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Aktivitetstimer – tid til refleksion og ro

for de særligt sensitive elever i heldagsskolen

Som forening for de særligt sensitive mennesker i Danmark (HSP foreningen1) 
må vi blande os i debatten om den evt. forestående heldagsskole og de 
konsekvenser, som det vil have for de særligt sensitive elever i skolen. 

Ifølge den amerikanske psykolog Elaine N. Arons forskning har 15 – 20 % af 
befolkningen et mere sensitivt nervesystem end resten af befolkningen. 
Særligt sensitive mennesker tager ofte flere sanseindtryk ind, som de bruger 
længere tid til at bearbejde. Sagt på en anden måde, så tænker, føler og 
mærker de særligt sensitive mere eller dybere og har derfor i høj grad behov 
for, at der er den nødvendige ro og tid til refleksion i løbet af en dag. Hvis disse 
hensyn ikke tages, kan den særligt sensitive reagere negativt ved at blive 
overstimuleret, stresset eller helt brænde sammen. 

Vores folkeskole er på nuværende tidspunkt indrettet på en måde, hvor de 
særligt sensitive elever har vanskeligt ved at blive mødt i deres behov for tid til 
refleksion, hvile og private omgivelser. For nogle ser vi, at de bliver 
overstimulerede allerede i skolen - for andre af dem viser det sig først efter 
skoletid eller derhjemme om aftenen. 

Med den nuværende skolestruktur har de særligt sensitive elever efter endt 
skoledag mulighed for at gå tidligt hjem eller på SFO/klub. Det giver dem en 
større selvbestemmelse over deres tid og en chance for at vælge de 
omgivelser, der kan give dem ro eller vælge de aktiviteter, hvor de kan undgå 
en videre overstimulering.

En heldagsskole, hvor aktivitetstimer præsenteres som tid til ”leg og 
bevægelse”, mener vi, vil være kilden til stress og forsat negativ 
overstimulering for mange af de særligt sensitive elever. Især i betragtning af, 
at mange af aktivitetstimerne formentlig fortsat vil foregå på skolen eller i 
omgivelser, hvor der er mange andre elever tilstede eller høj aktivitet. 

Vi vil derfor opfordre til at, at der tages hensyn til denne store gruppe af elever 
i folkeskolen, hvis den nye folkeskolereform tænkes iværksat.

1 HSP- foreningen anvender den amerikanske betegnelse HSP (Highly Sensitive 
Person). Foreningen kan findes på hjemmesiden www.hsp-foreningen.dk 

http://www.hsp-foreningen.dk/


Skulle heldagsskolen blive en realitet, vil vi da foreslå at aktivitetstimerne 
bliver differentieret i forhold til den enkelte elevs behov. Således at de særligt 
sensitive elever her får mulighed for ro, refleksion og fordybelse – for 
eksempelvis gennem mindfuldness øvelser, private stillerum eller rolige 
naturoplevelser.

Følgende artikel ”Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive” er skrevet 
af os med henblik på at gøre opmærksom på de særligt sensitive elever i 
skolen. Den giver et indblik i, hvordan man spotter de særligt sensitive elever, 
og indeholder desuden konkrete tiltag til, hvordan man på nuværende 
tidspunkt kan give dem de mest optimale betingelser i skolen. 
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