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1. Indledning: Bedre trivsel og læring for højt begavede børn

De højtbegavede børn er en sammensat gruppe, som vi generelt ved alt for lidt om. Vi kender fx ikke deres specifikke behov, når 
det kommer til læring og trivsel, men vi ved at:!
!
•  Der er flere end vi tror: Der sidder i gennemsnit en højt begavet elev i hver eller hver anden klasse i den danske folkeskole.!
•  De rummer et stort potentiale: Børnene repræsenterer et stort intellektuelt potentiale inden for alle faglige discipliner og kan 

blive fremtidens problemløsere og innovatorer.!
•  De er i stor risiko for at underpræstere og mistrives: Der er en risiko for, at børnene ikke udfordres nok fagligt, og de kan være 

udfordret af, at deres sociale og personlige kompetencer ofte ikke er udviklet i samme grad som andre børns. !
!
!
Egmont Fonden har taget initiativ til Netværket for Højt Begavede Børns Trivsel og Læring. Netværket har afholdt i alt fire møder for 
sammen at diskutere emnet og for gennem ekspertoplæg at blive klogere på feltet. På baggrund af af netværkets drøftelser samt 
ekspertoplæg har Egmont Fonden samlet følgende bruttokatalog af idéer og indsatser, der kan skabe reelle positive forandringer 
for børnene. !
!
De konkrete mål for netværkets arbejde har været:!
!
•  At afdække hvad der giver de højtbegavede børn livskvalitet og glæde, så de i højere grad end det sker i dag kan forløse 

deres potentiale !
•  At indsamle viden om og forslag til, hvordan læringsfællesskaber i og uden for skolen kan fremme de højt begavede børns 

læring og trivsel!
•  At idéudvikle sammen med eksperter og ressourcepersoner, og samle et bruttokatalog af idéer og indsatser, der kan bidrage 

til at vi som samfund får skabt de bedste rammer for at løfte de højt begavede børns ressourcer og potentiale!
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2. Definition af højt begavede

Fra et traditionelt perspektiv: Hvor mange børn kan betegnes som højt begavede?!
Det  samlede  antal  børn  i  Danmark  i  aldersgruppen  6-15  år  er  668.000  børn  målt  pr.  første  kvartal 2015,  KORA sondrer i rapporten Indsatser 
målrettet højt begavede børns faglige udvikling og trivsel fra 2015 mellem tre kategorier for de højest begavede: !
!
•  Højt begavede børn med en IQ over 130, svarende til 2 %, dvs. ca. 14.000 børn !
•  Børn med særlige forudsætninger med en IQ over 120, svarende til 5 %, dvs. ca. 33.000 børn !
•  Toppen af en årgang, svarende til 10-15 % af en årgang, dvs. ca. 67.000-100.000 børn!

Højt begavede børns læring er karakteriseret ved, at de:!
•  Behøver mindre tid til at studere/lære nyt stof!
•  Husker bedre, hvad de har lært !
•  Opfatter fagligt stof på en mere abstrakt og mangefacetteret måde end andre elever!
•  Involverer sig passioneret i særlige emner og har svært ved at flytte fokus, før de oplever, at de mestrer stoffet så godt som muligt!
•  Kan operere på forskellige koncentrationsniveauer, hvilket betyder, at de kan følge med klasse-aktiviteter uden at tilføre aktiviteterne særlig 

opmærksomhed!
•  Kan arbejde fra det abstrakte niveau ned til det konkrete niveau – modsat andre børn, som opererer fra det konkrete til det abstrakte niveau!

Kilde: Jill Mehlbye, Lasse Hønge Flarup og Katrine Iversen ”Indsatser målrettet højt begavede børns faglige udvikling og trivsel”, KORA, Det Nationale 
Institut forKommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015.	

