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28. november 1991 ble Sol Seim tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull. Sol
Seim tok magistergraden i psykologi ved universitetet i Oslo i 1941. Hun var både
en aktivt arbeidende psykolog på ulike områder og en vel kjent forsker. Hennes mest
oppsiktsvekkende forskningsarbeid handler om aldringens innflytelse på mental
kapasitet og personlighet. Sol Seim har æren for å ha tatt initiativ til og gjennomført
en livsløpsundersøkelse i Norge, som startet da intervjupersonene var 13 år gamle.
Hun fulgte dem opp da de var 30, 58 og 68 år, men døde under forberedelsene til
nok en oppfølging i 2000, da intervjupersonene var 7 4 år. Hun hadde før sin død
overlatt alt materiale til Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens med ønske
om at undersøkelsen ble videreført.
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Forord 

Tenåringer blir 74 år! Hvordan er det mulig å følge 13-åringer fra fire 
skoleklasser gjennom livet? Sol Seim gjorde det, og det må hun være 
enestående om i verden. Hennes arvtakere Per Kristian Haugen og Aase
Marit Nygård har i denne rapporten beskrevet hvordan mennesker 
utvikler seg intellektuelt fra ungdomstid til alderdom. Resultatet er ikke 
skremmende og er annerledes av hva folk flest tror. Man blir ikke 
dummere med årene, noen blir faktisk klokere. Det mest bemerkelses
verdige er at redusert helse kanskje er den viktigste faktoren som fører 
til reduksjon av evnen til å løse nye problemer. En negativ måte å møte 
alderdommen på og redusert sosialt nettverk, er andre faktorer som fører 
til tilbakegang på intellektuelle prøver. 

Undersøkelsen er enestående og rokker ved gamle oppfatninger om 
hva som er normal intellektuell tilbakegang. Den peker på faktorer som 
vi kan gjøre noe ved. Å ha et positivt syn på livet, å være aktive inn i 
alderdommen og sørge for at det sosiale nettverket ikke skrumper inn, 
kan motvirke intellektuell tilbakegang. Undersøkelsen viser at eldre ikke 
må oppfattes som en homogen gruppe omsorgstrengende mottakere, 
mange har noe å bidra med. Resultatene fra denne undersøkelsen kan 
være med å korrigere holdninger til eldre og hvilken rolle de kan spille i 
samfunnet. 

Vi står i takknemlighet ikke bare til de to forfatterne av denne rap
porten, men i første rekke til Sol Seim som tok fatt på oppgaven i 1938 
på tross av voldsomme protester fra borgerskapet i Bergen på den tiden. 
At hun overlot prosjektet til to dyktige kollegaer før sin død er vi henne 
evig takknemlig for. Vi er spente på fortsettelsen. 

Oslo, mai 2003 

Knut Engedal 
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Forord 

Det er et privilegium å arve et forskningsprosjekt av den kvalitet og 
det omfang som Sol Seim overlot til Nasjonalt kompetansesenter for 
aldersdemens. Det er så vel utfordrende som ansvarsfull å få mulighe
ten til å følge opp en slik enestående studie. 

Fra starten av prosjektet om utvikling av intelligens og personlighet 
over tid i 1938 til sin død i 2000, holdt Sol Seim selv i de fleste tråder, 
men var bevisst på å trekke inn andre forskere etter hvert. Hun var 
interessert i at prosjektet skulle føres videre og la til rette for det. 

En viktig del av fortsettelsen var å sikre seg deltakernes velvilje til å 
fortsette i prosjektet, noe som var en absolutt forutsetning. At så mange 
av dem har stilt opp og delt sine kunnskaper, erfaringer og refleksjoner 
med oss er vi meget takknemlige for. De er forespeilet videre henven
delser om oppfølging og har sagt ja til å motta en ny henvendelse fra 
oss om fem år. En stor takk til alle deltagerne. 

Professor Boo Johansson fra Psykologiska Institutionen ved 
Goteborgs Universitet, har lest rapporten og gitt gode faglige råd. 
Arnfinn Eek har vært en viktig faglig støtte og han har sammen med 
Astrid Mathisen hatt ansvaret med å ferdigstille rapporten. Takk til alle 
tre! 

Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Reha
bilitering og Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og støttet 
av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. 

Tønsberg/Oslo, mai 2003 

Per Kristian Haugen 
Aase-Marit Nygård 
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Innledning 9

Innledning 

For å kunne vite noe sikkert om endringer i mental fungering fra barn
dom til alderdommen, må en kunne følge de samme personene over 
mange tiår, helst hele livsløpet fra barndom til eldre år. Dette vil dreie 
seg om studier med en varighet på 60-70 år. 

Internasjonalt eksisterer det faktisk en undersøkelse, og bare en, hvor 
de samme personene er blitt fulgt opp med psykologiske prøver fra tid
lig i tenårene til de har nådd pensjonsalderen. Det er Sol Seims langtids
studie som startet opp i 1939. Det finnes andre undersøkelser der en har 
fulgt de samme personene fra tidlig voksen alder opp i eldre år, men 
ingen over et så langt tidsspenn. 

I 1939 undersøkte Sol Seim en gruppe barn i Bergen. Gjennom
snittsalderen var 13 år og de ble undersøkt med intelligens- og personlig
hetsprøver. Undersøkelsen resulterte i hennes magistergradsoppgave 
i psykologi i 1941. Gruppen ble senere fulgt opp som 30-, 58- og 68-
åringer med tilsvarende undersøkelser som i 1939, kun med noen få 
nødvendige tilpasninger av testmaterialet. Sol Seim var selv prosjektle
der gjennom 57 år fram til 1996. 

Sol Seim var opptatt av at studien skulle videreføres. I forbindelse 
med datainnsamlingen i 1994, da personene i utvalget var 68 år, infor
merte Sol Seim om at det var aktuelt med en ny undersøkelse i 2000, 
men at hun ikke ville være i stand til å gjennomføre denne testingen selv. 
Hun spurte om deltakerne kunne tenke seg å delta nok en gang med en 
annen psykolog. I 2000 ble det tatt initiativ til en ny undersøkelse av 
utvalget i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens med 
støtte fra Helse og Rehabilitering ved Nasjonalforeningen for Folke
helsen. Sol Seim var med i planleggingen inntil hun døde i oktober 
2000 - fire uker før undersøkelsene av 75-åringene startet opp. Som 
ved de tidligere undersøkelsene omfattet testingen i 2000/2001 så vel 
prøver på intellektuell kapasitet som personlighet. 
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I denne rapporten beskrives kun resultatene fra de intellektuelle prø
vene og ikke fra testingen av personlighetsfaktorer. Når det gjelder 
personlighetsutvikling ble Rorschach-testen benyttet som ved de fire 
tidligere undersøkelsene. For å sikre en lik vurdering på denne testen 
blir Rorschach-protokollene for 74-åringene, samt alle tidligere proto
koller fra 1939, 1956, 1984 og 1994 skåret på nytt i det såkalte Exner
systemet (Exner, 1993). Dette dreier seg om i alt 170 protokoller. 
Skårerne vil ikke kjenne alder og kjønn når de vurderer den enkelte 
protokoll. For å få mål på interraterreliabilitet vil 30 av de 170 proto
kollene, seks fra hver av de fem testtidspunktene, bli skåret av to per
soner uavhengig av hverandre. 

Resultatene fra denne delen av undersøkelsen vil bli presentert i 
en senere rapport. 
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Kapittel 1 11 

Om å undersøke intellektuell 
utvikling gjennom livsløpet 

Om en spør folk flest om vi endres intellektuelt og personlighetsmessig 
etter hvert som vi blir gamle, vil vi sannsynligvis få svar som spriker i 
mange retninger. Noen vil mene at mental kapasitet vil reduseres på 
noen områder som i evne til å lære nytt og til å reagere raskt i ukjente 
situasjoner. Samtidig har mange oppfatninger om at eldre er i besittelse 
av innsikt som unge ikke i samme grad har. Noen vil si at eldre blir mer 
intolerante, rigide og selvopptatte med årene, mens andre vil peke på 
at eldre mennesker innehar en livskunnskap og et perspektiv på livet 
som unge mennesker ikke rår over. 

For en generasjon siden stilte forskningen seg ganske entydig bak 
et standpunkt der alderdom ble sett i et heller negativt skjær. De fleste 
utviklingspsykologer og biologer hadde ensidig vært opptatt av at 
tilbakegang og reduksjon karakteriserer livet etter 40-50 års alder. En
kelte har fremstilt livsløpet som en bue, hvor utviklingen stiger til midt
veis i livet og så begynner en langsom reduksjon inntil livets slutt.Alders
trappen som er blitt fremstilt i mange ulike versjoner opp gjennom 
historien, kan illustrere dette synet på alderdom som preget forsknin
gen og lærebøkene gjennom store deler av det tjuende århundre. Alders
trappen gir et bilde av utviklingen fra barndom til eldre år. Den skil
drer på en deprimerende måte hva vi kan forvente oss når vi runder de 
femti, og innhentes av alderdommen. Vi har som eksempel her valgt en 
dansk versjon som befinner seg på DetKongelige Bibliotek i Køben
havn ( se neste side). 
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Originalen befinner seg på Det Kongelige Billedbibliotek, Kort- og Billeda/delingen, 

København. 
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Tverrsnittsundersøkelser og aldersforskjeller 
i intellektuell kapasitet 
Fysisk sett går det utvilsomt nedover med økende alder. Hørsel og syn 
svekkes, noen har søvnproblemer og giktplager eller besvær med for
døyelse, prostata og inkontinens. Men vi eldes ikke i samme tempo og 
de nevnte vansker kan inntreffe tidlig eller sent i aldringsprosessen. 

En av pionerene innen læringspsykologi, amerikaneren Edward L. 
Thorndike (1928) hevdet på grunnlag av sin forskning at læreevnen sti
ger jevnt opp til 20-25 års alder, for så å være stabil til midten av 40-
årene. Da begynner læreevnen å gå tilbake, spesielt for materiale som 
innlæres mekanisk, såkalt «pugg». Men Thorndike hevdet også at det var 
store individuelle forskjeller både for den mekaniske og den logiske hu
kommelsen. 

En annen betydningsfull psykolog innenfor intelligensforskning, 
David Wechsler (1958), mente at enhver menneskelig kapasitet vil et
ter utvikling og vekst nå et maksimumsplatå og deretter begynne å 
avta. Denne tilbakegangen er først meget langsom, men etter en tid 
øker den betraktelig. Straks tilbakegangen er begynt, fortsetter den 
uavbrutt (figur 1.1). Og Wechsler satt på omfattende forskningsresul
tater som bekreftet dette. Hans utvalg besto av 2000 personer fra 16 
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Figur 1.1: Gjennomsnittlignedgangimentaleun.ejm J6til 75år(Wechsler, 19.58). 



14 Tenåringen blir 7 4 år 
----

til 85 år som ble testet på samme tidspunkt. Wechsler hadde funnet at 
det var personer mellom 25 og 35 år som oppnådde toppskårer i 
intelligensprøvene. Han hevdet at den langsomme reduksjonen begynte 
ved 40-års alder. 

Wechslers konklusjon om generell intellektuell tilbakegang og 
Thorndikes utsagn om reduksjon i læreevne i 40-50 års alder ble godtatte 
sannheter langt ut over psykologenes rekker. Dette har påvirket synet 
på eldre som arbeidstakere, eldre som deltakere i samfunnslivet som 
for eksempel i politikk, og eldres egne oppfatninger av sine evner hva 
angår mental kapasitet og læreevne. 

Når det gjelder personlighet ga heller ikke forskerne særlig håp i 
forhold til alderdommen. Riktignok var det foretatt et begrenset antall 
undersøkelser, men de få som forelå konkluderte med at eldre var mer 
rigide, forsiktige og egosentriske enn yngre. Disse endringene ble tol
ket som et resultat av en fremadskridende biologisk og intellektuell 
degenerasjon. 

Kjennetegnene for disse undersøkelsene var at en i stor grad hadde 
funnet negative sider ved personlighet og i mindre grad hatt som ut
gangspunkt at alderdommen kan bringe med seg positive endringer. 
Lite var for eksempel skrevet med utgangspunkt i at pensjonist
tilværelsen kunne bety frigjøring fra ansvar og krav. 

Undersøkelsene som Wechsler og Thorndike foretok var såkalte 
tverrsnittsundersøkelser for å undersøke forskjeller i intellektuell evne 
mellom ulike kohorter (årsklasser). Det vil si at man på et gitt tids
punkt undersøker aldersforskjeller gjennom å sammenligne test
resultater fra forskjellige aldersgrupper. For eksempel 20-åringers re
sultater blir sammenlignet med 60-åringers resultater på samme tids
punkt. 

