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Frederik blev set som et problembarn i skolen. I
virkeligheden var han blandt de to procent klogeste
på sin alder
Frederiks folkeskole ville ikke anerkende, at han var højere begavet end sine jævnaldrende. I stedet mente lærerne, at

han var en dreng, der havde problemer fagligt. Efter en mislykket tur hos skolens psykolog tog Frederiks forældre

sagen i egen hånd. Nu går den niårige dreng ikke længere i folkeskole.

SAMFUND

Hør Vitus og hans mor fortæller om, hvordan de opdagede, at han var højt begavet og hvilke kendetegn, man selv kan kigge efter. Produktion: Vera Rosenbeck

 JULIE DALGAS

Lørdag d. 29. august 2020, kl. 11.21 Del denne artikel

Niårige Frederik sidder på sit værelse i lejligheden i Skovshoved og læser i magasinet Illustreret

Videnskab.

Han har altid haft andre interesser end sine jævnaldrende. Da han var lille, måtte

godnathistorierne gerne handle om lokomotiver læst fra et leksikon. Han ved utroligt meget om

atomkraftværker, og han har netop opdaget, hvor spændende det er at kode.

Samtidig er Frederik også en helt normal niårig dreng med sin egen YouTube-kanal og en stor

kærlighed til computerspillet »Fortnite«.NYHEDER OPINION BUSINESS AOK
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Hans mor, Julie Krogh, fik mistanke om, at Frederik har en højere begavelse end sine

jævnaldrende allerede i vuggestuen.

»Han kunne dengang fortælle om en masse farver som for eksempel bordeaux og beige,« siger

hun.

Da Frederik kom i børnehave, og børnene skulle sidde i rundkreds og lære, hvad farverne rød,

grøn og gul var, trak han sig. Det interesserede ham ikke.

Han kunne også i børnehaven samle Lego, der var egnet til personer over 16 år, og han kunne

regne med brøker inden skolestart.

Det var dog ikke altid tydeligt for andre omkring ham, at der var tale om et højt begavet barn.

Frederik var højere begavet end sine klassekammerater i folkeskolen. Det blev dog aldrig anerkendt af skolen og førte ham
ud i massiv mistrivsel.
Foto: Søren Bidstrup.

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
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e regne med brøker og Excel-formler inden skolestart. Han kedede sig ofte i folkeskolen, fordi alt blev gentaget flere gange, og fordi opgaverne

:Søren Bidstrup

Pædagogerne i børnehaven så en dreng, der havde vanskeligheder, fordi han ofte trak sig, når de

skulle sidde i fælles rundkreds.

I skolen blev han ikke opfattet som fagligt stærk, fordi han ofte ikke gad at deltage i skolearbejdet,

som han syntes var kedeligt.

IQ-test blev
analyseret
forkert

Berlingske skriver

lørdag, at mange

højt begavede børn bliver overset af skolepsykologerne, når de �år testet deres IQ.

Frederik er en af de børn.

Sidste år bad hans mor skolen om at teste Frederiks IQ, så skolen kunne se, at han er højt begavet

og har brug for andre udfordringer end resten af klassen.

Ifølge skolepsykologen viste testen ikke, at Frederik var så højt begavet, at der var behov for

særlige indsatser.

Julie Krogh gik derefter til professor og børnepsykolog Poul Nissen og bad ham om at læse

testresultaterne igennem. Han bekræftede hende i, at Frederik er blandt de to procent højest

begavede børn på sin alder.

»Når et barn skal have målt sin IQ, skal det igennem en række delprøver, der giver et samlet

resultat. Nogle af de meget kvikke børn synes, at nogle af disse delprøver er kedelige. De

anstrenger sig ikke for at �å et godt resultat. Derfor scorer de højt i nogle prøver og lavt i andre,«

siger Poul Nissen, der er professor emeritus ved Aarhus Universitet og i årevis har forsket i højt

begavede børn.

»Hvis en skolepsykolog ikke er opmærksom det, kan man tro, at der ikke er tale om høj begavelse

hos barnet.«

Bagsiden af den danske velfærdsmodel

I dag går Frederik i 4. klasse på Atheneskolen i Søborg i Gladsaxe Kommune, der er en friskole for

børn med en IQ på over 130. Normalt begavede børn har en IQ på mellem 90 og 110.

Inden han sidste år blev flyttet til den nye skole, havde han været igennem tre skoleår uden

anerkendelse af sin begavelse, som førte til mistrivsel.

»Han kunne ikke lide at gå i skole. Når han skulle sidde og skrive et A flere gange i træk, kedede

han sig. Han forstod jo godt, hvad et A var, første gang han skrev det. Så han lod være med at lave

opgaven. Han elskede at lære nye ting, men han gad ikke at deltage, hvis det var noget, han

allerede vidste i forvejen,« fortæller Julie Krogh.