Høj kompleksitet og mange perspektiver !
I dialogen med de førende eksperter og undervisere på området står det klart, at definitionen af det højt begavede barn er en kompleks størrelse. Dels 
fordi der findes mange forskellige metoder til udredning af barnet, og dels fordi de professionelle på området ikke altid deler holdning til, hvilke 
metoder, der er at foretrække.!
!
Dog hersker der en udbredt enighed blandt eksperterne om, at vi i stedet for at reducere kompleksiteten og fastlægge os på én standardiseret metode 
for udredning af børnene, i stedet bør åbne op for forskellige metoder rettet mod forskellige intelligenstyper, så flest muligt spottes.!
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3. Udfordringer for de højtbegavede børn i Danmark

BARNET !
•  Barnet risikerer at mistrives og underpræstere i skolen.!
•  Barnet har en veludviklet evne til at løse problemer.!
•  Barnet repræsenterer et stort intellektuelt og fagligt potentiale!

GRUPPEN – Vi ved at…!
•  Børnenes sociale og personlige kompetencer er ofte ikke udviklet i samme grad som andre børns.!
•  Det sociale fællesskab kan derfor være vanskeligt for de højtbegavede børn at være en del af. !
•  De højtbegavede børn søger fællesskaber med ligesindede, som de kan dyrke deres faglige interesser med. !
!
SAMFUNDET – Vi ved at…!
•  De højtbegavede børns manglende faglige og sociale trivsel betyder, at der er en stor risiko for, at de ikke 

udvikler og udnytter deres potentiale. Det er et tab både for det enkelte menneske og for samfundet.!
!

Skelnen mellem ”High Achievers” og ”High Potentials”: !
•  ”High Achievers” er betegnelsen for de højt begavede børn, der er nemme at spotte, fordi de typisk er meget stærke fagligt, men som 

sjældent bliver udfordret nok. !
•  ”High Potentials” er de højt begavede børn, der er svære at spotte, hvis de ikke har voksne omkring sig, som ser deres begavelse og 

potentiale. Det kan føre til, at børnene underpræsterer, at de ikke uddanner sig, og kan blive udstødt socialt.	

BARNET

GRUPPEN

SAMFUNDET
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4. Eksperterne peger på fire indsatsområder:

SPOTTING

PÆDAGOGISK 
INDSATS

EFTERUD-
DANNELSE

ANERKENDELSE AF 
UDFORDRINGEN
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4.1. Anerkendelse af udfordringen

En ny opmærksomhed på de højt begavede børn?!

Faglig præstation 
relativt til potentiale!

Personlig trivsel!

De privilegerede.!
Talentindsats?!
Fritidstilbud?!

De udsatte.!
Talentindsats?!
Fritidstilbud?!

De højt begavede børns trivsel og læring er et underprioriteret område 
i Danmark. Det skyldes blandt andet, at udfordringerne har 
begrænset politisk anerkendelse, at de højt begavede børn får meget 
lidt omtale i den offentlige debat om uddannelse og at området heller 
ikke har tilstrækkeligt fokus blandt lærere og fagpersonale.!
!
Mange af de eksisterende indsatser på området er afgrænsede i 
både tid og geografi. Derfor er tilbuddene ikke tilgængelige for alle 
højt begavede børn. !
!
Vi har brug for en bred anerkendelse af udfordringerne, så vi kan 
skabe tilbud til alle højt begavede børn i hele landet.!
!
Indsatsen ift. de højt begavede børn kan anskues ift. to parametre. 
Faglig præstation/akademisk kunnen samt personlig og social trivsel. !
En tilgang til de højt begavede børns udfordringer kunne være at 
operere med to spor:!
!
•  Ét fokusspor for de udsatte, som ikke trives personligt og som 

heller ikke præsterer svarende til deres potentiale.!
•  Ét fokusspor for de privilegerede, som trives socialt og kan drage 

fordel af yderligere udfordringer.!

Begge grupper har brug for, at deres situation anerkendes af deres 
omgivelser: forældre, lærere med de rette kompetencer, at der er 
relevante fritids- eller skolerelaterede tilbud, etc.!

