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NYHEDER OPINION BUSINESS AOK

Her er 11 tegn på, at dit barn er højt begavet
Har du mistanke om, at dit barn er højt begavet? Her kan du læse 11 tegn på, at dit barn har en højere IQ end

gennemsnittet.

SAMFUND

Der findes en række karaktertræk, der er kendetegnende for børn med en højere intelligens end deres jævnaldrende.
Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

 JULIE DALGAS

Lørdag d. 29. august 2020, kl. 09.26 Del denne artikel

Det kan ofte være svært at spotte, om et barn er højt begavet. Ikke alle præsterer højt i skolen, og

nogle fremstår som problembørn, fordi de ikke følger med i undervisningen eller forstyrrer.

Det skyldes dog ofte, at de keder sig i skolen, ikke føler sig udfordret eller føler sig anderledes end

de andre børn.
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Derfor er det vigtigt, at høj intelligens hos børn bliver opdaget tidligt, så de kan blive stimuleret

ordentligt i skolen og fritiden, lyder det fra flere kilder, som Berlingske har talt med.

Ifølge foreningen Gifted Children, der er en forening for familier med højt begavede børn, findes

der 33.000 børn i Danmark med en IQ på over 120. Det svarer til, at der i hver folkeskoleklasse

sidder mindst et barn, der er højt begavet.

Nedenfor oplister børnesykolog med speciale i børn med særlige forudsætninger, Ole Kyed, en

række karaktertræk, der er typiske for højt begavede børn.

Trækkene skal dog ikke forstås som en tjekliste, da alle børn reagerer forskelligt, men de kan

alligevel være med til at give forældre en indikation på, om deres barn har en højere IQ end sine

jævnaldrende.

Lærenem

Barnet lærer hurtigt og er ofte meget hurtigtopfattende.

God hukommelse

Hukommelsen er oftest ekstraordinær god blandt højt begavede børn. Det kan for eksempel være,

at barnet kan huske noget meget specifikt fra en ferie, familien var på, da barnet var to år

gammel.

Selvkritisk

Barnet er typisk perfektionistisk og meget selvkritisk. Generelt er et højt begavet barn meget

følsomt.

Voksent sprog i en tidlig alder

Barnet har ofte et mere udviklet sprog end andre på samme alder og er god til at argumentere og

reflektere. Barnet kan derfor til tider virke gammelklog.

FAKTA

De højt begavede børn

Et nyt skoleår er skudt i gang. I den forbindelse sætter Berlingske fokus på skolens bedst

begavede elever.

Der findes omkring 33.000 børn med en IQ på 120 eller derover i Danmark. Det svarer til, at

der sidder mindst én elev i hver klasse, der er højt begavet.

Normalt ligger børns IQ på mellem 90 og 110.

Højt begavede børn er typisk kendetegnet ved, at de blandt andet lærer hurtigere, bedre

husker, hvad de har lært, og arbejder på et mere abstrakt niveau end elever med almindelig

begavelse.

Mange højt begavede børn mistrives i skolen, fordi de keder sig, ikke bliver stimuleret og

føler sig anderledes end deres jævnaldrende.

Kilde: Gifted Children
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Stor retfærdighedssans

Barnet går ofte meget op i fairness. Det skyldes, at barnet forstår de sociale spilleregler ekstremt

godt og derfor for eksempel nemt kan se, hvis en klassekammerat bliver mobbet, hvilket kan �å

barnet til at reagere. Det kan nogle gange give den modsatte effekt og virke, som om barnet ikke

kan finde ud af at begå sig socialt.

Stort abstraktionsniveau

Et højt begavet barn forstår ofte meget komplicerede sammenhænge. For eksempel kan barnet

forstå konsekvenserne af klimakrisen, samtidig med at det begræder, at julemanden på

Nordpolen derfor vil dø.

Asynkron udvikling

Barnet er forud for sin alder på bestemte punkter – for eksempel i forhold til ordforrådet. Samtidig

kan barnet virke enormt umoden af sin alder.

