Test selv junior.
Har du lyst til at finde ud af om dit barn er højt begavet, læs da nedenstående udsagn, som
kan passe mere eller mindre godt. Der skal være mindst 20 udsagn, der passer.
Børn i alderen 2 - ca.10 år
1 Er forud for andre børn på samme alder.
2 Har fået et tydeligt sprog meget tidligt.
3 Foretrækker voksne frem for andre børn.
4 Kan virke meget følsom og sensitiv.
5 Er ekstremt nysgerrig.
6 Har vilde, skøre ideer og er åben for dine ideer.
7 Kan fokusere og være vedholdende.
8 Ser detaljer i alt og spørger til dem.
9 Er meget målrettet.
10 Har en begrebsverden forud for sin alder – bekymrer sig for eksempel om krig og død.
11 Klarer sig godt uden at arbejde hårdt for det.
12 Er akademisk orienteret – lærer tal og bogstaver af sig selv, og ofte meget tidligt.
13 Diskuterer i detaljer og er omstændelig.
14 Viser stærke holdninger og synspunkter.
15 Er intens – virker opmærksomheds- og kontaktkrævende.
16 Tænker abstrakt – kan udlede essensen af en voksensamtale.
17 Skaber nyt frem for at kopiere.
18 Holder af at lære – vil hele tiden vide mere.
19 Bearbejder information – vil vide ”hvorfor”.
20 Gætter godt – kan ofte intuitivt svare på spørgsmål og løse opgaver.
21 Husker godt – ved for eksempel, hvor du lagde nøglerne i går.
22 Trives med kompleksitet og ser sammenhænge.
23 Er ivrigt observerende – målrettet og intens nysgerrig.

Børn i alderen ca. 5 - 18 år
1 Er hurtigt opfattende
2 Har en rigtig god hukommelse
3 Lærer hurtigt
4 Har et stort ordforråd
5 Er god til at tænke logisk
6 Er god til at tænke sig om, ræsonnere, reflektere
7 Kan blive helt opslugt, når der er noget, der er interessant
8 Er god til at arbejde med tal/matematik
9 Holder fast i sine interesser
10 Er følsom og følelsespræget
11 Går op i fairness og retfærdighed
12 Er god til at forstå komplicerede sammenhænge
13 Er i stand til at koncentrere sig gennem længere tid

14 Er ekstremt nysgerrig og ved meget om mange ting
15 Er suverænt dygtigere på et eller flere fagområder i forhold til,
hvad man kan forvente af elever på samme alder
16 Er god til at konstruere og forestille sig ting
17 Er ivrigt observerende
18 Er god til at tænke strategisk
19 Er suverænt en af de dygtigste i klassen i et eller flere fag
20 Giver ofte vurderinger, der er særdeles modne i forhold til alder
21 Er dygtig til at arbejde målrettet for at finde frem til løsninger
22 Kan godt lide projektarbejde i skolen
23 Har gode arbejdsvaner
24 Er levende interesseret i skolearbejdet
25 Er særdeles dygtig til at håndtere store mængder af information