Anerkendelse!
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4.2. Spotting 

Udfordringer:!
!
Jo før man sætter ind med nødvendig støtte, desto bedre er det for det 
højt begavede barns trivsel og læring. !
!
Første skridt på vejen til at øge trivslen og læringen hos de højt 
begavede er derfor at identificere dem. Men det er svært at spotte 
børnene, når omfanget af viden om deres kendetegn er begrænset.!
!
High achievers bliver måske anerkendt for deres faglige overskud, men 
bliver ikke spottet og får ikke udnyttet deres potentiale. High potential 
achievers spottes ikke, og får dermed færre muligheder for enten at få 
den rette støtte eller for at udfolde deres talent.!
!
Erfaringer fra projektet Tidlig Matematikindsats for Marginalgrupper 
(TMTM) på Metropol peger på, at læreren er en central person i 
spottingen, men at mange lærere mangler kompetencer til at ’se’ og 
rumme de højt begavede. !
!
Forældre er også en væsentlig nøgle i spottingen. Kendskabet til 
børnenes kendetegn bør udbredes blandt forældre generelt, så 
forældre kan italesætte børnenes særlige kendetegn, udfordringer og 
potentialer overfor dagtilbud og skole.!

Idéer til løsninger og indsatser:!

•  Analyser og viden om børnenes kendetegn. Hvem er de højt begavede 
børn? Hvordan skal de spottes? Hvilke udfordringer møder de ofte? Sociale 
betingelser? Etc. !

•  Uddannelse i spotting på læreruddannelsen. Læreren er en central person i 
forhold til at spotte de højtbegavede børn, men har brug for kendskab til 
børnenes udtryksformer og kendetegn, for at få øje på dem. En effektiv 
løsning på udfordringen vil være, at alle kommende lærere får indsigt i 
signaler, kendetegn og behov hos højt begavede børn. !

•  Udvikling af et bredt og direkte anvendeligt redskab til tidligt spotting. 
Definitionen af det højt begavede barn er kompleks, og det vil være en 
fordel, hvis man i Danmark kunne udvikle og skabe konsensus omkring en 
bredt dækkende metode til spotting af børnene. Metoden – eller redskabet - 
skal åbne op for forskellige metoder rettet mod forskellige intelligenstyper, 
så flest muligt spottes og understøttes bedst muligt. Det er vigtigt at trække 
på erfaring fra udlandet.!

•  Konsulenter og specialister i spotting af højt begavede børn. I dag er der 
meget lang ventetid på ”udredning” af højt begavede børn. Man kunne 
overveje at lade skolerne trække på ressourcer fra professionshøjskolerne, 
der kunne tage ud og hjælpe med spotting af børnene. Indsatsen kunne fx 
samtænkes med PPR- og AKT-indsatser.!

Spotting!
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4.3. Efteruddannelse af fagligt personale

Udfordringer:!
!
Erfaringer fra bl.a. TMTM på Metropol og fra Science Talent Genius 
viser, at de højt begavede børns behov stiller store og særlige krav til 
underviseren. !
!
Fx viser Metropols forsøgsprojekter, at lærere i folkeskolen oplever, at 
de ikke har adgang til metoder til at udfordre et barn i 2. klasse i 
matematik. !
!
Alle lærerne bør have et indblik i området, barnets behov og alternative 
undervisningsmetoder, og de bør have et sted at gå hen, inden 
udfordringen bliver for stor.!
!
Efteruddannelse af lærere og andet fagpersonale vil give mulighed for 
bedre spotting, rummelighed, undervisning af de højt begavede elever 
end i dag. !
!
Vi bør have fokus på alle niveauer – dagtilbud, skoler, efterskoler, 
gymnasier, mv.!
!
!

Idéer til løsninger og indsatser:!

•  Efteruddannelse af lærere, pædagoger, skolepsykologer og andet fagligt 
personale. Fagpersonalet omkring barnet skal være i stand til at spotte 
barnet og bidrage til at forløse barnets potentiale. Men det kræver et 
indgående kendskab til adfærd, behov og understøttelsesmetoder, der 
kan anvendes i skoler og dagtilbud. En mulighed kunne være at tilbyde 
lærere og pædagoger med særlig interesse i eller talent for arbejdet med 
højt begavede børn et efteruddannelsesforløb!

