultat av maktförhållanden mellan olika grupper i samhället där de dominerande grupperna 

har tolkningsföreträde (Leòn 2001, s. 20-26). Detta har antagligen möjliggjort för diskursen det 

högkänsliga barnet som problematiskt avvikande att få ett starkt fäste. 

Då betydelse aldrig kan fixeras slutgiltigt finns det ett utrymme för ständig strid mellan 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 31). Diskurser är i ständig tillblivelse och 

omformas ständigt i kontakten med andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13). 

I denna studie har jag funnit de två diskurserna det högkänsliga barnet som problematiskt 

avvikande och det högkänsliga barnet som kompetent och positivt avvikande där den tidigare 

verkar vara en äldre diskurs mer kopplad till samhällsnormer och den senare diskursen verkar 

ha formats av nyare perspektiv vilka utmanar den tidigare dominerande diskursen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjufrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilken är din nuvarande befattning? 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

 Känner du till begreppet högkänslighet? Berätta. 

- Hur ser du dessa barn? Vad gör att de sticker ut för dig? Exemplifiera gärna.  

- Vad anser du vara pedagogens ansvar för dessa barn? 

 

 Har du några barn i din barngrupp/har du arbetat med barn som du upplever har en 

väldigt djup bearbetning av intryck och stimuli? 

- Berätta om en situation där du upplevt detta. 

- Följdfrågor utifrån beskriven situation, pedagogens roll, synen på barnet/barnen. 

 

 Har du några barn i din barngrupp/har du arbetat med barn som lätt blir 

överstimulerade? 

(Blir lätt överstimulerade, trötta och stressade, har ett väldigt stort behov av 

återhämtning) 

- Berätta om en situation där du upplevt detta. 

- Följdfrågor utifrån beskriven situation, pedagogens roll, synen på barnet/barnen. 

 

 Har du några barn i din barngrupp/har du arbetat med barn som är mycket emotionellt 

mottagliga? 

(T ex känner känslor väldigt starkt, är mycket mottagliga för andras känslor, är rädda 

för att göra fel) 

- Berätta om en situation där du upplevt detta. 

- Följdfrågor utifrån beskriven situation, pedagogens roll, synen på barnet/barnen. 

 

 Har du några barn i din barngrupp/har du arbetat med barn som har en ovanligt hög 

känslighet för subtila stimuli? 
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(Blir lätt överväldigade och sårade, fysiskt och psykiskt. Tar lång tid på sig att ”bli 

varma i kläderna”. Är mycket medvetna om subtila ljud, dofter, smaker, synintryck, 

detaljer etc. Är mycket ljudkänsliga, temperaturkänsliga, reagerar på skavande kläder) 

- Berätta om en situation där du upplevt detta. 

- Följdfrågor utifrån beskriven situation, pedagogens roll, synen på barnet/barnen. 


