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Skematisk opstilling
af højtbegavede børn kendetegn i trivsel og mistrivsel 
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Skematisk opstilling af højtbegavede 
børn kendetegn i trivsel og mistrivsel 
De kendetegn, som højtbegavede børn har til fælles, kan komme til udtryk på mange 
forskellige måder, alt efter hvilke fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, de er udsat for. I 
arket er disse udtryk stillet skematisk op.

Generelt set er der stor forskel på, hvordan højtbegavede børn agerer i yderpositionerne 
tryg/utryg, trivsel/mistrivsel, udhvilet/træt, i flow/ikke-flow.
Dette ses naturligvis hos alle børn, men hos de højtbegavede er udsvingene ofte større og 
mere intense end hos jævnaldrende.

Kendetegnenes store positive og negative udsving er en afgørende nøgle til at forstå og 
arbejde med højtbegavede børn både fagligt og socialt, fordi de her adskiller sig markant fra 
den brede elevgruppe.

Kendetegn Eks. på positive udtryk Eks. på negative udtryk
  (i trivsel, trygge situationer, udhvilede, i flow)  (i mistrivsel, utrygge situationer, trætte, ikke i flow)

Lærer nyt stof hurtigt

Sensitiv Social 
følsomhed

Moralsk følsom Høj 
retfærdighedssans

Selvstændighed

Perfektionisme

Har en umiddelbar forståelse for nyt 
stof og er god til at se sammenhænge.

• Har empati med andre. 
• Gode lederevner. 
• Har et mentalt overskud og kan 

være socialt ’kit’ i klassen. 
• Giver plads til andre. 

Kan rumme, at andre ikke altid
følger reglerne.

Gode til at finde kompromisser
og håndtere konflikter.

• Kan håndtere gruppepres.
• Tør have egne meninger.
• Uafhængige.
• Kreative.

Stiller store krav til sig selv- og
honorerer dem.

Får selvværd af succeser.
Ambitiøse og målrettede.

Yder og er generøse, deler ud af
ideer til andre.

Giver op, hvis nye opgaver ikke
kan klares i 1-2 forsøg.
 
Underyder ved rutine- og
repetitionsopgaver.

• Voldsomme reaktioner ved kritik, 
afvisninger eller konflikter.

• Bebrejder sig selv fejl eller 
misforståelser.

• Manipulerer med andre.
• Isolerer sig selv.

Frustration over regelbrud.

Bekymrer sig overdrevent over fx
sociale uretfærdigheder eller
globale problemer.

• Vanskeligheder ved  
gruppearbejde.

• Har svært ved at tilpasse sig
• fællesskaber.

Bliver frustrerede, giver op eller
underyder, hvis evnerne ikke
umiddelbart lever op til
ambitionerne.
Bebrejder og straffer sig selv.
Stiller store krav til andre.
Bliver ikke færdige med opgaver.
Sårbare over for kritik.
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Hvis der kan svares ’Passer’ eller ’Passer i høj grad’ på 19 punkter, er det sandsynligt, at der 
er tale om et højtbegavet barn.

Taget fra: Højtbegavede børn i skolen (Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling, GeGe Forlag 2018)

Kendetegn Eks. på positive udtryk Eks. på negative udtryk
  (i trivsel, trygge situationer, udhvilede, i flow)  (i mistrivsel, utrygge situationer, trætte, ikke i flow)

Vedholdende ved
aktiviteter, der fanger
deres interesse

Loyale

Matematisk/logisk
tænkende

Åbenhed

Har en levende
forestillingsevne

Højt energiniveau
Intensitet.

Gode mundtlige evner

Er meget motiverede.

Viser høj nysgerrighed og
koncentration/fokus.

Kan arbejde længe og fordybe sig.

Opnår stor viden og gode resultater.

Trofaste og hengivne over for venner. 

God til at sætte ting i system og
forstå regler.

Åben for nye erfaringer og
anderledes måder at gøre tingene
på. Innovative.

God fantasi og evne til at sætte
sig ind i abstrakte begreber.

Kan arbejde længe og med
mange bolde i luften på en gang.

Stort ordforråd og dygtige til at
argumentere.

Irriteres, når de forstyrres eller
afbrydes.

Kan ikke løsrive sig eller tale om 
andet.

Får ikke holdt pauser – udmatter
og stresser sig selv.

Underyder ved aktiviteter, der
ikke interesser dem, eller de ikke
kan se meningen med.

Ser verden i sort/hvid. ”Hvis ikke
du er med mig, er du imod mig”.

Svært ved at fravige strukturer og
rutiner.
Gør enkle ting komplekse og
komplicerede.

Lader sig narre af andre. Naive i
sociale sammenhænge.

Frygt, fordi begreber som fx død
og uendelighed forstås tidligt.

Rastløse, har svært ved at sidde
stille. Kan virke hyperaktive.

Forstyrrer andre.

Bliver mentalt udmattede og
stresser sig selv.

Hænger sig i ord og detaljer i
stedet for den samlede mening.

Kan diskutere alting i stykker.

Bruger sine evner til at slippe for
opgaver eller til at bortforklare
fejl.
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Taget fra: Højtbegavede børn i skolen (Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling, GeGe Forlag 2018)

Kendetegn Eks. på positive udtryk Eks. på negative udtryk
  (i trivsel, trygge situationer, udhvilede, i flow)  (i mistrivsel, utrygge situationer, trætte, ikke i flow)

Alsidige

Kreative

Mangeartede interesser og evner

Afprøver nye måder at gøre ting på.

Kan virke uorganiserede og
flagrende.

Mangler tid til at nå det hele.

Kan stresse sig selv.

Kan gøre enkle ting svære.