•  Uddanne lærere i at drive talentforløb i kommunerne i samarbejde med 
børn og forældre. Fx med inspiration fra honors-programmer i USA, 
ungdomsorganisationer, nyt onlinefællesskab, ung til ung-undervisning, 
etc. Der kunne på hver skole være en specialiseret lærer inden for hvert 
fag, som kunne undervise lærere og hjælpe børnene og deres familier. !

•  Informationskampagne om højt begavede børn målrettet lærere og 
pædagoger. De højt begavede børns udfordringer og potentialer er 
underkommunikeret. En god start kunne være en kampagne, som 
udbreder kendskabet.!

!
!

Efteruddannelse!
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4.4. Pædagogisk indsats

Udfordringer:!
!
Erfaringen fra eksisterende tilbud og projekter viser, at faglig og social 
trivsel hænger sammen for de højt begavede børn. Et pædagogisk 
fokus på både faglig og social trivsel er med andre ord en katalysator 
for at løfte børnenes potentiale - tilgangen betegnes også som socio-
faglig inklusion.!
!
Der er behov for, at flere højt begavede børn får mulighed for at 
deltage i forløb og særundervisning, hvor pædagogik og 
læringsmetoder er tilpasset deres behov og særlige forudsætninger.!
!
Der er behov for at blive bedre til at overføre erfaringerne fra de 
særlige forløb til den almene skole. !
!
I praksis kan det give god mening at udvikle nye ”spor” for højt 
begavede inden for rammerne af de allerede eksisterende indsatser, 
der anvendes over for andre børnegrupper. !
!
Sideløbende med udvikling af de selvstændige tilbud, er der behov for 
produktion af viden om børnenes behov og potentialer.!

Idéer til løsninger og indsatser:!

•  Flere intensive læringsforløb og særligt tilrettelagt undervisning 
målrettet de højtbegavede børns behov. Ikke kun inden for 
naturvidenskab, men også i de humanistisk orienterede fag.!

•  Analyse af hvordan børnene bedst kan lære og forløse sine 
muligheder. Et bedre og mere veldokumenteret kendskab til børnenes 
faglige og sociale behov, fx best practice, succesfulde 
læringsmetoder, erfaringer fra elitetilbud, fra udlandet mv. !

•  Særlige indsatser for de højt begavede børns sociale og private trivsel i 
kommunerne – herunder tæt samarbejde med forældrene, pædagoger, 
udvikling af flere fritidstilbud for højt begavede, mv. !

•  Kommuner og dermed skoler forpligtes til at udarbejde planer for 
spotting, håndtering og undervisning af højtbegavede, hvor skolen 
forpligter sig til en progression på området, ganske som man har det 
for andre elever med særlige behov. Evt. samtænkning med PPR- og 
AKT-indsatser.!

•  Udvikling af pædagogik og læringsmetoder tilpasset de højt begavede 
børn.!

•  Forældretræning. Herunder dialog med forældrene om deres rolle ift. at 
inspirere, motivere og skabe tryghed for barnet.!

Pædagogik!
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5. Anbefalet litteratur og data på området

”Indsatser målrettet højt begavede børns faglige udvikling og trivsel”, Jill Mehlbye, Lasse Hønge Flarup og Katrine Iversen, KORA, Det Nationale 
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!
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"Talent i skolen", Poul Nissen, Kirsten Baltzer, Ole Kyed, 2014, Dafolo!
!
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!
"Inclusiveness and teacher attitudes in the identification of gifted and talented pupils in Excellence in Cities and Excellence Cluster schools", A. 
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”Gifted People and their Problems”, Francis Heylighen (muligvis ikke publiceret, men kan let findes på nettet). Peer relationships of the 
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!
!
!
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