Slike undersøkelser er forbundet med vesentlige feilkilder. Økonomi, 
skolegang, ernæring, helse og arbeidsliv er forskjellig for ulike årskull. 
For eksempel har de som er født rundt 1920 langt kortere utdanning 
enn de som er født i 1930, for ikke å snakke om årskullene som er født 
etter krigen. Når en på et gitt tidspunkt tester ulike aldersgrupper 
med psykologiske prøver, vil det ikke nødvendigvis bare være alder 
som er forklaringen på at det blir funnet forskjeller mellom gruppene, 
men også ulike oppvekstvilkår og utdanningsmuligheter. 

Wechsler var klar over feilkildene og han diskuterer dem i forhold til 
sine undersøkelser. Han påpekte at skolegang og utdanning er forskjel
lig for de ulike årsklassene som deltok i hans tverrsnittsundersøkelser. 
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Wechslers store feilvurdering var at han undervurderte den betydning 
forskjellen i utdanning representerte i ulike årskull som deltok i hans 
tverrsnittsundersøkelser av intelligens. Selv i dag, et halvt århundre etter 
at Wechslers undersøkelser ble foretatt, er det fortsatt store forskjeller 
mellom unge og gamle hva angår utdanning. Gjennomsnittet av dagens 
80-åringer har under ni års skolegang, mens et flertallet av 30-åringer
har over 12 år på skolen. Den tilbakegangen i intellektuell evne som
Wechsler fant hos sine forsøkspersoner allerede i 40-50 års alder, hadde
først og fremst sammenheng med at de eldre deltakerne hadde lavere
utdanning enn de yngre og var ikke forårsaket av alder i seg selv.

De prøvene som ble brukt for å måle intelligens var utviklet med 
bakgrunn i skolerettet kunnskap. Faktisk ble kvaliteten av slike tester 
vurdert ut fra hvor godt de samsvarte med skoleprestasjoner. Konse
kvensen er at de med høy utdanning profitterer betydelig på å bli testet 
med evneprøver sammenlignet med de med korte utdanning. 

I denne sammenheng kan nevnes at det i løpet av de siste 20 årene 
har kommet en rekke studier som viser at IQ-skårer i løpet av 50 år 
har økt med omtrent et standardavvik ( et standardavvik er 15 poeng på 
en IQ-test) (N eisser o.a., 1996). I nederlandske undersøkelser har en 
funnet at befolkningen i 1982 skåret 20 poeng høyere på IQ-tester 
enn sammenlignbare grupper i 1952. Tilsvarende studier viser at briter 
skårer 27 poeng høyere i dag enn i 1942 (Flynn, 1999). Norske solda
ter i 1970-årene, da de siste dataene om norske rekrutter foreligger, 
skåret 8-10 poeng høyere enn på 1950-tallet. At dette er betydelige 
endringer kan illustreres med et eksempel. Når en person har en IQ
skåre på 100 poeng, betyr det at denne personen i en normalgruppe 
ville skåre akkurat som gjennomsnittet i befolkningen (50 persentil). 
Om en person har en IQ-skåre på 115 poeng vil han tilhøre den femte
delen av befolkningen som har høyest intelligens (84. persentil). 

Slike endringene har etter all sannsynlighet sammenheng med at vi 
befinner oss i et samfunn i rivende utvikling hva angår tilgang på infor
masjon og kunnskap. Førsteamanuensis Harald Engvik ved psykologisk 
institutt i Oslo har treffende sagt i et avisintervju at folk får en globus i 
ansiktet hver dag nå til dags (Aftenposten, 2001). Et arbeidsmarked som 
krever problemløsninger, bedre utdanning, nye medier som TV og Intern
ett, bedre helse og materiell standard har vært med på trene opp be
folkningen til bedre IQ-prestasjoner. Dette er endringer som vil re
presentere betydelig feilkilder i undersøkelser der en sammenligner 
ulike aldersgrupper på samme testtidspunkt. 
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Oppsummert kan det sies at faglitteraturen om intellektuell voksen ut
vikling og aldring fram til 1970-årene, baserte seg først og fremst på 
sammenligninger av unge og gamle personer observert i samme tids
rom. Om personer som er gamle i dag har hatt en større intellektuell 
kapasitet tidligere i livet eller er blitt mer rigide, konvensjonelle og 
religiøse enn de var som unge - kan tverrsnittsundersøkelser knapt gi 
noe svar på. 

Langtidsstudier og aldersforskjeller 
i intellektuell kapasitet 
En mulig løsning for å unngå de metodiske problem en møter i tverrsnitts
undersøkelser når en studerer livsløp, er å følge de samme personene fra 
ungdom til alderdom. Det er dette som kalles longitudinelle undersø
kelser eller langtidsstudier. 

Det er imidlertid gjennomført svært få langtidsstudier hvor en har 
undersøkt intellektuell og personlighetsmessig utvikling gjennom lange 
tidsperioder av livsløpet. Det finnes oppfølgingsstudier av rekrutter 
fra 20-års alder og fram til de er 40-50 år. Det er også gjennomført 
noen undersøkelser hvor en har fulgt de samme personene fra 20-års 
alder fram til alderdommen. Den mest kjente undersøkelsen er The 
Seattle Longitudinal Study. I denne undersøkelsen ble grupper av for
søkspersoner mellom 20 og 70 år undersøkt første gang i 1956 og 
reundersøkelser er foretatt i 1963, 1970, 1977, 1984 og 1992 (Schaie, 
1996). I alt var det 500 personer som deltok i 1956. I 1963 ble 302 av 
disse reundersøkt og 996 nye personer kom inn i studien. Det ble 
benyttet et testbatteri som omfatter psykologiske funksjoner som tall
forståelse, logisk evne, visuo-spatial forståelse og verbal evne. 

Når det gjelder oppfølging av gamle fra 60 år fram til 90 år har det i 
det siste tiåret kommet flere undersøkelser (Berg & Johansson, 1998). 
Generelt sagt har denne forskningen som bygger på longitudinelle un
dersøkelser vist at begynnende nedgang i intellektuell kapasitet må flyt
tes 20-30 år lenger fram i livsløpet enn hva Wechsler konkluderte med 
for 40 år siden. 

Dette som her er sagt må ikke tolkes som at en i longitudinelle stu
dier alltid vil finne at intellektuelle evner holder seg bedre inn i alder
dommen enn en finner i tverrsnittsundersøkelser. Et unntak er for ek
sempel hoderegning. Det viser seg at i tverrsnittsundersøkelser at dette 
er en evne som er stabil fram til 70 års alder. I longitudinelle undersøkel-
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ser derimot finner en nedgang allerede ved 60 års alder (Schaie, 1997). 
Dette henger sannsynligvis sammen med at trening i hoderegning i sko
len i dag vektlegges langt mindre enn for noen tiår siden. 

Det finnes altså mange longitudinelle undersøkelser der en har stu
dert intellektuell utvikling hos voksne. Det som gjør Sol Seims under
søkelse unik, er at den følger de samme personene helt fra barndom til 
alderdom. 

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor vår studie er den eneste i 
verden i sitt slag. Forskning som er blitt drevet i løpet av de siste gene
rasjonene er ofte gjort av fagpersoner som befinner seg i starten av en 
universitetskarriere. Innenfor en slik ramme vil problemstillingene som 
velges i stor grad bestemmes ut fra et begrenset tidsperspektiv. Forsk
ningen er nært knyttet til egen karriere. Å sette i gang et forsknings
prosjekt der frukter først skal høstes om 50-60 år, er ikke det som mange 
vil vurdere som mest hensiktsmessig å gå løs på. Vi lever dessuten i en tid 
der det å tenke langsiktig er heller uvanlig. Dette gjelder ikke bare 
forskning, men på de fleste områder i samfunnet. Det hadde sannsyn
ligvis vært lite nyplanting i våre skoger i dag om det ikke var lovbe
stemt at en viss andel av inntektene ved hogst skal settes av til planting 
av ny skog. 

Det er også metodiske problemer med langtidsstudier som går over 
mange tiår. Forskningen er i utvikling og de metoder og framgangsmå
ter som i nåtiden regnes som gode, kan være uaktuelle en mannsalder 
senere. Tester som velges i dag kan av senere generasjoner oppfattes 
som uegnet fordi de ikke holder tilstrekkelige vitenskapelige mål, eller 
at testen er knyttet til teoretiske standpunkt som ingen lenger står for. 
I andre tilfeller er kanskje testene gode, men er byttet ut med nye og 
har for lengst gått i glemmeboken. En undersøkelse som bygger på 
testmetoder som ikke lenger er kjent blant fagfolk, vil i mindre grad 
være nyttig fordi resultatene ikke kan knyttes til andre undersøkelser. 
Testpsykologien i Norge var i sin spede barndom i 1920-30 årene. Det 
fantes få standardiserte tester i forhold til personlighet og intelligens, 
og svært få av de som ble benyttet den gang blir brukt i dag. 

Et annet viktig moment som har begrenset langtidsstudier i vårt år
hundre, i alle fall i Europa, er at kriger, flyktningstrømmer og politiske 
ideologier på en dramatisk måte har snudd opp ned på verdenskartet og 
resultert i store menneskeforflytninger. Dette har gjort at mulighetene 
til følge grupper over mange tiår har vært begrenset. En kunne for ek
sempel innenfor psykologien godt ha tenkt seg at den fremtredende tyske 
test-og personlighetspsykologiske tradisjonen fra mellomkrigstiden, ville 
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ha resultert i langtidsstudier av intelligens og personlighet. Imidlertid, 
med det store antallet døde under krigen, flyktninger og delingen av 
Tyskland, ville en studie gjennom flere generasjoner ikke vært mulig å 
gjennomføre. Frafallet av deltakere ville bli så stort at resultatene hadde 
vært vanskelige å tolke og generalisere. 

Bortfall i utvalget er uansett for de aller fleste langtidsstudier, det 
som byr på det største metodiske problemet fordi det over tid blir for få 
igjen i gruppen som undersøkes. Dette henger sammen med at en ikke 
vet hvordan de som er falt ut ville ha prestert ved senere testtidspunkt. 
Dette har spesielt vært problematisk ved langtidsundersøkelser av intel
ligens. Det er tendens til de som skårer svakest, er de som lettest for
svinner ut av undersøkelsene over tid (Riegel & Riegel, 1972). Dermed 
blir en sittende igjen med en spesiell gruppe, de med de beste intellektu
elle ressursene. Det er ikke gitt av at de med gode intellektuelle evner 
aldres på samme måte som de med svakere ressurser - dermed blir utval
get i undersøkelsen skjevt og verdien av langtidsstudien begrenset. 

Et annet problem med longitudinelle undersøkelser er risikoen for at 
deltakerne blir eksperter på å bli testet. De vet etter hvert hva de går til 
og vet hva testing dreier seg om. Det å være forberedt kan føre til at en 
skårer høyere på testene enn en ellers ville ha gjort (La Rue, 1992). 

Endelig er det et problem om utvalget i en longitudinell undersø
kelsen utelukkende bygger på en kohort (årsklasse) eller kohorter som 
ligger nær hverandre i tid. Dette er tilfelle i vår studie hvor alle deltakerne 
er født mellom 1926 og 1928. I langtidsstudien fra Seattle (Schaie, 1996) 
der en har undersøkt flere ulike årsklasser over tid, fant en at personer 
født i 1889 hadde en større reduksjon i tester på intellektuell kapasitet 
mellom 67 og 74 år, enn personer født i 1896. 

Det som her er sagt om langtidsstudier har relevans for vår under
søkelse og vil bli diskutert senere. 

Hva måler intelligensprøver? 
De testene som stort sett brukes i forskning av intelligens, og også i vår 
undersøkelse, fanger opp tenkeevne som har å gjøre med logisk intelli
gens. Cattell (1963) og Horn (1989) skiller mellom såkalt krystallisert 
ogflytende intelligens. 

Krystallisert intelligens bygger på innlært kunnskap og henger tett 
sammen med skoleflinkhet. Det dreier seg om kunnskap som en har 
tilegnet seg gjennom et langt liv. Krystallisert intelligens kjennetegnes 
av språklig og numerisk evne slik som språkforståelse, likheter mellom 
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ord og evne til tallbehandling. Slik intelligens påvirkes av utdanningsnivå 
og skolekunnskaper. Oppgaver hvor en for eksempel spør om betyd
ning av ord eller stiller faktaspørsmål (I hvilket år stod slaget ved Svolder?), 
eller hoderegning (Den lille og store multiplikasjonstabellen), vil være til
nærmet rene prøver på krystallisert intelligens. For eksempel måles krys
tallisert intelligens i de fleste av de verbale oppgavene i WAIS (Wechsler 
Adult Intelligence Scale). Dette gjelder oppgavene informasjon, språk
forståelse, likheter og resonnering (Stankov, 1989). WAIS er for øvrig 
den hyppigst brukte intelligenstesten blant norske psykologer. 