Observerende og nysgerrig

Barnet er ivrigt observerende, ekstremt nysgerrig og ved meget om mange ting. Samtidig kan det

blive helt opslugt, hvis det finder noget interessant.

Forud for sin alder inden skolestart

Barnet kunne måske forstå ironi inden skolealderen. Sprogudviklingen begynder typisk tidligt, og

nogle udvikler humoristisk sans tidligt. Nogle børn kan fremmedord, inden de begynder i skole,

og andre har lært sig selv alfabetet inden skolealderen.

Vil være sammen med voksne

Barnet vil til tider hellere være sammen med voksne eller ældre børn frem for jævnaldrende.

Leger med puslespil, tal og labyrinter forud for sin alder.

Hør Vitus og hans mor fortæller om, hvordan de opdagede, at han var højt begavet og hvilke

kendetegn, man selv kan ki�e efter. Produktion: Vera Rosenbeck

    

FAKTA

Ekstra tjeklister

Poul Nissen, professor emeritus ved Aarhus Universitet, har udarbejdet tre tjeklister,

som både barnet, forældrene og skolelærerne kan udfylde for at få et indblik i, om

barnet kan være højt begavet.

FOLD UD
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Andres og Lises femårige datter skal gå på en skole for børn med IQ
på mindst 130. Men hun skal ikke være »supernørd«

Det vil provokere mange — her er videnskabens bedste råd til at
lykkes med parforholdet

Sådan finder du ud af, om dit barn i virkeligheden har haft en god
dag i børnehaven

Mød manden med verdens måske bedste coronalaboratorium – og
hør hans dystre konklusioner

Helle, Jesper og Caroline står bag en ny skole med et særligt
adgangskrav: IQ på mindst 130

I Gentofte gør de noget særligt for skolens dygtigste elever – nu tør
Julia godt at række hånden i vejret i timen

Dette års optag på de videregående uddannelser overrasker:
Studenterhuerne er blevet støvet af

På Almas skole har alle børn en IQ på over 130: Sådan bliver de
undervist

»Öppna era hjärtan« – for fem år siden gik svenskerne deres egen
vej, og det kan ses

Patientforening: Ulighed koster tusinder af kræftpatienter livet
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Lærere og eksperter: Der er ikke plads til de klogeste børn i
folkeskolen

Syvårige Vitus har en IQ på 149: Kunne regne med ligninger i
børnehaven

De skæve eksistenser i Fredens Havn har tabt – næste træk er
menneskerettighederne

Her kommer der nye gågader og færre biler i København

Højt begavede børn i København skal udfordres mere: »Mange �år
ikke udløst deres potentiale«

Nye tal afslører studietiden på universitetet: Især en gruppe af
studerende er kommet væk fra »specialesumpen«

Til skole-hjem-samtalen blev Andreas datter stemplet som en
»mellemvare« – i virkeligheden var hun den klogeste i sin klasse

Kristian har altid hadet at gå i skole – nu har han gennemført
gymnasiet på fem måneder

Ekspert med opråb: Det er et mysterium, hvorfor vi ikke hylder de
mest intelligente børn i stedet for at tysse dem ned
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Stor regning på vej til bilejerne: Her er,
hvad vi ved om anbefalinger til nye afgifter

Nu begynder slaget om afgifter for 50 milliarder: Her står partierne

Analytiker advarer: Disse biler kan blive værdiløse efter klokken 12

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Nye tal afslører studietiden på
universitetet: Især en gruppe af studerende
er kommet væk fra »specialesumpen«
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Hun er en del af en
»bekymrende« tendens: RUC-
uddannede Christina tog et
rent administrativt job

BUSINESS

Dokumenter afslører: Seks patienter fik
Novo-behandling – pris? 290 millioner

Stjerneadvokat angriber dansk gigant: Patienter blev bestukket med penge og gaver

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Hun var stjerne på kinesisk
stats-TV. Så forsvandt hun
fra jordens overflade

POLITISK MORGENPOST  |  ABONNEMENT

For et år siden vedtog politikerne omdiskuteret
familielov. Nu har den skuffet alle: »Det er tragisk«
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»Du kan umuligt se på disse
tal og føle dig sikker«: Har
Storbritannien mistet
kontollen?

