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Selvfølgelig er der sammenhæng mellem opvækst

i et svagt socialt miljø, en kort skolegang og en lav

jobstatus. Men hvem siger, at det er en social sam-

menhæng?

Individuelle forskelle i evner og personlighed for-

udsiger med god sandsynlighed længden af skole-

gangen og senere forskelle i social status, og der er

intet videnskabeligt belæg for at mene, at forældre

og skolen kan ændre meget på det, skriver professor

i udviklings- og børnepsykologi ved Aarhus Universi-

tet Helmuth Nyborg i en kronik i Jyllands-Posten den

14. august i år. Han mener, at den sociale arv er en

misforståelse, og at en måling af almen intelligens –

også kendt som g-faktor-scoren, der kan måles alle-

rede i treårsalderen – er det bedste grundlag for at

forudsige om et givent barn får en lang uddannelse,

et job med høj status og en god levestandard senere

i livet.

Adjungeret professor ved Danmarks Pædagogiske

Universitet, Mogens Hansen, er ikke særlig enig i, at

en intelligensmåling er et godt redskab til at opstille

en prognose for, hvordan børn vil klare sig senere i

livet:

»En intelligensmåling er god til at sige noget om,

hvordan man vil klare sig i skolen, for eksempel

hvordan et 1. klasses barn vil klare sig i 10. klasse.

Men forklaringen er, at det der er i en intelligens-

prøvekasse, ligner det der er i skolens læseplaner. En

intelligensundersøgelse er traditionelt først og frem-

mest en undersøgelse af de to hovedområder, som

skolen satser på, nemlig det verbalt sproglige og det

logisk-matematiske, og det er også derfor, at man

har så stor tillid til dem. Men hvis man vil sige noget

om, hvordan barnet vil klare sig efter skolen, så er

den prognostiske værdi stærkt faldende, for derefter

er det ikke sikkert, at det skal agere på de verbalt-

sproglige og logisk-matematiske niveauer. De ni-

veauer er faktisk ikke særlig relevante for størstede-

len af befolkningen, og derfor er intelligensmålingen

ikke særlig gyldig for de fleste«, siger Mogens

Hansen.

Selvom rig normalt parres med klog og fattig med

dum, er der ikke tvivl om, at køn og familiebaggrund

spiller en langt større rolle end intelligensen i for-

hold til, hvordan man vil klare sig senere i livet, siger

Mogens Hansen, der kalder forskning i intelligens-

teorier for et af de mest snavsede områder inden for

psykologien.

Ideologiseringen

»Det er i ustyrlig grad politiseret og ideologiseret, så

man næsten ikke kan komme til at beskæftige sig

med det på neutral saglig vis. Når man diskuterer

med folk om g-faktoren og de mange intelligenser,

er det under dække af psykologisk forskning eller 

intelligensforskning, men det handler meget om ide-

ologier over for hinanden. Når vi for eksempel nu har

en debat i Danmark om, at elever med særlige for-

udsætninger skal have specialundervisning, fordi de

er mere sarte end vi andre tykhuder og derfor føler

sig undertrykt og tilsidesat i skolen, så er det også et

spørgsmål om ideologi. Man betragter eleverne som

henholdsvis minus- og plusvarianter, men i stedet

kunne man argumentere for, at alle børn i skolen ud

fra deres særlige forudsætninger skal tilgodeses

bedst muligt – hvad enten det er i dansk, matema-

tik, billedkunst eller fodbold«, siger Mogens Hansen.

»Jeg mener, at Helmuth Nyborg med sin forskning

repræsenterer en ideologisering. Inden for det her

område er folk næsten altid ude på et eller andet.

Jeg repræsenterer heller ikke den hellige neutralitet.

Jeg er også ude på noget. Så godt kender jeg da mig

selv«, siger han.

Hvad er du ude på?

»Jeg er ude på at give skolen bredde. Og især at

argumentere for at skolen bliver mere rummelig, og

at den rummelighed kan understøttes af intelligens-

forskningen. Så i virkeligheden interesserer jeg mig

ikke for intelligens, men for skolens rummelighed.

Men jeg kan se, at intelligensteorierne er interes-

sante, fordi de gennemsyrer vores syn på andre

mennesker. Vi definerer andre på et meget vagt og

upræcist begreb, som vi kalder intelligens. Men in-

telligens er en skyformation og ikke en begrebslig

kategori, og den skyformation er altså svær at holde

styr på«, siger Mogens Hansen.

De mange intelligensers pædagogik

»Når vi taler om den sociale arvs betydning for den

manglende sociale mobilitet, så er det forskernes,

psykologernes og andre eksperters store fejltagelse,

at de kun tænker social mobilitet som mobilitet op

gennem samfundssystemet via en akademisk ud-

dannelse. Det er jo ikke sikkert, at det er interessant.

Ja, det er næsten sikkert, at det ikke er interessant«,

siger han. Han mener, at hvis skolen skulle gøre 

noget for den sociale mobilitet, så skulle den tage at

gøre noget for børnebefolkningen som sådan, og

ikke tænke så meget på, hvor mange elever, der kan

fortsætte i uddannelsessystemet.

