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Til skole-hjem-samtalen blev Andreas datter
stemplet som en »mellemvare« – i virkeligheden var
hun den klogeste i sin klasse
Pædagogerne i børnehaven advarede Andrea Staunsholm om, at hendes to børn ville �å det svært i den almindelige

folkeskole på grund af deres høje intelligens. Men hun mente, at »stærke børn også hører til i folkeskolen som en

positiv kraft i klassen«. Få år senere måtte Andrea Staunsholm erkende, at hun havde taget fejl.

SAMFUND

Andrea Staunholm var sikker på, at folkeskolen var det rette tilbud for hendes to børn. Men efter få år fandt hun ud af, at hun havde taget fejl.
Foto: Niels Ahlmann Olesen

 JULIE DALGAS

Torsdag d. 03. september 2020, kl. 13.26 Del denne artikel

Allerede i børnehaven var der flere tegn på, at søskendeparret Liv og Tobias Staunsholm var bedre

begavet end deres jævnaldrende.
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Tobias kunne klokken, da han var tre år. Som fireårig kunne han læse. Og sommerferien, inden

han skulle begynde i skole, sad han en dag i sofaen hjemme i Herlev og sagde 312-tabellen.

Mens de andre børn legede og kastede rundt med nogle træklodser, der var formet som bogstaver,

brugte Liv dem som toårig til at stave til ord som for eksempel »mor« og »far«.

Børnehavepædagogerne gjorde tidligt deres mor, Andrea Staunsholm, og hendes mand

opmærksomme på børnenes høje intelligens, og de rådede dem til at finde en skole for højt

begavede til deres børn.

Men børnene trivedes godt i børnehaven, og Andrea Staunsholm og hendes mand mente ikke, at

der var behov for en privat- eller friskole.

»I begyndelsen tænkte vi slet ikke over, at det var unormalt, at de kunne alle de her ting. Vi var jo

vant til det,« siger Andrea Staunsholm og kigger på Tobias.

»Okay, vi blev lidt chokerede den dag, da du sad og sagde 312-tabellen. Det var alligevel ret vildt.

Men vi tænkte aldrig, at det kunne blive et problem for jer, at I var højt begavede.«

Derfor var Andrea Staunsholm ikke i tvivl om, at børnene skulle i en folkeskole og ville have godt

af at være sammen med andre børn, der var på forskellige faglige niveauer.

Det ville styrke deres menneskelige kompetencer, og alle ville �å gavn af, at der gik en højt

begavet elev i klassen, tænkte hun.

»Vi var sådan nogle glade ressourcestærke forældre, som prioriterede folkeskolen og havde alle

mulige gode intentioner om, at de stærke børn også hører til dér som en positiv kraft i klassen. Vi

ville ikke have, at vores børn skulle vokse op i en boble på en skole kun for højt begavede børn,

bare fordi de er godt begavede,« lyder det fra Andrea Staunsholm.

»Og det viste sig så at være en dårlig idé,« indvender datteren Liv, der i dag er 13 år.

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
FOLD IND

NYHEDER OPINION BUSINESS AOK

https://www.berlingske.dk/samfund/frederik-blev-set-som-et-problembarn-i-skolen-i-virkeligheden-var-han
https://www.berlingske.dk/samfund/kristian-har-altid-hadet-at-gaa-i-skole-nu-har-han-gennemfoert-gymnasiet
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 Til skole-hjem-samtalen blev Andreas datter stemplet som en »mellemvare« – i virkeligheden var hun den klogeste i sin klasse

https://www.berlingske.dk/samfund/til-skole-hjem-samtalen-blev-andreas-datter-stemplet-som-en-mellemvare-i 3/11

Liv følte sig anderledes

Berlingske sætter i øjeblikket fokus på højt begavede børn.

Lørdag skrev Berlingske, at hvert tredje højt begavede barn bliver overset hos skolepsykologerne

og i stedet stemplet som problembørn.

Eksperter fortæller, at folkeskolen i nogle tilfælde ikke formår at løfte højt begavede børn, der

mistrives, fordi de ikke bliver udfordret og føler sig anderledes end deres jævnaldrende.

Børnene er typisk kendetegnet ved, at de blandt andet lærer hurtigere, i højere grad husker, hvad

de har lært, og arbejder på et mere abstrakt niveau end elever med almindelig begavelse.

Det betyder, at de ofte oplever skolen som kedelig. Derfor ender en del af dem med enten at blive

skoletrætte, lave ballade eller med at trække sig ind i sig selv, og ofte �år de ikke udnyttet deres

potentiale.

Det er Tobias og Liv eksempler på.

»Jeg kan huske, at jeg følte mig anderledes,« siger Liv.

»Det, de andre snakkede om, fangede mig slet ikke. Det interesserede mig ikke. Derfor havde de

andre nok lidt svært ved at være sammen med mig – og jeg havde svært ved at være sammen med

dem. Så jeg gemte mig i hjørnet og blev nok kendt som hende den stille.«

Andrea Staunsholms børn var allerede i børnehaven foran de andre børn på flere punkter. Tobias kunne læse som fireårig,
og han kunne 312-tabellen, inden han begyndte i skole. Liv kunne stave til »mor« og »far« som toårig.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.
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Det betød, at det var svært for lærerne at opdage, at Liv var højt begavet og havde brug for ekstra

udfordringer i skolen.