»Når jeg sagde til skolen, at det handlede om høj begavelse, troede de ikke på det. De gjorde i

hvert fald ikke noget ved det. Skolen opfattede ham ikke som særligt klog, fordi han ikke deltog i

undervisningen.«

r at spille computer – især spillene »Fortnite« og »Minecraft« – ligesom alle andre niårige drenge. Men han har også interesser, som han ikke føler

der forstår.Foto:Søren Bidstrup

Frederik kunne regne med brøker og Excel-formler inden skolestart. Han kedede sig ofte i folkeskolen, fordi alt blev
gentaget flere gange, og fordi opgaverne var for lette.
Foto: Søren Bidstrup.
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Samtidig havde Frederik en udtalt retfærdighedssans – et træk, der er typisk for børn med høj

begavelse. Det betød, at han blev meget påvirket, hvis han for eksempel blev skubbet af et andet

barn.

I en periode blev han bedt af lærerne om at sidde og kigge ind i væggen, indtil timen var slut,

fordi de ikke vidste, hvad de ellers skulle gøre med ham.

»Hvis der bare havde været nogen, der havde givet ham nogle mere udfordrende opgaver og

stimuleret ham, havde han haft meget bedre trivsel i skolen,« siger Julie Krogh.

Ifølge hende er folkeskolen for dårlig til at løfte de højt begavede elever, og det er grunden til, at

hun nu har valgt at flytte sin søn til en friskole.

»I folkeskolen er der fokus på gennemsnittet. Det er tabubelagt at sige, at man har et barn med høj

intelligens, der potentielt kan klare sig rigtig godt,« siger hun.

»Det er bagsiden af den danske velfærdsmodel. Der er ikke accepteret, at der findes nogle, som

kan accelerere inden for nogle områder.«

Efter at Frederik blev flyttet til en skole, hvor der er andre ligesom ham selv, er hans trivsel røget i

vejret. Han føler sig tilpas, han bliver udfordret, og han har aldrig været gladere for at gå i skole.

Julie Krogh fortæller sin søns historie, fordi hun håber at være medvirkende til, at der i fremtiden

vil komme langt mere fokus på højt begavede børn i skolerne, og at lærere og pædagoger bliver

dygtigere til at spotte høj begavelse blandt børn.

    

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

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

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

Frederik elsker at spille computer – især spillene »Fortnite« og »Minecraft« – ligesom alle andre niårige drenge. Men han har
også interesser, som han ikke føler andre på hans alder forstår.
Foto: Søren Bidstrup.

LÆS MERE
SAMFUND  ABONNEMENT

AOK  ABONNEMENT

VIDENSKAB  ABONNEMENT

SAMFUND  ABONNEMENT

NYHEDER OPINION BUSINESS AOK

https://www.berlingske.dk/politik/ekspert-kritiserer-ministers-lukkeplan-for-enhed-til-kloge-boern-vi
https://www.berlingske.dk/samfund/andres-og-lises-femaarige-datter-skal-gaa-paa-en-skole-for-boern-med-iq
https://www.berlingske.dk/aok/det-vil-provokere-mange-her-er-videnskabens-bedste-raad-til-at-lykkes-med
https://www.berlingske.dk/videnskab/moed-manden-med-verdens-maaske-bedste-coronalaboratorium-og-hoer-hans
https://www.berlingske.dk/samfund/saadan-finder-du-ud-af-om-dit-barn-i-virkeligheden-har-haft-en-god-dag-i
mailto:%C2%A0?subject=Artikel%20fra%20Berlingske.dk%3A%20Frederik%20blev%20set%20som%20et%20problembarn%20i%20skolen.%20I%20virkeligheden%20var%20han%20blandt%20de%20to%20procent%20klogeste%20p%C3%A5%20sin%20alder&body=https://www.berlingske.dk/samfund/frederik-blev-set-som-et-problembarn-i-skolen-i-virkeligheden-var-han
fb-messenger://share/?link=https://www.berlingske.dk/samfund/frederik-blev-set-som-et-problembarn-i-skolen-i-virkeligheden-var-han
https://www.berlingske.dk/nyheder/samfund
https://www.berlingske.dk/aok
https://www.berlingske.dk/nyheder/samfund/videnskab
https://www.berlingske.dk/nyheder/samfund
https://www.berlingske.dk/
https://www.berlingske.dk/nyheder
https://www.berlingske.dk/opinion
https://www.berlingske.dk/business
https://www.berlingske.dk/aok


7.9.2020 Frederik blev set som et problembarn i skolen. I virkeligheden var han blandt de to procent klogeste på sin alder

https://www.berlingske.dk/samfund/frederik-blev-set-som-et-problembarn-i-skolen-i-virkeligheden-var-han 5/9

Højt begavede børn i København skal udfordres mere: »Mange �år
ikke udløst deres potentiale«
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Ekspert med opråb: Det er et mysterium, hvorfor vi ikke hylder de
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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.
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skal komme videre og finde
en anden«

Nikolaj

Stockholm og

hans kone Karina

fotograferet i

deres hjem i

Horsens onsdag

den 2. september

2020.
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Til forsiden

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
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styrtdykker i Sverige.
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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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7.9.2020 Frederik blev set som et problembarn i skolen. I virkeligheden var han blandt de to procent klogeste på sin alder
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