»Når skolen i dag ikke kan fremme mobiliteten, så

må vi tænke over, hvad det er for nogle mobilitetsmål,

vi sætter os. Hvem er de gyldige for, hvilke børn inter-

esserer skolen sig i virkeligheden for, når det kommer

til stykket? Den interesserer sig faktisk først og frem-

mest for dem, der skal have en lang og mellemlang

videregående uddannelse. Men det gælder et min-

dretal i samfundet. Derfor skal vi af med de snævre

mobilitetsmål. De er ikke demokratiske. Vi tænker i

en meritokratisk skoleform«, siger Mogens Hansen.

Han er i stedet for fortaler for, at man benytter en

mangfoldighedens pædagogik, der tager afsæt i den

amerikanske psykolog Howard Gardners teorier om

menneskets mange intelligenser.

Der strides om intelligensens betydning for den sociale mobilitet. Adjungeret professor

ved Danmarks Pædagogiske Universitet Mogens Hansen mener, at man har en alt for

snæver opfattelse af begge dele.
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»Vi må have en mangfoldighedens pædagogik,

det vil sige de mange intelligensers pædagogik, hvor

udfordringerne til krop, sanser, refleksion, kundska-

ber, oplevelser og eksperimenteren er tænkt ind i en

helhed. Det er en mere demokratisk orienteret

pædagogik, når man ikke ensidigt satser på det ver-

balt-sproglige og matematisk-logiske. Skolen skal

være indrettet, så hvert barn hver dag kommer i

skole og går hjem igen med en oplevelse af at

strække til, af at have lært noget, at kunne noget, at

du til noget. Det tror jeg, er den vigtigste mobilitets-

fremmende faktor. Udfordringen af barnets intelli-

genser er vigtigt i sig selv, men det er egentlig kom-

petenceoplevelsen, der er så afgørende«, siger han.

»I stedet for at være målt op imod en eller anden

utopi om at få en akademisk uddannelse får eleven

livsmod og pågåenhed og styrke til at planlægge 

sin egen uddannelse og tilværelse«, siger Mogens

Hansen, der skønner, at op mod 20% af skolens ele-

ver slutter deres skoletid med et lavere selvværd end

de mødte op med. Alt for mange elever oplever, at

de ikke duer til skolen, og alt for mange får special-

undervisning i større eller mindre dele af deres sko-

letid:

»Det er både betænkeligt og anfægteligt, at så

mange elever får forringet deres selvværd samtidig

med, at de ikke lærer noget«, siger han.

Regressionen mod middeltallet

Men formår vores kultur ikke at gøre op med den 

sociale arv, så kan Mogens Hansen glæde sig over, at

naturen på dette område er meget demokratisk.

»Hvis et barn vokser op med en far, der er læge,

og en mor, der er jurist, så regner man jo med, at det

vil gå barnet godt senere i livet. Men biologisk for-

holder det sig sådan, at der er stor sandsynlighed for,

at afkommet er dårligere udrustet end forældrene.

’Regression mod middeltallet’ kalder man princip-

pet. Og det er derfor, at man i områderne med de

store villaer finder mange privatskoler og private

gymnasier, for der skal virkelig noget til at sikre, at

dårligere udrustede børn kan klare sig i det sociale

miljø på det statusniveau, de er på. Omvendt er det

sådan i de mindre privilegerede hjem, at børnene

sandsynligvis vil være bedre udrustede end foræl-

drene. Her betyder regressionen mod middeltallet

altså en bevægelse den modsatte vej. Det skyldes, at

der ved æg og sædcelles forening sker en biologisk

diversitetsafprøvning, der har en tendens til at

trække mod midten.«

Men biologiens hang til det gennemsnitlige opve-

jes i rigt mål af de sociale kræfter, hvor toppen af

samfundet inspirerer og understøtter sine børn,

mens bunden af samfundet sørger for at holde folk

nede. Ikke desto mindre findes der mønsterbrydere,

og en af dem er Mogens Hansen selv, der er vokset

op i en 11⁄2 værelses lejlighed med tre børn, en syg far

og en hjemmearbejdende mor, og selvom han altså

i dag er professor, så startede han med at uddanne

sig til lagermedhjælper i VVS-branchen. Det har givet

ham en personlig interesse i, hvorfor nogle menne-

sker alligevel formår at trodse deres opvækstvilkår.

»Jeg mener, at mønsterbryderen er drevet af en 

indre og biologisk begrundet bestræbelse på at 

dygtiggøre sig. De potentialer, vi er født med, sætter

sig igennem og giver os retning i vores liv. Det er

svært at tale om, men jeg tror, at vi alle har en skyts-

engel, der er bestemt af noget biologisk. Jeg tror ikke

på en skytsengel i den mytologiske forstand, men

jeg tror på den i biologisk forstand, som potentialer,

der peger en retning ud for ens liv. Potentialer er

grådige efter at blive til kompetencer«, siger Mogens

Hansen. y
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