Flytende (fluid) intelligens er mindre avhengig av skolekunnskaper 
og verbal innlæring, og omfatter ferdigheter som har å gjøre med ny 
problemløsning og resonnering. Prøver hvor en ber deltakere finne 
regler for ordning mellom tall eller finne fram til underliggende regler 
og relasjoner mellom figurer, vil være eksempler på flytende intelligens. 
Flere av utføringstestene i WAIS som billedutfylling, tegneserier og 
terningmønster måler flytende intelligens. 

Gardner (1983) har kritisert det tradisjonelle intelligensbegrepet hvor 
intellektuell evne knyttes til evne til logisk tenkning, abstraksjonsevne 
og skoleflinkhet. Han mener at intelligens dekker et større spekter av 
egenskaper enn abstraksjonsevne og logikk, slik som sosial forståelse, 
evne til å løse problemer i praktiske situasjoner og kunstnerisk utfol
delse. Dette er egenskaper som sannsynligvis i stor grad vil være med 
på å påvirke hvorvidt mennesker lykkes i livet både privat og i arbeid. 



20 Tenåringen blir 7 4 år
--------------------------------

--

TENt\RINGEN BLIR 
VOKSEN OG ELDRE 

SIIIII 

amnusr1111w 

Tenåringen blir pensjonist 



KAPITEL 2 

Undersøkelsene 

fra 1939 til 1994 

Utgangspunktet 

Kapittel 2 21 

Målsettingen for undersøkelsen i 1939 var å prøve ut Herman 
Rorschachs personlighetstest (Rorschach, 1921) på en gruppe normalt 
fungerende barn i folkeskolens øverste klasser. Dette var en ganske ny 
test som primært var utviklet som hjelpemiddel i psykodiagnostisk 
vurdering før en satte i gang en psykoanalytisk behandling. Spesielt 
skulle Sol Seim undersøke Rorschachs hypotese om at hans test ikke 
bare kunne brukes til å kartlegge personlighetsvariabler, men også 
intelligensfaktorer. 

Videre skulle det utprøves en helt ny norsk gruppeprøve beregnet 
på å måle intellektuelle evner. Dette var Mønneslands gruppeprøver 
(Serie Il for 10-14 år) (Mønnesland, 1940), en test som skulle sam
menlignes med den norske versjonen av Binet-Simons intelligensprøve 
(Binet & Simon, 1905) som ble kalt for Osloprøvene. Problemstillin
gen var å se i hvilken grad Mønneslands gruppeprøver samsvarte med 
Osloprøvene. I tillegg skulle klasseforstanderne gi en evnevurdering 
av elevene basert på skoleprestasjoner. 

Da Sol Seim skulle finne testpersoner støtte hun på problemer. Mot
standen mot psykologiske tester var den gang stor i Norge. Testing var 
noe nytt og ukjent. Psykologi var et fag som man forbandt med fri barne
oppdragelse, umoral og tukling med menneskesinnet. Freuds fokuse
ring på seksuallivet skapte spesielt sterke følelser. Psykologi ble ikke 
sett på som en vitenskap, men som et fagområde som befant seg et eller 
annet sted mellom filosofi, kunst og psykiatri. Sol Seim beskriver at det 
stod med store overskrifter i dagspressen i Bergen: «Det testes og tukles 
fra vuggen til graven.» 
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Sol Seim satte seg i forbindelse med skoleverket i Bergen for å få kon
takt med deltakere til undersøkelsen. Skolestyrets formann tok imot 
henne og konkluderte med at de måtte finne en fordomsfri overlærer. 
Dette ble gjort og den fordomsfrie overlæreren sa at de måtte forsøke 
å få tak i fordomsfrie klasseforstandere. Han reiste saken på et lærer
møte sammen med Sol Seim i 1938. 

I de større byene var gutter og piker atskilt i pikeklasser med lærerin
ner som klasse-forstandere, og gutteklasser med mannlige lærere. Inter
essen på møtet var sannsynligvis nokså laber, men det viste seg at det 
relativt sett var flere fordomsfrie lærerinner enn fordomsfrie mannlige 
lærere. Det var bare en mannlig lærer og tre lærerinner som var villige til 
å delta i prosjektet. Resultatet ble at Sol Seim endte opp med å teste tre 
jenteklasser og bare en gutteklasse. I alt ble 94 jenter og 31 gutter testet. 
Elevenes alder var fra 11 ° år til 13 ° år. 

At det var flere kvinner enn menn i studien skulle bli problematisk da 
undersøkelsen etter hvert ble en langtidsstudie. Når vi vet at menn har 
lavere levealder enn kvinner, ville en forvente at bortfallet av menn i 
undersøkelsen ville bli større enn for kvinnene og føre til en enda skjevere 
fordeling mellom kjønnene. 

Så ille skulle det allikevel ikke gå. Den gutteklassen som deltok i un
dersøkelsen, viste seg å ha et usedvanlig godt samhold og de holdt sammen 
etter folkeskolen og hadde klassefester hvert år. De fikk innkalling til 
testing som 30-åringer like før en ny klassefest ble avholdt. På klasse
festen ble de enige seg i mellom om å delta. Sannsynligvis har det tette 
samholdet medført at frafallet blant guttene ble langt lavere enn forven
tet. Dette gjorde at det ble mulig å trekke sammenligner mellom kvinner 
og menn ikke bare for 30- og 58-åringene, men også for 68-åringene. 

Sol Seim skrev på grunnlag av undersøkelsene i 1939 sin avhandling 
med tittelen Intelligensfaktorene i Rorschachs Formtydningsforsøk (Seim, 
1941). Hun fant at det var høy korrelasjon mellom flere variabler på 
Rorschach-testen og de to intelligenstestene. Hun konkluderte med at 
Roschachtesten kunne brukes for å måle intelligens. 

Sol Seim gikk opp til eksamen i 1941. Det er et historisk samfunns
vitenskapelig sus over den tverrfaglige eksamenskommisjonen til Sol 
Seim. Foruten professor Harald Schjelderup som hadde vært veileder i 
forhold til Rorschach-protokollene, besto kommisjonen av professo
rene Helga Eng og Fredrik Leegaard. 

Sol Seim fikk sin eksamen, og før hun forlot den muntlige eksamina
sjonen fikk hun en forutseende oppfordring fra magistergrads
kommisjonen. De vurderte at grunnmaterialet til undersøkelsen burde 
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bli oppbevart. De mente dette kanskje kunne være verdifullt materiale 
for en eventuell oppfølging på et senere tidspunkt. 

Andre møte - 30-åringer (1956) 
Sol Seim gikk ut i arbeidslivet som psykolog og ble leder av Arbeids
kontorets Ungdomsavdeling i Bergen og senere av Arbeidspsykologisk 
kontor for Bergen og Hordaland. I løpet av årene etter krigen hadde hun 
flere ganger møtt professor Helga Eng fra sin eksamenskommisjon, som 
oppmuntret henne til å finne frem igjen forskningsmaterialet og gå vi
dere med arbeidet. Da hun hadde arbeidet med yrkesveiledning og studie
veiledning i mange år, bestemte hun seg på for å ta kontakt med delta
kerne fra 1939 og gjennomføre en ny undersøkelse. 

Sol Seim hadde gjort et fornuftig valg av tester i 1939. Mønneslands 
gruppeprøver som hadde blitt utviklet like før krigen, var nå etablert 
som en anerkjent test som var hyppig i bruk. Faktisk benyttes denne 
testen fortsatt i dag av norske psykologer blant annet innen feltet ar
beidspsykologi. 

Det samme gjaldt Rorschachs test som før krigen bare hadde vakt 
lien interesse utenom hans hjemland Sveits. Likevel var det dannet små 
grupper av Rorschach-studenter i flere europeiske land. I Norge ble 
interessen for testen vakt da Harald Schjelderup introduserte den i 
1935. Etter krigen utviklet Rorschach-testen seg til å bli en av de hyp
pigst brukte personlighetstestene så vel internasjonalt som i Norge. I 
vårt land har Rorschach-testen vært og er en av de mest benyttede 
prøver som brukes av kliniske psykologer i diagnostisk arbeid. Norsk 
Psykologforening arrangeres fortsatt årlige kurs for psykologer i bruk 
og tolking av testen. 

Da Sol Seim i 1956 ønsket å teste tenåringene igjen som 30-åringer, 
kunne hun benytte et testmateriale som ble vurdert som moderne og 
som var hyppigere brukt blant psykologer i 1956 enn i 1939. 

Hun søkte om økonomisk støtte til å gå i gang med reundersøkelsen 
og fikk positivt svar fra Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd i 
1955. Selv i et så oversiktlig og lite land som Norge viste det seg proble
matisk å finne igjen personene etter 17 år. Noen var døde av sykdom, 
noen var falt under krigen, noen hadde emigrert til USA og Australia. 
Andre var kronisk syke og kunne av den grunn ikke komme. Andre 
igjen ville ikke møte. 
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Sol Seim fikk undersøkt i alt 70 av 100 personer som det var mulig å nå 
per brev. Det dreide seg om 49 kvinner og 21 menn. 30-åringene ble 
testet med Mønneslands gruppeprøver og Rorschach-testen som i 1939. 
Binet-Simon prøven som ble benyttet i 1939, var ikke standardisert 
for voksne. Den var heller ikke blitt brukt på hele utvalget i 1939 (fire 
av fem ble testet med denne prøven). Sol Seim måtte derfor finne en 
annen test som kunne erstatte Binet-Simon prøvene i kartlegging av 
psykologiske funksjoner. Dette gjaldt blant annet måling av såkalt ikke
språklig intelligens. Nok en gang hadde hun god teft og valgte en gan
ske ny test Ravens Progressive Matrise Test, som fortsatt er godt kjent 
og brukes av norske psykologer. 

Hun fant på intelligensprøvene at fra 13 til 30 år hadde de fleste 
deltakerne beholdt sin plass i innbyrdes rangordning. Spesielt var det 
interessant at intelligenstestene og lærernes evnevurdering i 1939, ga 
en god prediksjon for den intellektuelle utvikling videre og samsvarte 
med testresultatene i 30-års alderen. 

Kjønnsforskjellene hos 30-åringene forundret og overrasket Sol 
Seim. I 13-års alderen var det ingen påvisbare forskjeller mellom jen
ter og gutter på de to intelligenstestene, men i 30-års alderen var det 
statistisk signifikante forskjeller i mennenes favør. Sol Seim tolket at 
dette hadde sammenheng med ulik skolegang for kjønnene. I hennes 
utvalg hadde alle mennene videre skolegang ut over folkeskolen, mens 
bare et mindretall av kvinnene hadde tatt videre skolegang. Mange av 
jentene hadde gått rett ut i arbeidslivet etter sjuende klasse, som var 
den obligatoriske skole den gang. På den tiden var det vanlig at guttene 
i søskenflokken var de som fikk utdanning. Pikene skulle bli husmødre 
og behøvde strengt tatt ingen videre skolegang. Etter folkeskolen måtte 
mange ut i jobb og hjelpe til med økonomien hjemme. 

På grunnlag av testingen av 30-åringene skrev Sol Seim en rapport 
som ble gitt ut på Universitetsforlaget med tittelen Tenåringen blir 
voksen (1968). 

Tredje møte - 58-åringer (1984) 
Da Sol Seims 30-åringer nærmet seg 60 års alder, var hun selv blitt 
pensjonert fra stillingen som universitetslektor ved Psykologisk insti
tutt ved Universitetet i Oslo. Hun hadde etter 1956 engasjert seg i 
forskning innen gerontologi og blant annet vært sentral i arbeidet med 
å oversette og standardisere den mest brukte internasjonale intelli-
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genstesten Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) for norske forhold 
(Engvik, Hjerkinn & Seim, 1967). Hun hadde vært leder for Norsk 
selskap for aldersforskning i mange år og styremedlem i Nordisk geron
tologisk forening. 

Da Sol Seim nådde aldersgrensen i 1983, inviterte Norsk geronto
logisk institutts leder Eva Beverfelt henne til å komme til instituttet og 
videreføre prosjektet. Problemstillingen var å undersøke om det hadde 
skjedd endringer i mental kapasitet og personlighet når utvalget hadde 
nådd 58 års alder. Hun fikk base på Norsk gerontologisk institutt og 
økonomisk støtte til å gjennomføre undersøkelsen. Det ble mulig å un
dersøke 58 personer. Utvalget i 1984 besto av 40 kvinner og 18 menn. 

Undersøkelsen i 1984 ga en rekke interessante trekk i intelligens
utviklingen fra 30 til 58 år. Grupperesultatene i den verbale testen 
Mønneslands gruppeprøver viste først og fremst stabilitet. Undersøkel
sen av 58-åringene bekreftet ikke antakelsen om den generelle tilbake
gang som finnes ved tverrsnittsundersøkelser. Prestasjonene var på samme 
nivå for de to aldersgruppene. Det var imidlertid individuelle variasjo
ner, idet noen gikk tilbake og noen frem. 