»Når du var færdig med dine opgaver før alle andre, brokkede du dig ikke. Du ville ikke skille dig

ud, så du gjorde ikke meget for at vise, at du ofte kunne det faglige langt hurtigere end de andre,«

siger Andrea Staunsholm til sin datter og fortsætter:

»Det er typisk for højt begavede børn, at pigerne putter sig lidt og bliver stille. Derfor bliver høj

begavelse ofte opdaget senere hos pigerne end hos drengene. Drengene er mere

udadreagerende.«

Tobias, der er et år yngre end sin storesøster, reagerede modsat. Han skjulte ikke, at han i mange

fag var langt foran de andre i klassen. I stedet viste han gladeligt i 0. klasse, at han kunne læse, og

hvis han var færdig med nogle opgaver før de andre, sagde han det højt.

Alligevel blev der ikke taget hånd om ham.

Blev flyttet ud af folkeskolen

Andrea Staunsholm skar aldrig for alvor igennem over for skolen og krævede, at den fandt nogle

løsninger til hendes børn.

Hun var nervøs for reaktionerne på, at hun mente, at hendes børn var bedre begavet end deres

jævnaldrende, og når hun hentydede til det, blev det ikke mødt positivt.

Både Liv og Tobias har manglet udfordringer i folkeskolen. Lærerne vidste godt, at Tobias var foran de andre elever fagligt,
men de tog ikke hånd om ham. Liv lukkede sig inde i sig selv, og derfor var det svært for lærerne at opdage, at hun var
bedre begavet end sine jævnaldrende.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.
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Hun husker især sin datters skole-hjem-samtaler, hvor lærerne gav udtryk for, at Liv nogle gange

sad lidt uroligt på stolen i timerne. Når Andrea Staunsholm spurgte, om uroligheden kunne

skyldes, at Liv kedede sig, blev hun mødt med beskeden om, at Liv var »en blød mellemvare«

fagligt.

»Og ellers lød beskeden, at hun måtte lære at kede sig,« siger Andrea Staunsholm.

Da Tobias var færdig med sit første år i folkeskolen, og Liv skulle begynde i 2. klasse, kom Andrea

Staunsholm til at tænke på børnehavepædagogernes forslag.

I dag går begge børn på Atheneskolen i Søborg, der er en friskole for børn med en IQ på over 130,

og dermed er Tobias og Liv blandt de to procent bedst begavede børn på deres alder.

»Jeg glemmer aldrig, da du kom hjem efter �erde dag på den nye skole,« siger Andrea

Staunsholm, der i dag er formand for skolebestyrelsen på Atheneskolen, henvendt til sin datter.

»Du sagde: »Mor, det er helt vildt, jeg føler mig ikke mærkelig mere«.«

Ligesom flere andre forældre har Andrea Staunsholm opdaget, at folkeskolen ikke kan rumme de

bedst begavede elever.

Hun anerkender, at lærerne har travlt, og at det må være svært at opdage, at der sidder en stille

pige bagerst i klassen, som mistrives, fordi hun ikke bliver udfordret, når der samtidig er fire

andre børn forrest i klassen, der larmer. Alligevel mener hun, at folkeskolen bør have større fokus

på de bedst begavede.

Andrea Staunsholm mener, at det er vigtigt, at højt begavede børn finder andre at spejle sig i, så de ikke føler sig ensomme
og anderledes. De faglige udfordringer er også vigtige, men ikke lige så vigtige som trivslen.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.
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»De store skoler med adskillige spor på hvert klassetrin burde for eksempel indrette en enkelt

klasse til de højt begavede akkurat på samme måde, som man tager hånd om det andet mindretal

– nemlig de børn, som har vanskeligt ved at lære,« siger hun.

»Det, jeg mener er vigtigst, er, at børnene skal have nogle andre ligeværdige at spejle sig i. Det

faglige er det sekundære, for selv om børnene bliver udfordret fagligt, vil de ofte stadig føle sig

ensomme. Derfor er det så vigtigt, at de mødes med andre, der er ligesom dem selv og har samme

interesser som dem. Da vores børn kom over på den nye skole, gik det op for os, hvor ensomme de

havde følt sig folkeskolen.«

Andrea Staunsholm råder andre forældre, der står i samme situation, til selv at tage affære over

for skolen.

»Man bør tale med skolen om, hvorvidt der er andre børn på skolen, som også er højt begavede,

og som skolen kunne gøre noget for. At have et ligeværdigt fællesskab en til to timer om ugen kan

gøre en verden til forskel,« siger hun og fortsætter:

»Børnene bør have et socialt fællesskab for de fagligt stærkeste, hvor de kan spejle sig i hinanden

og føle sig anerkendt af hinanden. En del skoler har talentprogrammer, men de begynder ofte

først i de ældste klasser, og det er længe at vente, mens man føler sig forkert. Alt det vidste jeg

ikke dengang, jeg ville have mine børn i folkeskole, men det ved jeg nu.«

    

Her er 11 tegn på, at dit barn er højt begavet

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

Kristian har altid hadet at gå i skole – nu har han
gennemført gymnasiet på fem måneder
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Hvert tredje højt begavede barn bliver overset i
skolen – i stedet opfattes de som problembørn

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

Hver anden drømmer om at blive gældfri i boligen: Derfor kan det
være en fordel at have lån i mursten

Sådan finder du ud af, om dit barn i virkeligheden har haft en god
dag i børnehaven
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1. »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.
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Til forsiden

Superman-
skuespiller
gik fra at
være den
søde
nabopige til
leder af en
farlig
sexkult

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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