OPINION  |  ABONNEMENT

Var Odin queer? Grænsen mellem kønnene i
vikingetiden var mere flydende, end vi går og tror

NYHEDER

12-årig pige tacklet og
arresteret i Hongkong: Hun var
ude for at købe skolesager

NYHEDER

Bramsen kendte ikke til
centrale konklusioner – men
hun havde allerede besluttet
at fyre spionchefer

ANALYSE  |  ABONNEMENT

Thomas Larsen: Løkkes
illoyalitet mod Ellemann
har haft en forunderlig
konsekvens i Venstre

BUSINESS-OVERBLIK

Kendt komiker sidder tungt på ny øl-børsnotering
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Analytiker advarer: Disse
biler kan blive værdiløse
efter klokken 12
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Stjerneadvokat angriber dansk
gigant: Patienter blev
bestukket med penge og gaver

NYHEDER

Kommune vil bruge
algoritme til at opdage
sygdomme hos ældre

BUSINESS

Dansk pizzakomet ramt af stort underskud:
»Det er virkelig ikke fedt at lukke steder ned«
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1.
Superman-
skuespiller
gik fra at
være den
søde
nabopige til
leder af en
farlig
sexkult

»Jeg meldte mig ind i Nxivm for at

finde et formål. Jeg var fortabt og ville

finde et sted og fællesskab, som jeg

kunne føle mig tilpas i,« lød det fra

Allison Mack i retten sidste år, hvor

hun udtrykte, at hun var »meget,

meget ked af det« og tager ansvar for

sine handlinger.

2.
Nicolai kæmper stadig med
sin fortid: »Det er mest synd
for min kone. Når jeg har det
dårligst, tænker jeg, at hun
skal komme videre og finde
en anden«

Nikolaj

Stockholm og

hans kone Karina

fotograferet i

deres hjem i

Horsens onsdag

den 2. september

2020.

3.
For fem år siden blev
hun landskendt på
ikonisk foto: Nu bor
hun i Sverige

Noor Al-Saedi leger med

en politibetjent på den

lukkede motorvej E45 nord

for Padborg i september

2015.

4.

Analytiker: Disse
biler kan blive
værdiløse efter
mandag

Tusinder af ældre dieselbiler

kan blive gjort værdiløse af nye

og grønne bilafgifter, mener

markedsanalytiker.

5.
Måske var den svenske
coronastrategi alligevel
rigtig?

Antallet af ny

ecoronasmittede

styrtdykker i Sverige.

6.
Skænderierne
tog til. Men Heidi
og hendes mand
fik parforholdet
til at blomstre
ved en radikal
beslutning

Heidi Kølle Andersen og

hendes mand valgte for

efterhånden tre år siden, at de

ikke længere skulle leve under

samme tag. I dag har de hver

deres lejlighed i Odense, og det

har både reddet og styrket deres

parforhold.

7.
Stor guide: Sådan er
økonomien i at
vælge grønne frem
for traditionelle
biler

Snart kan bybilledet blive

præget af flere elbiler og

ladestandere, hvis det bliver

billigere at anskaffe sig en

»grøn« bil.

8.
Mystisk
kæmpekrater
dukker igen op i
Sibirien

Dette er det første af de nu 17

kratere, der er opstået på

Yamal-halvøen. Fotoet er fra

2014.
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Skænderierne tog til. Men Heidi og hendes mand fik
parforholdet til at blomstre ved en radikal beslutning
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7.9.2020 Her er 11 tegn på, at dit barn er højt begavet
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