Den ikke-språklige prøven, Ravens Progressive Matrise Test, setter 
krav til romoppfatning og romforståelse. Evnen til romforståelse anses 
for å være en av de intelligensfaktorer som først går tilbake med alderen. 
Av de 58 personene var det flere som gikk tilbake på Ravens prøver enn 
på den verbale prøven. I gjennomsnitt løste deltakerne 49 problem som 
30-åringer, og 47 som 58-åringer. Denne forskjellen var liten og ikke
statistisk signifikant. Det som var overraskende på Ravens prøver, var at
enkelte av de 58 personene hadde langt bedre resultater som 58-åringer
enn som 30-åringer. Det var altså mulig for noen å utvikle denne ikke
språklige ferdigheten i moden voksen alder.

Det som gledet Sol Seims forskersinn, var at kvinnene som 58-
åringer hadde tatt inn på mennene hva angikk prestasjoner på intel
ligenstestene. Nå var det ingen signifikante kjønnsforskjeller. Mange 
av kvinnene i undersøkelsen forklarte sine bedrede testresultater med 
at de som 30-åringer kun hadde folkeskolen, og at de hadde vært opp
tatt med barnefødsler og husarbeid. Etter at barna var blitt store, hadde 
kvinnene tatt voksenopplæring, gått på språkkurs og noen hadde begynt 
i jobb. Det hadde de ikke hatt tid til før. En av dem hadde begynt å 
studere jus som 50-åring. 

I personlighetsprøven viste gjennomsnittsresultatene for 58-åringene 
et mer stabilt følelsesliv. De siste 30 års opplevelser og livserfaring syn-
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tes å ha medført større toleranse og modenhet. Flere uttalte at de nå var 
ferdige med karrierejaget og hadde fått tid til og sans for kunstneriske 
opplevelser, tid til å fordype seg i naturen og dens rikdom. Dessuten hadde 
de som 58-åringer fått bedre anledning til å hjelpe barn og barnebarn. 

Også i forhold til personlighetsvariabler må det presiseres at dette dreier 
seg om gjennomsnittsverdier. Innenfor gruppa var det individuelle varia
sjoner. Sol Seim skrev på grunnlag av undersøkelsene av 58-åringene sin 
tredje rapport fra studien, Tenåringen blir voksen og eldre, som ble utgitt 
av Norsk gerontologisk institutt (Seim, 1988). 

Fjerde møte - 68-åringer (1994) 
Da den 81 år gamle Sol startet sin siste testrunde i 1994 med støtte fra 
Norges Forskningsråd, hadde deltakerne en gjennomsnittsalder på 68 
år. Fra Sosial- og helsedepartementet fikk hun midler til å lønne de to 
kliniske psykologene Ragnar Christensen og Per Kristian Haugen til 
deloppgaver i prosjektet. 

I 1993 sendte hun brev til de 52 personene som fortsatt levde. Seks 
deltakere var døde mellom 58 og 68 års alder. Av de gjenværende svarte 
alle ja til å møte frem, men tre ble dessverre senere forhindret. De var 
blitt så alvorlig syke at testing ikke lot seg gjennomføre. Gruppa av pen
sjonister som kunne undersøkes i 1994 bestod dermed av 49 personer; 
34 kvinner og 15 menn. 

Gjensynet med de 49 personene må ha vært svært spennende. Det ble 
lagt opp til fire timers samvær, inkludert lunsj og var omtrent den tid en 
brukte i 1984. Sol Seim innkalte personene etter løpenummer og startet 
7. februar 1994. Siste person ble undersøkt 4. august 1994 og markerte
slutten for Sol Seims datainnsamling som det hadde tatt 55 år å gjen
nomføre.

Det var en signifikant forskjell på intelligensprøvene mellom resulta
tene til 58- og 68-åringene. Pensjonistgruppens gjennomsnitt var lavere 
enn 58-åringenes gruppegjennomsnitt. Den gjennomsnittlige tilbakegan
gen 3,7 poeng på Mønneslands gruppeprøver (omtrent 1/4 standard
avvik). Det kom frem store individuelle forskjeller. Når gjennomsnittet 
bare var gått 3,7 poeng tilbake, skyldtes dette at 13 personer var gått 
frem og «slått seg selv» som 58-åring. Også på Ravens prøver viste 68-
årsgruppa tilbakegang. Gjennomsnittsresultatene var signifikant lavere, 
men en del 68-åringer gjorde det bedre enn da de var 30 og 58 år. 
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En viktig faktor som slo ut var helse. Hos de 49 pensjonistene hadde 
sykdom virket inn på testresultatene i Mønneslands gruppeprøver. Ser 
vi på de somatisk friske (ifølge egenvurdering), var resultatene i 
Mønneslands gruppeprøver faktisk stabile fra 30 til 68 år. Det var i denne 
gruppa heller ingen signifikant forskjell fra 58 til 68 år. Gruppa som opp
lyste at de hadde en noe svekket eller svak helse (23 personer), gikk 
derimot signifikant tilbake sammenlignet med gruppa friske. Tilbake
gangen på intelligenstestene mellom 58 og 68 år for hele gruppa, kunne 
i stor grad settes i sammenheng med endret helse. 

Undersøkelsen av 68-åringene viste at sammenhengen mellom re
sultatene på Mønneslands prøver utført i 1939 og 1994 var meget høy, 
hvilket betyr at de som skåret høyt i 1939 også skårer høyt i 1994. Det 
var oppsiktsvekkende at det var en så høy stabilitet i innbyrdes rangord
ning i løpet av 57 år, spesielt fordi faktorer som helse har påvirket presta
sjonene til 68-åringene. 

Resultatene hva angår personlighetsutviklingen, viste at personene 
fra 30 års alder til 68 år hadde utviklet et mer modent følelsesliv. Ut fra 
analysen av endringer i svarfrekvenser på ulike variabler i Rorschach
testen, var det tendens til at personene i perioden mellom 58 og 68 år 
var blitt mindre pedantiske, mer tolerante og var bedre følelsesmessig 
tilpasset. Disse funnene var interessante fordi myter om eldre og per
sonlighet beskriver at eldre stivner i bestemte mønster, er mindre flek
sible og er egenrådige. 

Når en samlet ser på kjønnsforskjellene fra 13 til 68 år, var forskjel
lene mellom kjønnene minimale for 13 åringene. For 30-åringene var det 
signifikante forskjeller på ni av 15 personlighetsvariabler og i 1984 på 
seks. For 68-åringene var det bare signifikant forskjell mellom kjønnene 
på en variabel. På intelligenstestene fant Sol Seim i 1984, som nevnt, 
ingen signifikant forskjell mellom kjønnene på intelligenstestene, og det 
samme var tilfelle i 1994. 

Norsk gerontologisk institutt hadde siden testing av 58-åringene inn
gått som en del av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 
aldring (NOVA) og den siste av Sol Seims rapporter fra studien ble 
publisert som NOVA-rapport i 1997 (Seim, 1997). Denne rapporten 
ble oversatt og utgitt på engelsk (Seim, 1998). 
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KAPITTEL 3 

Undersøkelsene i 2001 

Da vi i 2001 undersøkte personene for femte gang, la vi vekt på å følge 
samme framgangsmåte som ved tidligere undersøkelser, for hindre at 
ytre faktorer rundt testingen påvirket resultatene. Dette er helt avgjø
rende i langtidsstudier, og i vårt tilfelle var det spesielt problematisk at 
en ny prosjektleder skulle foreta testingen. Det var av stor betydning at 
Sol Seim var med i forberedelsene helt fram til høsten 2000 og at hun 
sammen med ny prosjektleder konkret planla hvordan intervju og tes
ting skulle foregå for å sikre størst mulig likhet i prosedyre fra tidligere. 
Dette gjaldt blant annet at vi så godt det lot seg gjøre gjennomførte 
testene på samme sted som tidligere. For eksempel i Bergen hadde vi 
som base det samme hotellet som Sol Seim hadde benyttet før. 

Hvert møte med deltakerne tok i gjennomsnitt fem timer. Det van
lige opplegget var at deltakeren og prosjektleder satt sammen en halv 
times tid, gjerne over en kaffekopp. Dette ga begge parter mulighet til å 
bli kjent med hverandre. 

Deretter startet testingen. Sol Seim hadde variert systematisk rek
kefølgen av de ulike testene, og dette ble også gjort nå. Til sammen tok 
testene effektivt i gjennomsnitt to timer og et kvarter å gjennomføre, 
med en spredning fra 90 minutter til fire timer. Innlagte pauser ble 
tilpasset etter den enkeltes behov. I møtet inngikk lunsj. I de fleste 
tilfellene kom lunsjen etter at testingen var ferdig, andre ganger ble 
den lagt inn som en pause i testingen. I tre tilfeller gikk testingen over 
to dager. Det formelle intervjuet som fulgte ble gjennomført ut fra et 
strukturert intervjuskjema og tok i gjennomsnitt 35 minutter. Tema i 
samtalene utenom testing og intervju, dreide seg i stor grad om opple
velser og minner omkring møter med Sol Seim og deltakernes dagligliv 
før og nå. 
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Testmetoder som ble benyttet 
Intelligensprøvene som ble benyttet i 2001 var de samme som ved de 
tidligere undersøkelsene (Seim, 1941; 1968; 1988; 1997). I tabell 3.1 
gis en oversikt over de hvilke metoder som har inngått på de ulike 
testtidspunktene mellom 1939 og 2001. I forhold til personlighet ble 
som tidligere nevnt også Rorschach-testen benyttet i 2001 som ved de 
fire tidligere undersøkelsene. Resultatene fra denne undersøkelsen vil 
bli presentert i en senere rapport. 

Tabell 3.1: Psykologiske testmetoder og vurderinger av skoleevne i 
undersøkelsene fra 1939 til 2001. 

1939 1956 1984 1994 2001 
---- - - - --

O s I o prøvene (Terman x 

Stanford-Sinet) 

Klasseforstanders evnevurdering 

av elevene x 

Mønneslands gruppeprøver, 

Serie li A, samlet skåre x 

Mønneslands gruppeprøver, 
Serie Ill 
Samlet skåre 

Skårer på de/tester 

Ravens Progressive Matrise Test 
Samlet skåre 

Skårer på de/tester 

X X 

X 

------- - - - ---

Mønneslands gruppeprøver 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Som mål på verbal intelligens benyttet Sol Seim i 1939 Mønneslands 
gruppeprøver (Serie 11 A. 

Testen er bygd opp etter mønster av de blant psykologer kjente 
Army Alpha-prøvene og gruppetester av lignende art. Da Sol Seim un
dersøkte utvalget andre gang som 30-åringer, ble Mønneslands gruppe
prøver, Serie Il A, byttet ut med Serie 111 som er utviklet for voksne 
(Mønnesland, 1948). Serie Ill har en lik oppbygging som Serie IIA, 
forskjellen består i en høyere vanskelighetsgrad. 
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Kristian Mønnesland hadde prøvd ut denne serien på i alt 1210 perso
ner over 16 år. Disse ble rekruttert fra yrkesskoler, sykepleieskoler, 
lærerskoler og det inngikk en stor gruppe sjømenn (Mønnesland, 1948). 
Dette betyr at selv om testen er utprøvd på et stort materiale, er den 
ikke normert for et representativt utvalg av normalbefolkningen. En skal 
derfor være tilbakeholden med å bruke samleskåre som et mål på IQ. 

Den første deltesten er en utfyllingsprøve hvor en skal sette inn 
ord i ufullstendige setninger slik at setningen får mening. Deltest 2 er 
en regneprøve bygget på folkeskolens pensum i regning. Deltest 3 er 
en prøve på relasjonstenking, hvor utfordringen går på å finne sam
menhenger mellom ord. 

Deltest 4 går på evne til å kombinere tallrekker. Deltest 5 er en 
prøve på analogitenking hvor en skal finne likheter mellom ulike ord
kombinasjoner. Deltest 6 inneholder en prøve på «common sense» eller 
logisk tenking i forhold til dagliglivet. Prøven bygger hovedsakelig på 
forståelse av ordspråk. Eksempler er gitt tekstsboks på neste side. 

Mønneslands prøver er en test som hovedsakelig måler krystalli
sert intelligens. Deltest 1 (sette inn ord i ufullstendige setninger slik at 
setningen får mening) og deltest 6 (finne meningen med ordtak) måler 
entydig krystallisert intelligens. Dette gjelder også hovedsakelig del
test 3 (sammenheng mellom ord) og deltest 2 (regneprøve). Imidler
tid skårer begge disse oppgavene etter hvert som vanskelighetsgraden 
øker, krav til å finne fram til underliggende mønstre og prinsipper, noe 
som krever nytenking. Disse prøvene fremstår derfor ikke like klart 
som rene prøver på krystallisert intelligens. 

Deltest 4 ( evne til å kombinere tallrekker) og deltest 5 (likheter 
mellom ordpar) er prøver som i enda større grad er en kombinasjon av 
flytende og krystallisert intelligens. Disse oppgavene dekker evne til 
induktiv resonnering, det vil si at det er nødvendig å finne fram til 
underliggende regler og prinsipper for å løse oppgavene. Samtidig dreier 
oppgavene seg om tallbehandling og ordforståelse. 

Ravens Progressive Matrise Test 
Sol Seim benyttet i 1939 i tillegg til Mønnesland prøver, de såkalte 
Osloprøvene. Dette er en norsk versjon av Binet-Simons intelligens
prøve, som var den første IQ-testen som kom til Norge. Den hadde 
allerede i 1939 vært i bruk i noen tiår. Da det ikke finnes noen versjon av 
Osloprøvene beregnet for voksne, gikk denne testen ut i 1956. Sol Seim 
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Eksempler på innhold i de seks deltestene i 
Serie li A og Serie Ill 

1) Utfyllingstest, hvor det skal skrives et ord på de tomme prikkete linjer:

Eksempler: Det er varmt .......... sommeren (om) 
Vi ........... fint og varmt vær ........... turen (hadde/på) 

2) Praktisk regneprøve som bygger på den tidligere folkeskolens pensum
i regning. Oppgaven er å svare på regnestykkene så fort som mulig

Eksempel: Du sparer et fast beløp hver måned. Etter to år har du spart 
3000 kroner. Hvis du fortsetter med samme beløp, hvor mye har du da spart 
etter 5 år? Svar: ............... kroner (7500 kroner) 

3) Prøve på relasjonstenkning der en får presentert fem ord hvor et ord ikke
passer sammen med de andre:

Eksempler: 1 gult 2 blått 3 rødt 4 mørkt 5 grønt 
1 blad 2 kvist 3 rot 4 gren 5 stamme 

......... (4) 

......... (3) 

4) Finne system i tallrekker. En skal her finne det sjuende tallet som blir det
neste i hver linje:

Eksempler: 5 
10 

10 
11 

15 
13 

20 
16 

25 

20 
30 
25 

··········· (35)
··········· (31}

5) Prøve på analogitenkning. En skal finne det ordet som passer, sette strek under 
det, og skrive tallet som står foran ordet i den prikkete linjen til høyre: 

Eksempler: 

Himmel -+ blå, gras -+ ? 
Fugl -+ flyr, fisk -+ ? 
Is ➔ skøyter, snø ➔ ? 

(1 høyt, 2 stort, 3 grønt, 4 vokser) 
(1 vann, 2 svømmer, 3 sjø, 4 fisker) 
(1 staver, 2 ski, 3 skuffe, 4 kjelke) 

.......... (3) 

.......... (2) 
·········· (2)

6) Prøve på Common Sense. En skal på denne prøven sette strek under
det beste og riktigste svaret.

Eksempel: Om gammel mann er svaksynt ser han ofte langt 
a) Synsevnen til noen eldre er ofte god
b) Kroppslig svekkelse sier ikke nødvendigvis noe om intellektuell fungering

hos eldre

c) Eldre personer har innsikt i mye ............. (b) 
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ønsket å benytte en test som fanget opp ikke-språklig intelligens og 
erstattet Osloprøvene med Ravens Progressive Matrise Test. Samme test
prosedyre som i 1956 ble benyttet ved undersøkelsene i 1984, 1994 
og i 2001. Korrelasjonen mellom Osloprøvene i 1939 og Ravens prø
ver i 1956 var på 0,59. 

Ravens prøver er en prøve på logisk resonnement, ikke ved hjelp av 
ord, men ved hjelp av figurer. Den har hatt stor suksess i mange land 
fordi den i liten grad er avhengig av språklige ferdigheter og tidligere 
skolekunnskap. Rav ens prøver består av fem sett oppgaver med økende 
vanskelighetsgrad. Hvert av de fem settene består av 12 oppgaver som 
skal løses. Oppgavene er bygd opp slik at det mangler en del i en hoved
figur. Deltakeren skal blant seks eller åtte mulige alternativer finne det 
riktige som passer best inn i hovedfiguren (figur 3.1). 

Ravens prøver har blitt benyttet uten tidsbegrensning. Deltakerne 
brukte i 2001 i gjennomsnitt 37 minutter på testen med en spredning 
fra 18 til 55 minutter. I faglitteraturen er testen ofte brukt for å fange 
opp flytende intelligens (Salthouse, 1998). Noen personer med man
gelfull skolegang, men med gode intellektuelle evner, kan gjøre det 
godt i Ravens prøver og svakere på mer skolerettede oppgaver. 

�□ 110 

[> □ A[g] Jsz] 
IIDQ c�j� 

Figuren har et blankt felt. Hvilken av de fire figurene a, b, c og d passer best 

inn der? Det skraverte feltet skjuler noe av mønsteret (for å gjøre oppgaven 

litt vanskeligere). 

Figur 3 .1: Eksempel på prøve tilsvarende Ravens Progressive Matrise Test 

(Alternativ Der riktig svar). 
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Lærervurderinger i 19 3 9 
I 1939 skrev lærerne inn i klasseprotokollen om hver enkelt elev hadde 
såkalte a-, b- eller c-evner. Hvis en elev var spesielt skoleflink, sto det 
a +. Disse vurderingene fikk Sol Seim lov til å bruke i undersøkelsen i 
1939 for å finne et eventuelt samsvar mellom testresultatene og den 
evalueringen læreren gjorde av elevens suksess på skolen. Hun fant at 
det var et høyt samsvar mellom testresultatene og lærernes vurdering 
av elevenes skoleprestasjoner. 

Strukturert intervju med deltakerne 
Ved undersøkelsen i 1994 ble det stilt spørsmål til intervjupersonene om 
hvordan de oppfattet sin helse. Deltakerne ble bedt å gi en egenvurdering 
av helse på en tredelt skale: god, noe svekket, eller svak. 

De ble også spurt om hvilke aktiviteter de holdt på med, og om hva 
som for tiden ga dem mest glede. Til undersøkelsen i 2001 ble det utar
beidet en intervjuguide som inneholdt de samme og flere nye spørsmål. 

De nye spørsmålene i 2001 som ikke ble stilt i 1994, dreide seg om 
hvorvidt deltakerne hadde opplevd endringer i forhold til kognitiv 
fungering, personlighet og væremåte og interesse for kontakt med an
dre. Videre ble det spurt om de hadde opplevd psykiske belastninger i 
løpet av de siste 10 årene i form av dødsfall eller andre tap. Dette kunne 
dreie seg om tap av ektefelle eller barn, helsesvikt, syns- og hørsels
problemer, om de hadde mistet førerkort eller flyttet. Det ble spurt 

Tabell 3.2: Innhold i strukturert intervju i 1994 og 2001 

1994 

Subjektiv vurdering av helse 
Endring helse siste ti år 
Endring i intellektuell fungering siste ti år 
Endring i personlighet/væremåte siste ti år 
Endring i interesse for sosial kontakt siste ti år 
Endring i faktisk sosial kontakt siste ti år 
Aktiviteter 
Hva gir glede i hverdagen 
Belastninger/tap under barndom/ungdomstid 
Belastninger/tap siste ti år 
Måte å møte alderdommen på 

X 

X 

X 

2001 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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om de hadde vært utsatt for spesielle belastninger under barndom og 
ungdomstid fram til 16 års alder. En oversikt over hva som inngikk av 
spørsmål i de respektive intervjuene i 1994 og i 2001 er presentert i 
tabell 3.2. 

Hvor stor utfordring i form av krav om tilpasning til forandringer 
den enkelte opplever i eldre år, vil variere fra person til person. Vi har 
i 2001 ønsket å få et inntrykk av måten deltakernes møter sin alder
dom på. Etter at møtet med deltakeren var over, sammenfattet pro
sjektleder informasjonene fra intervju og samtale. På grunnlag av disse 
registreringene ble det umiddelbart foretatt en vurdering om deltakeren 
hadde en positivt eller negativ tilnærming til livet som pensjonist. 
Følgende punkter dannet grunnlaget for denne vurdering: 

Positiv tilnærming til livet som pensjonist 
0 Holder i hevd og setter fortsatt pris på aktiviteter og hobbyer. 
0 Har satt i gang med nye aktiviteter. 
0 Gode personlige relasjoner til familie og venner. 
0 Setter pris på samvær med andre, gir støtte og hjelp til sine 

nærmeste, eller får selv støtte støtte og hjelp fra sine nærmeste. 
0 Ikke aggressiv, bitter og anklagende overfor omgivelsene og 

samfunnet. 
0 Trapper gradvis ned på aktiviteter når det merkes at egen 

kapasitet setter begrensninger. 

Negativ tilnærming til livet som pensjonist 
0 Negativ, bitter og anklagende overfor verden. 
0 Har et pessimistisk syn på fremtiden for seg selv, andre og 

samfunnet. 
0 Tillegger andre egen tilkortkommenhet og opplevde nederlag. 
0 Føler seg utnyttet og har lite glede av samvær med andre. 
0 Dyrker ikke tidligere interesser og hobbyer. 
0 Resignert, nedstemt og har lav selvfølelse. 

Denne vurderingen ble foretatt før skåring av resultatene på de kognitive 
prøvene ble gjort. Prosjektleder kjente heller ikke resultatene fra tid
ligere når skåring av tilnærmingsmåte ble gjort. 
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Utvalget i 2001 
Ved undersøkelsen i 2001 umiddelbart før vi sendte ut brev til delta
kerne, tok vi kontakt med Folkeregisteret for å sikre at de personene 
vi kontaktet per brev fortsatt var i live. Det viste seg at sju personer var 
døde mellom 1994 og 2001, og 42 personer fikk innbydelse til å delta 
i undersøkelsen. Av disse sa 39 seg villige til å være med. Seks kunne 
imidlertid ikke delta på selve testingen på grunn av sykdom. Utvalget 
på 33 deltakere som ble testet, hadde en gjennomsnittsalder på 73 år 
og 10 mnd. De eldste hadde fylt 76 år, mens den yngste var 72 år (figur 
3.2). 

Nes ten to tredeler (21 personer) var gift eller samboende, mens 13 
personer (39 prosent) var enke/enkemann eller skilt. Det var bare en 
i utvalget som ikke hadde barn og tre som ikke hadde barnebarn. Noe 
under halvparten har tre eller flere barn (15 av 33 personer) og over 
halvparten har fire eller flere barnebarn (18 av 33 personer). 

Når det gjelder utdanningsnivå hadde i alt ti personer tatt høyskole 
eller universitetsutdanning, sju hadde utdanning på nivå med videre
gående skole, åtte personer hadde utdanning tilsvarende middelskole 
eller framhaldsskole og de resterende åtte hadde kun folkeskole. Dette 
tilsvarer omtrent fordelingen i befolkningen for øvrig over 67 år. I alt 
49 prosent av befolkningen over 67 år har utdanning på nivå som vide
regående skole (Statistisk sentralbyrå, 1999), mens 52 prosent hadde 
slik utdanning i vårt utvalg. Det er en viss overrepresentasjon av perso
ner med høgskole eller universitetsutdanning, som utgjorde en firedel 
av utvalget. I befolkningen over 67 år er det bare en av ti som har en 
slik utdanning. 

Hvor representativt er utvalget? 
Møhlenpris skole, hvor undersøkelsene ble gjennomført i 1939, ligger 
i Bergen. Sol Seim valgte bevisst en skole som i størst mulig grad re
presenterte et gjennomsnitt av befolkningen i byen. Skolen befant seg 
i et område som hadde elever fra ulike sosiale klasser. Elevenes forel
dre fordelte seg jevnt fra håndverks- og industrimiljø, akademisk miljø 
så vel som fra funksjonær- og forretningsstand. Noen foreldre sto i 
1939 oppført som arbeidsløse. 

Det ligger begrensinger i at utvalget utelukkende har deltakere opp
vokst i en by. Utdanningsnivået for de som var født mellom de to ver
denskrigene, var betydelig høyere for de som vokste opp i byer enn 



Kapittel 3 3 7 
- -- - - ---------- ---------

for de som bodde på landsbygda. Utvalget representerer en gruppe 
personer som i gjennomsnitt fikk lenger utdanning og en bredere yrkes
bakgrunn enn deres jevnaldrende i befolkningen for øvrig. 

Det opprinnelige utvalget i 1939 var på 125 personer. Før undersø
kelsene i 1956 var det ikke mulig å finne adressen til 25 personer tross 
store anstrengelser fra Sol Seims side. Årsaken til dette var først og fremst 
at krigen med flukt og dødsfall, hadde brakt vansker i registreringsarbei
det for Folkeregisteret. Sju av disse 25 personene var ikke kjent av Fol
keregisteret og var sannsynligvis døde eller flyttet til utlandet. For 12 
personer var adressen feilaktig, sannsynligvis først og fremst fordi adres
sen var endret uten at Folkeregisteret var underrettet. Endelig var det 
seks personer som var bosatt i utlandet og av den grunn ikke kunne 
delta i undersøkelsen. 

Dette betyr at det i alt var 100 personer som mottok brev om un
dersøkelsen i 1956. Det var ingen forskjell på skåringene på 
Mønneslands gruppeprøver i 1939 mellom disse hundre og de 25 som 
det ikke var mulig å kontakte i 1956. 

Av de 100 hvor det ble sendt brev om undersøkelsen i 1956 svarte 70 
ja til å delta; altså et fremmøte på 70 prosent. Fem personer svarte nei til 

14 

12 
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8 
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4 
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å delta uten å oppgi grunn, to kunne ikke delta på grunn av alvorlig syk
dom og 23 svarte ikke på henvendelsen. 

Ved neste undersøkelse i 1984 deltok 58 personer. Av frafallet på 12 
personer var det to som var døde. I alt 10 personer kunne eller ville ikke 
møte fram. Av disse var to alvorlig syke, fire sa at de ikke ønsket delta 
uten å angi nærmere grunn og fire svarte ikke på henvendelsen. 

I 1994 da utvalget i gjennomsnitt var 68 år, ble 49 personer under
søkt. Frafallet mellom 1984 og 1994 på ni personer, skyldtes at seks per
soner var døde og tre kunne ikke delta på grunn av sykdom. 

I 2001 deltok 33 personer og det var et frafall på 16 fra 1994. Av disse 
var sju døde mellom 1994 og 2001 og seks var uaktuelle på grunn av 
sykdom. To personer svarte nei uten nærmere begrunnelse og en svarte 
ikke på våre henvendelser. 

Som tidligere beskrevet er frafallet et av de største metodiske proble
mene i langtidsstudier. Dette er også tilfelle i vår studie. Fra første tes
ting i 1939 fram til undersøkelsen i 2001 er det et frafall på 67 personer. 
Et viktig spørsmål er om frafallsgruppa skiller seg fra utvalget som ble 
testet i 2001. I utgangspunktet i 1939 hadde utvalget av 13-åringer en 
noe høyere skåring på evneprøvene enn forventet i en normalbefolkning. 
Gjennomsnittlig IQ på Mønneslands gruppeprøver var den gang 105 
poeng mot 100 poeng som en ville forvente i en normalgruppe. Arsa
kene til dette kan være mange. For det første kan årsaken være at under
søkelsen ble foretatt i en tid hvor integrering ennå var et ukjent begrep. 
Parallelt med de ordinære folkeskolene var det spesialskoler for svakere 
elever. På denne bakgrunn er det ikke overraskende at resultatene for 
Sol Seims utvalg ligger noe over gjennomsnittet for befolkningen. 

Samtidig må det igjen understrekes at det er usikkert om hvor godt 
Mønneslands prøver, i motsetning til Ravens prøver, er normert i for
hold til et gjennomsnitt av normalbefolkningen. Dette er en forutset
ning for å kunne operere med IQ-skårer. Det gjør at en skal være tilba
keholden med å knytte IQ-skårer til resultatene på Mønneslands prø
ver. 

Det er med dette forbeholdet en går tilbake og ser på hva utvalget 
på 33 personer i 2001 presterte på Mønneslands gruppeprøver i 1939. 
Gjennomsnittlig skåret for disse var den gang 111 poeng. Gjennom
snittlig IQ-skåre for frafallsgruppa på 67 personer var 100 poeng. Dette 
betyr at en i frafallsgruppa har deltakere med betydelig lavere IQ-skåre 
i 1939, sammenlignet med det utvalget som ble testet i 1994. Samtlige 
personer med IQ under 90 har falt bort, samtidig som de fleste som skåret 
over 120 i 1939 fremdeles er med i undersøkelsen i 2001 (figur 3.3). 
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Det er først og fremst mellom 1939 og 1956 de svakeste elevene har falt 
fra. Om vi ser på gjennomsnittskåren for de 21 personene som forsvant 
fra undersøkelsen mellom 1956 og 2001, hadde denne gruppa en gjen
nomsnittlig IQ- skåre i 1939 på 109 poeng; altså tilnærmet likt utvalget 
av 74-åringer i 2001. Hovedsakelig skyldes frafall etter 1956 sykdom, 
dødsfall eller flytting til utlandet. 

Det har vært et omdiskutert spørsmål i faglitteraturen om forskjel
ler mellom de ressurssterke og ressurssvake øker med alderen (Berg 
og Johannson, 1998). Anastasia (1954) hevdet at begavede personer 
viser en positiv økning i intellektuell fungering og stabilitet i alder
dommen, mens den mindre begavede viser negativ utvikling med økende 
alder. I vår undersøkelse er dette et viktig spørsmål på grunn av at vi 
har mistet et større antall av personer med lav IQ-skåre og få med høy 
IQ-skåre. Dersom de med svakere intellektuelle ressurser hadde vært 
bedre representert i utvalget, er det grunn til å tro ut fra Anastasias 
vurderinger, at resultatene for 58-, 68- og 74-åringene hadde vært noe 
svakere sammenlignet med 13- og 30-åringenes prestasjoner. 

Når det gjelder frafall mellom 1994 og 2001 har andelen av personer 
som har trukket seg fra undersøkelsen økt sammenlignet med frafallet i 
perioden mellom 1984 og 1994. Ved undersøkelsen i 1994 var det bare 
tre av 52 som trakk seg, mens i 2001 var dette tallet ni av 42. I alt fem 
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oppga at de trakk seg på grunn av sykdom, to personer ønsket ikke å 
delta av ukjent grunn og en ga ikke tilbakemelding ved verken første 
eller andre henvendelse. Av de tre sistnevnte var det to som ga uttrykk 
for i 1994 at de var i tvil om de ville stille opp på nytt, om en ny psykolog 
kom inn i bildet. 

Frafallet er problematisk fordi vi ikke sikkert kan vite den egentlige 
grunnen til at den enkelte faller ut. Om årsaken er at det i 2001 var en ny 
psykolog som foretok testingen, ville sannsynligvis ikke dette vært en så 
sterk feilkilde. En annen sak er om deltakerne som faller ut, opplever 
å ha blitt redusert intellektuelt i de siste årene og derfor naturlig nok 
ikke er motivert for å bli testet. Dette vil være en langt mer alvorlig 
feilkilde når vi undersøker endring i intellektuell fungering. 

Sannsynligvis har frafallet mellom 1994 og 2001 størst betydning i 
forhold til vår mulighet til å vurdere hvilken betydning helse har for 
endringer på de intellektuelle prøvene, fordi det relativt sett i 2001 er 
flere enn tidligere som oppgir helse som årsak til ikke å delta. 

At helse har betydning i sammenheng med frafallsgruppa i 2001, 
kommer fram ved å se på testresultatene på Mønneslands gruppeprøver 
i 1994 (figur 3.4). 

Figur 3.4: 
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Det er forskjeller mellom gruppa på 33 personer som ble testet i 2001, 
gruppa på seks som oppgir at de ikke kan delta på grunn av sykdom i 
2001 og de sju som døde mellom 1994 og 2001. Sistnevnte gruppe 
gikk mellom 1984 og 1994 tilbake hele 6,8 poeng ( ca . 0 standard
avvik) i forhold til gruppen som ble retestet i 2001 (p<0.05, T-test), 
mens gruppa som ikke kunne delta i 2000 på grunn av sykdom gikk 
tilbake 5,2 poeng sammenlignet med de som deltok i 2001. 

Oppsummert vurderer vi at det er to vesentlige konsekvenser av fra
fallet av deltakere i undersøkelsen fra 1939 fram til 2001. For det første 
at undersøkelsen kan si lite om den tredjedelen av befolkningen som 
skårer lavest på intelligenstester. Undersøkelsen kan gi viten om hvor
dan de 60-70 prosent med best intellektuelle ressurser utviklet seg 
gjennom livsløpet. 

For det andre vil frafallet av personer med helseproblemer i 2001 
gjøre det vanskeligere å si noe om hvilken betydning helse har for ut
vikling av mental kapasitet etter 68 år. Dette siste vil vi komme tilbake 
til i senere kapitler. 
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KAPITTEL 4 

Resultater 

Vi vil først i dette kapittelet legge fram funnene fra testingen med 
Mønneslands prøver og Ravens prøver. Deretter vil vi presentere resul
tatene fra det strukturerte intervjuet med deltakerne om helse, aktivite
ter og måter å møte alderdommen på. 

Mønneslands gruppeprøver 
I figur 4.1 vises gjennomsnittsskårene på Mønneslands gruppeprøver 
fra de fem ulike testtidspunktene. Resultatene fra 1939 er skåringene 
på Serie II for barn som er korrigert i forhold til Serie III (voksen 
versjon) på grunnlag av tabell for IQ-skår i de to versjonene 
(Mønnesland, 1948). Gjennom livsløpet fra 1939 til 2001 er det en 
signifikant nedgang for gruppa samlet (p<0,05, repeated measures 
ANOVA). 

Det er svak økning (ikke signifikant) på et poeng i råskårene mel
lom 30 og 58 år og en mindre, men signifikant tilbakegang på 2,6 
poeng mellom 58 og 68 år for hele gruppa. Mellom 68 og 74 år er 
tilbakegangen blitt mer markert med 4,9 poeng og 7,5 poeng mellom 
58 og 74 år. 

I tabell 4.1 presenterer vi mer detaljert tallmateriale fra hvert test
tidspunkt på Mønneslands gruppeprøver. Det går fram at standard
avviket (spredning fra aritmetisk gjennomsnitt) er ganske uforandret 
fra 1939 til 2001. Det samme gjelder maksimum- og minumumsskårer. 
Det er ikke forskjeller mellom aritmetisk gjennomsnitt og median på 
noe testtidspunkt. 

Det en svak tendens til at det er noen flere i 1994 og 2001 som skårer 
lavere enn ved tidligere testtidspunkt. Tre personer får en skåre under 60 
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poeng i 1984, mens det er åtte i 2001. Samtidig er antallet personer som 
skårer over 80 poeng bemerkelsesverdig stabilt gjennom livsløpet. 

Tabe/14.1: Skåringer på Mønnes/ands gruppeprøver i 1939, 1956, 

1984, 1994 og 2001. 

1939 1956 1984 1994 2001 

>60 poeng 3 4 3 6 8 
60-79 poeng 14 12 13 11 13 
80-99 poeng 13 13 13 13 10 
+100 poeng 3 4 4 3 2 

Aritmetisk 
gjennomsnitt 78 79 80 78 73 
Median 78 80 81 77 72 
Standardavvik 14 15 15 16 16 
Maks./min. 104/57 104/50 106/53 103/52 4/47 

Selv om det for gruppa samlet er liten endring i spredningen av resulta
tene, er det store individuelle forskjeller når det gjelder endringer i 
prestasjoner gjennom livsløpet. Sammenligner vi endringer i skåring 
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mellom 1956 og 2001, er det seks personer som har gått tilbake mer enn 
15 poeng, mens fire har gått fram fem poeng eller mer (figur 4.2). 

Det er fem personer i 2001 (15 prosent) som skårer like høyt eller 
høyere enn de gjorde som 68-åringer og ni som skårer kun et eller to 
poeng svakere. Gjennomsnittet i 2001 blir trukket betraktelig ned på 
grunn av at åtte deltakere skårer mer enn 10 poeng svakere enn ved 
undersøkelsen i 1994 ( et standardavvik er 13 poeng). 

Vi finner ikke samband mellom IQ-skåre i 1939 og endring på 
Mønneslands prøver mellom 1939 og 2001. En kunne kanskje for
vente en slik sammenheng ut fra tidligere refererte undersøkelser som 
antyder at personer med høy IQ viser en positiv økning i intellektuell 
fungering og stabilitet i alderdommen, mens den mindre begavede har 
en negativ utvikling med økende alder (Hestad, 1999). Når vi ikke 
finner en slik sammenheng, kan dette skyldes at det i vårt utvalg er en 
overrepresentasjon av de to tredjedelene fra det opprinnelige utvalget 
il 939 med høyest IQ, mens tredelen med lav IQ har i betydelig om
fang har falt ut av undersøkelsen. 

Når det gjelder deltester på Mønneslands prøver, har vi som nevnt 
bare råskårene for hver enkelt deltaker fra 1984, 1994 og 2001. For 
1939 og 1956 eksisterer kun samlet skåre for hele prøven. I skåring
ene på deltestene fra 1984 til 2001 er det ingen signifikant endring på 
deltest 1 (innsetting av ord) og deltest 6 ( ordspråk) fra 58 til 7 4 år. 

Figur 4.2: 
Differanse i skåre 
mellom 1956 og 
2001 på 
Mønneslands prøver 
for deltagerne 
individuelt (n= 33) 
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Dette er de to deltestene som entydig måler krystallisert intelligens. Når 
det gjelder de fire andre deltestene, er det en signifikant reduksjon i 
skåringene mellom 58 og 74 år på alle disse prøvene (tabell 4.2). 

Tabell 4.2: Gjennomsnittsskåre på de ulike deltester på Mønneslands 
prøver i 1984, 1994 og 2001. Standardavvik i parentes (n= 33). 

Mønnesland - deltest 
Verbal utfylningstest 

Mønnesland - deltest 2 
Praktisk regneprøve 

1984 

13.6 (3.3) 

11.3 (3.7) 

Mønnesland - deltest 3 
Relasjonstenkning, verbal 16.2 (1.9) 

Mønnesland - deltest 4 
Finne system i tallrekke 14.6 (3.4) 

Mønnesland - deltest 5 
Analogitenkning, verbal 12.2 (4.8) 

Mønnesland - deltest 6 
Common Sense 12.3 (1.3) 

*p<0,05 (Repeated measures ANOVA)

1994 

13.1 (3.4) 

10.4 (3.5) 

16.0 (2.6) 

13.5 (3.6) 

12.4 (4.6) 

12.1 (1.7) 

Ravens Progressive Matrise Test 

2001 

12.7 (3.7) ( - )

9.2 (3.9) ( * )

14.9 (2.7) ( * )

12.7(4.1) ( * )

10.8 (4.2) ( * )

11.9(1.4) ( - )
------

Ravens prøver måler det som kalles flytende intelligens (fluid 
imelligence) som er mindre avhengig av verbal innlæring. Som tidli
gere nevnt er det en prøve på logisk resonnement ved hjelp av figurer. 

Gjennom livsløpet fra 1956 til 2001 er det en signifikant nedgang 
for gruppa samlet (p<0,05, repeated measures ANOVA). Det dreier 
seg om en jevn tilbakegang med en signifikant endring mellom test
tidspunktene i 1984/1994 og 1994/2001. Slik som på Mønneslands 
prøver er tilbakegangen størst mellom 1994 og 2001 (3,4 poeng), og 
utgjør over halvparten av tilbakegangen på 6,6 poeng i hele perioden 
mellom 1956 og 2001 (figur 4.3). 
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Når vi ser mer detaljert på tallmaterialet som ligger bak gjennomsnitts
skårene på hvert testtidspunkt, går det fram at standardavviket er ganske 
uforandret fra 1939 til 2001. Det er heller ikke forskjeller mellom arit
metisk gjennomsnitt og median på de ulike testtidspunktene (tabell 4.3). 

Det en klar tendens til at det er færre i 2001 som skårer høyt sam
menlignet med tidligere. For eksempel er det 18 personer som får en 
skåre over 50 poeng i 1956, mens det bare er fire i 2001. Samtidig er 

Tabell 4.3: Skåringer på Ravens prøver i 1956, 1984, 1994 og 2001 

1956 1984 1994 2001 

>35 poeng 1 4 5 4 
35-39 poeng 5 3 1 4 
40-44 poeng 1 1 6 9 
45-49 poeng 8 12 9 12 
50-54 poeng 13 12 8 4 
55+ poeng 6 3 4 0 

Aritmetisk 
gjennomsnitt 49 47 46 42 
Median 50 48 48 43 
Standardavvik 7 7 8 7 
Maks./min. 58/29 57/24 55/27 52/23 
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antallet personer som skårer lavt mer uforandret. I alt seks personer får 
under 40 poeng som 30-åringer, mens det blant 74-åringene er åtte. 

Det er som på Mønneslands prøver store individuelle forskjeller når 
det gjelder endringer i prestasjoner gjennom livsløpet (figur 4.4). Sam
menligner vi endringer i skåring mellom 1956 og 2001, er det i alt 10 
personer som har gått tilbake mer enn 10 poeng, mens kun en har gått 
fram. Det er fem personer i 2001 (15 prosent) som skårer like høyt eller 
høyere enn de gjorde som 68-åringer og ni som skårer kun ett eller to 
poeng svakere. 

Figur 4.4: 
Differanse i skåre mellom 
2001 og 1956 på Ravens 
prøver, for deltagerne 
individuelt. (n=33) 

-20 til -16 -10 til -6 

-15 til -11 -5 til -1 

0 til +4 

Ravens prøver består av fem serier som hver inneholder 12 oppgaver 
med økende vanskelighetsgrad. De første oppgavene krever mindre 
intellektuell abstrakt evne til tenkning og dreier seg primært om visu
ell oppfatning. Utfordringen er å lete opp det riktige svaret basert på 
det en umiddelbart ser. En skulle tro at den tilbakegang som kommer 
fram på den samlede prøven ville ramme deltakernes evne til å tenke 
abstrakt, det vil si på de vanskeligste siste tre seriene som etter hvert 
setter store krav til abstraksjonsevne og resonnering. Dette er ikke 
tilfelle. Tilbakegangen er tilnærmet lik på alle seriene mellom 58 og 74 
år. Vanskelighetsgraden på Ravens prøver synes ikke å ha sammenheng 
med den samlende tilbakegangen vi finner, men slår ut på alle 
vanskelighetsnivå. Faktisk er det en signifikant tilbakegang på alle del
testene i perioden 1984 til 2001, unntatt på deltest E som er deltesten 
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med høyest vanskelighetsgrad. På deltest E er det ikke noen signifikant 
endring mellom 58 og 74 år (tabell 4.4). 

Tabell 4.4: Gjennomsnittsskåre på de ulike deltester på Ravens prøver i 
1984, 1994 og 2001. Standardavvik i parentes (n= 33). 

Raven - deltest A 
Raven - deltest B 
Raven - deltest C 
Raven - deltest D 
Raven - deltest E 

1984 

11,6 (0,8) 
10,9 (1,6) 

9,5 (1,9) 
9,6 (2,2) 
5,6 (3,0) 

1 994 

11,5 (0,7) 
10,5 (1,9) 

9,4 (1,9) 
9,2 (2,2) 
5, 1 (2,8) 

2001 

10,9 (1,4) 
10,0 (1,9) 

8,4 (1,4) 
8,2 (1,9) 
4,7 (2,6) 

*p<0,05 (Repeated measures ANOVA with between-subjects factors)

( * )
( *) 
( * )
( * )
( - )

Innbyrdes stabilitet mellom deltakerne over tid 
Det unike med vår undersøkelse er at vi har hatt anledning til å følge de 
samme personene gjennom livsløpet. Et interessant spørsmål er hvor 
stor stabilitet det er mellom prestasjonene fra barndom til alderdom. 
Er det de samme som skåret høyest i 1939 som skårer høyest i 2001? 
En hypotese vil være at fordi en utvikler seg i ulik retning gjennom 
hele livet, vil en forvente at samsvaret mellom personene vil minske 
gradvis over tid. 

For å regne ut sammenhengen mellom skåringene på ulike tidspunkt 
har vi brukt rangkorrelasjon. Tallene på rangkorrelasjon som følger i 
det videre kan leses på den måten at det dreier seg om en skala fra 1 til 
0. En rangkorrelasjon (r) på 1,00 betyr at den innbyrdes rekkefølgen
er identisk ved de to testtidspunktene. Det vil si at den som skåret
høyest på et tidspunkt skårer høyest også på det neste tidspunktet,
den som var nest best på første test er også nest best på andre test. Når
det er en korrelasjon på 0,00 er det ingen sammenheng mellom de
innbyrdes skåringene, det vil si at rekkefølgen på de ulike test
tidspunktene er helt tilfeldig mellom deltakerne.

Kvadratet av r har spesiell mening når en ønsker å få et mål på i 
hvilken grad variasjoner i skåringer på en variabel kan predikeres ut fra 
skåringene på en annen variabel. Når for eksempel r = 0,50 betyr dette 
at 25 prosent (r") av variasjonene mellom skåringene på en variabel, 
kan predikeres ut skåringene på en annen variabel. 

---
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Mønneslands prøver har vært brukt på alle fem testtidspunkt og den 
innbyrdes rangkorrelasjonen mellom deltakerne på de ulik test
tidspunktene er presentert i tabell 4.5. Det er en meget høy korrelasjon 
på 0,81 mellom første og annen gangs testing (1939 til 1956). De som 
skåret høyest som 13-åringer, skårer stort sett også høyest som 30-åringer 
og de som skåret lavest i 1939, skårer lavest i 1956. Korrelasjonen mel
lom deltakernes skåringer på Mønneslands prøver i 1939 og på videre 
testtidspunkter holder seg stabil og høyt fram til 74 års alder. 

Tabell4.5: Innbyrdes rangkorrelasjon mellom deltakerne mellom de fem 
testtidspunktene 1939, 1956, 1984, 1994 og 2001 for 
Mønneslands gruppeprøver (n=33) 

Mønnesland Mønnesland Mønnesland Mønnesland 
1939 1956 1984 1994 

Mønnesland 
1956 0,81 

Mønnesland 
1984 0,79 0,93 

Mønnesland 
1994 0,81 0,93 0,95 

Mønnesland 
2001 0,80 0,85 0,91 0,93 

(Spearmanns rangkorrelasjon) 

Det må sies at det på Mønneslands prøver er en meget høy stabilitet i 
den innbyrdes rangordningen over en en periode på 61 år. Uttrykt på en 
annen måte kan 66 prosent av den innbyrdes rekkefølgen mellom delta
kerne i 1956, predikeres ut fra deres innbyrdes rekkefølge i 1939. Tilsva
rende prosent mellom skårene i 1939 og 2001 er 64 prosent. Sprednings
diagrammet i figur 4.5 gir et visuelt bilde av sammenhengen mellom 
skåringene på Mønneslands prøver i 1939 og 2001. 

Vi har ikke funnet tilsvarende korrelasjonstall som sammenligner barn 
og eldre voksne ellers i litteraturen, men det foreligger undersøkelser 
hvor en har sammenlignet intelligensskårer hos de samme personene som 
barn og unge voksne. Resultatene i disse undersøkelsene synes ikke å stå i 
motsetning til våre funn når vi sammenligner våre 13- og 30-åringer (N eisser 
et al, 1996). Jones og Bayley (1941) fant for eksempel en korrelasjon på 
intelligenstester på 0,89 mellom 12 og 18 års alder. 
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Det samme bilde av stabilitet kommer fram når vi sammenligner testre
sultatene på Osloprøvene (Standford-Binet) i 1939 og Mønneslands prø
ver fram til 2001. Den varierer mellom 0,63 og 0,70. Ikke alle elevene ble 
testet med Osloprøvene. Av utvalget i 2001 på 33 foreligger det test
resultater for 26 personer på Osloprøvene i 1939. 

På de ulike deltestene er det stor stabilitet i resultatene hva angår 
rangkorrelasjon mellom samlet Mønnesland skåre i 1939 og skåringen 
på de seks deltestene i 1984, 1994 og 2001. For alle disse sammenlig
ningene er det en rangkorrelasjon mellom 0,54 og 0,69 (tabell 4.6). 
Når det gjelder innbyrdes rangordning mellom deltakerne på Ravens 
prøver, ble denne testen ikke benyttet i 1939, kun på alle testtidspunkt 
i voksen alder. Det kan derfor ikke fortas en tilsvarende sammenlig
ning på Ravens prøver mellom 13-åringene og 74-åringne som det er 
gjort på Mønneslands prøver. 

Når det gjelder rangkorrelasjonen mellom skårer på Ravens prøver 
i 1956 og på senere testtidspunkt er det også stabilitet fram mot 74 års 
alder, slik som for Mønneslands prøver ( tabell 4.7). 

Elevene ble i 1939 både testet og vurdert av lærerne i forhold til skole
prestasjoner. Når vi går inn og sammenligner dette målet på «skoleevner» 
med resultatene på Mønneslands og Ravens prøver i 1956, 1984, 1994 og 
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Tabell 4.6: Rangkorrelasjon mellom samlet skåre på Mønneslands prøver 
i 1939 og de ulike deltestene på Mønneslands prøver i 
1984, 1994 og 2001 (n= 33). 

1939/1984 1939/1994 1939/2001 

Mønnesland - deltest 1 

Verbal utfyllingstest 0,68 0,66 0,59 

Mønnesland - deltest 2 
Praktisk regneprøve 0,63 0,62 0,69 

Mønnesland - deltest 3 
Relasjonstenkning, verbal 0,38 0,56 0,56 

Mønnesland - deltest 4 
Finne system i tallrekke 0,59 0,61 0,60 

Mønnesland - deltest 5 
Analogitenkning, verbal 0,70 0,66 0,69 

Mønnesland - deltest 6 
Common Sense 0.54 0,62 0,59 

(Spearmanns rangkorrelasjon) 

Tabell 4. 7: Innbyrdes rangkorrelasjon mellom deltakerne i 1956 og tre 
senere teststidspunktene i 1984, 1994 og 2001 på Ravens 
prøver (n=33). 

--- - - - -------

Raven1956 

Raven 

1984 
Raven 
1994 

0,79 0,80 
--- - - --------

(Spearmanns rangkorrelasjon) 

Raven 

2001 

0,73 
-----

2001, kommer det fram en noe lavere rangkorrelasjon mellom Ravens 
prøver og lærervurderingen enn mellom lærervurdering og Mønneslands 
prøver. Når det gjelder rangkorrelasjonen gjennom voksen alder og eldre 
år, er det derimot høy stabilitet på begge tester (1,00 er lik fullstendig 
sammenheng og 0,00 viser at det ikke er noen sammenheng) ( tabell 4.8). 

En sannsynlig forklaring på forskjellen mellom Mønneslands og Rav
ens prøver hva angår grad av korrelasjon med resultatene fra 1939, 
ligger i at lærernes vurdering i 1939 er relatert til skoleprestasjoner. 
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Mønneslands prøver fanger opp psykologiske funksjoner knyttet til 
språk, regning og skolekunnskap. Ravens prøver omhandler ikke-språklig 
problemløsning og abstrakt tenkning, og fanger opp intellektuelle funk
sjoner som i mindre grad har sammenheng med suksess på skolen. Det 
er derfor ikke overraskende at rangkorrelasjonene er noe lavere for Ravens 
prøver enn for Mønneslands prøver når vi sammenligner med lærernes 
vurderinger i 1939. 

Tabell 4.8: Innbyrdes rangkorrelasjon mellom klasseforstanders vurdering 
av skoleprestasjoner i 1939 og testresultater i 1939, 1956, 
1984, 1994 og 2001 på Mønneslands gruppeprøver og Ravens 
prøver (n= 33). 

Lærervurdering i 1939 og Mønnesland 1939 0,70 

Lærervurdering i 1939 og Mønnesland 1956 0,61 
Lærervurdering i 1939 og Mønnesland 1984 0,65 

Lærervurdering i 1939 og Mønnesland 1994 0,64 

Lærervurdering i 1939 og Mønnesland 2001 0,65 

Lærervurdering i 1939 og Raven 1956 0,41 

Lærervurdering i 1939 og Raven 1984 0,42 

Lærervurdering i 1939 og Raven 1994 0,50 
Lærervurdering i 1939 og Raven 2001 0,40 

(Spearmanns rangkorrelasjon) 

Subjektiv vurdering av helse 
I alt 18 personer vurderte i 2001 at de hadde god helse, 12 mente de 
hadde en noe redusert helse og tre betydelig redusert helse. Det samme 
spørsmålet ble stilt i 1994. Da vurderte 24 at de hadde god helse og ni 
noe redusert helse. Det er interessant å merke seg at tre av dem som i 
1994 vurderte helsen som noe redusert, i 2001 vurderte helsen som 
god. Dette er personer som med hell er blitt behandlet for sykdom
mer etter 1994, og som ikke lenger var plaget av dem (tabell 4.9). 

Bare åtte personer vurderte at helsen hadde endret seg i så stor grad 
at det spilte inn i dagliglivet. Alt i alt vurderte utvalget at de hadde god 
helse, alderen tatt i betraktning. Det var 14 personer som mente at de 
hadde bedre helse enn gjennomsnittet av sine jevnaldrende, mens bare 
fire vurderte at de hadde dårligere helse enn gjennomsnittet. 
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Tabell 4.9: Deltakernes subjektive vurdering av egen helse i 1994 og 2001 
(n= 33).

1994 
God helse 

Noe svekket helse 

Betydelig 
svekket helse 

Sum 

God helse 

15 

3 

18 

2001 

Noe svekket Betydelig 

helse svekket helse 

9 

3 

12 

3 

3 

Sosialt nettverk og relasjoner 

Sum 

24 

9 

0 

33 

Deltakerne ble bedt om å vurdere om de hadde endret seg i løpet av de 
siste 10 årene med hensyn til interesse for sosial kontakt. De fleste 
(23 av 33) vurderte at deres interesse for kontakt med andre var ufor
andret. Seks mente de var blitt mer sosialt interessert, mens fire var 
mindre interessert i kontakt med andre enn før. Av de seks som mente 
de var blitt mer sosialt interessert, var det tre som satte dette i sam
menheng med at ektefellen var død etter lengre tids sykdom. Etter at 
de ble alene var de blitt mer opptatt av kontakt med andre mennesker. 
To satte økt sosial interesse i sammenheng med pensjonering og at de 
hadde fått bedre tid, mens en mente endringen skyldtes at mannen var 
blitt mer passiv og at hun av den grunn hadde større behov for kontakt 
med andre. Når det gjaldt de fire som var blitt mindre sosialt interes
sert, satte to dette i sammenheng med at mange gode venner var døde, 
en var blitt mer ensidig opptatt av den nærmeste familien og en var blitt 
fysisk redusert. 

Vi spurte om det hadde skjedd endringer i den faktiske kontakten 
med andre. I alt 17 personer vurderte at det ikke hadde skjedd end
ring, tre mente kontakten hadde økt og 13 personer sa de hadde min
dre kontakt med sin omgangskrets nå enn for ti år siden. For de tre 
som vurderte at kontakten med omgangskretsen hadde økt, satte to 
dette i sammenheng med at ektefellen var død etter lang tids sykdom 
og at de i denne perioden hadde isolert seg fra venner og familie. Når 
de hadde fått tapet av ektefellen på avstand, hadde de igjen tatt opp 
kontakten med andre personer utenfor den nærmeste familie. 
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Av de 13 som hadde mindre kontakt med omgangskretsen enn før, satte 
fem dette i sammenheng med at de hadde en ektefelle som var blitt mer 
passiv og hjemmekjær og mindre interessert i samvær med andre. To 
mente at endringen hang sammen med økt interesse for å være sammen 
med den aller nærmeste familie og to tilla endringene sykdom. Endelig 
var det tre personer som mente at mindre kontakt med andre hadde 
sammenheng med at vennekretsen var blitt redusert på grunn av døds
fall. Det er ingen i utvalget som nevner tap av ektefelle som årsak til at 
de hadde mindre kontakt med omgangskretsen. 

Aktivitet 
Både i 1994 og 2001 ble deltakerne spurt om hvilke aktiviteter de var 
opptatt med. Av svarene går det fram at flere er svært aktive med mange 
interesser og hobbyer som de fortsatt dyrker. Mange har tatt opp mer 
moderne sysler i de senere årene. Det var blant annet fire personer 
som opplyste at de opererte på egen datamaskin med tekstbehandling 
og surfing på Internett. De aller fleste var opptatt med aktiviteter utenfor 
hjemmet. I alt 23 av deltakerne hadde faste møter og avtaler utenfor 
hjemmet i løpet av måneden som for eksempel klubber eller private 
grupper. 

Med utgangspunktet i svarene fra 1994 og 2001 har vi vurdert om 
det har skjedd en endring i aktivitet i løpet av de siste sju årene med 
hensyn til om deltakerne har trappet ned aktiviteter eller ikke. Svarene 
viser at 13 av 33 personer hadde trappet ned. Det som slår mest ut i 
denne sammenheng er at flere ikke lenger holder på med aktiviteter 
utenfor eget hjem. 

Hva gir glede i hverdagen 
Sol Seim spurte deltakernes i 1994 hva som for tiden ga mest glede i 
det daglige, og dette spørsmålet ble også stilt 2001. I 1994 var det 12 
som mente at det var kontakten med den nære familien som ga mest 
glede. I 2001 hadde dette antallet økt til 15 personer. 

Det var 16 personer som mente aktiviteter og hobbyer ga mest glede 
i 1994. Denne gruppa var redusert til fem i 2001. På begge tidspunkt 
var det tre som mente at det var kontakten med venner som ga mest 
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glede. Mens det bare var en deltaker som la vekt på gleden av å være frisk 
i 1994, var det fem som ga uttrykk for dette i 2001. 

I 2001 var det tre som mente de ikke hadde noen gleder i hverdagen i 
det hele tatt, mens ingen ga uttrykk for dette i 1994. Endelig var det to 
personer i 2001 som mente at å ha ro rundt seg ga mest glede i hverda
gen, slik som at det var fred og fordragelighet og at dagen hadde et godt 
forløp. Ingen ga slike svar i 1994 

I alt 10 av de 12 personer som fant mest glede i kontakten med den 
nære familien i 1994, holdt fast på dette svaret i 2001. Av de 16 perso
nene som i 1994 mente at det var aktiviteter eller hobbyer som ga mest 
glede, var det kun fire av disse som fortsatt ga dette svaret i 2001. Av 
de 12 som hadde skiftet oppfatning, var det fem som vurderte at kon
takt med familie og venner ga mest glede, mens de resterende stort 
sett la vekt på å ha ro rundt seg, god helse, eller at de ikke hadde glede 
av noe i det daglige (tabell 4.10). 

Tabell4.10: Deltakernes vurdering av hva som ga dem mest glede i 

hverdagen i 1994 og 2001 (n= 33). 

2001 

Nær Venner Aktiviteter God Ro Ingen Sum 
1994 familie helse glede 

Nær familie 10 1 12 
Venner 1 1 1 3 
Aktiviteter 4 1 4 3 2 2 16 
God helse 1 1 2 

Sum 15 3 5 5 2 3 33 

Personlighet og væremåte
Når det gjelder endringer i personlighet og væremåte svarer et flertall 
(18 personer) at de ikke har merket noen forandring, i alle fall ikke selv. 
De opplever at de er som før. For de som mener de har endret seg de 
siste 10 årene, er svarene svært forskjellige og kan inndeles i fire hoved
grupper. Noen mente de var blitt mer bestemte og selvhevdende i for
hold til andre, noen er blitt mer følsomme, andre mer tolerante og ende
lig vurderer en gruppe at de har trukket seg følelsesmessig mer tilbake 
fra andre personer og omgivelsene. 
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De som mener de er blitt mer bestemte i forhold til andre mennesker 
(fem personer), oppgir at de ikke lenge finner seg i så mye fra andre. De 
sier raskere i fra og er blitt flinkere til å sette grenser. Noen setter disse 
endringene i sammenheng med at de har mindre overskudd. De føler 
seg mer trøtte og slitne enn tidligere. Andre legger vekt på at de er blitt 
mer frie, sier i fra og er ikke så redde for å dumme seg ut. 

Tre personer opplever at de er blitt mer følsomme. De blir lettere 
rørt, tar oftere til tårene og er mer bekymret for sin nære familie. Fire er 
blitt mer tolerante, mer tålmodige og rundere i kantene i forhold til an
dre mennesker og mindre selvopptatt. Endelig er det tre som mener 
de har trukket seg mer tilbake følelsesmessig; de bryr se ikke så mye 
med andre og har ikke mye glede av det som skjer rundt dem. 

Tilnærming til alderdommen 
Når det gjaldt deltakernes syn på sitt liv som pensjonist, vurderte pro
sjektleder at 24 personer hadde en positiv og ni hadde en negativt tilnær
ming til å bli gammel. Personene med en positiv tilnærming var en sam
mensatt gruppe som på ulik vis hadde tilpasset seg livet som pensjo
nist. Noen var nysgjerrige og søkte nye utfordringer (ni personer). 
De fortalte at de hadde startet med nye aktiviteter eller tatt opp igjen 
tidligere interesser i eldre år. De var engasjert i samfunnsspørsmål, 
sosialt arbeid og i å reise. 

En like stor gruppe (ni personer) fortalte de drev med det de alltid 
hadde gjort. Noen av disse hadde trappet gradvis ned etter hvert som 
helse og overskudd hadde satt begrensinger. En gruppe ( seks perso
ner) hadde trukket seg tilbake til hjemmet og syntes å nyte sitt otium 
i stillhet og ro i trygge omgivelser. De ga uttrykk for å ha stor glede av 
samværet med sine nærmeste og at de ikke lenger var så opptatt av 
samfunnsspørsmål. De satte pris på å ikke ha så mye ansvar som før. 

Av de ni som ble vurdert til å ha en negativ måte å møte alderdom
men på, var sju personer preget av bitterhet og irritasjon i forhold til 
familie, venner og samfunnsutvikling. Noen ga uttrykk for skuffelse i 
forhold til nære familiemedlemmer og venner som var alt for opptatt 
av sitt eget liv. De som var enker/ enkemenn opplevde at andre ikke 
hadde fulgt dem opp i den vanskelige perioden etter at ektefellen gikk 
borte. Andre var sinte og oppgitte over hvordan samfunnet hadde utvi
klet seg. I denne gruppa var det flere som fortalte at de opplevde å bli 
utnyttet av andre, som oftest av nær familie. 
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Det var to personene som hadde en tilnærming som var preget av ned
stemthet og tristhet. De opplevde at de i de siste årene ofte var depri
mert og ikke lenger fungerte som før. De fortalte at de ikke hadde 
overskudd, hadde lite glede av kontakt med familie og venner og gjorde 
det meste i det daglige ikke ut fra glede, men av plikt. De var opptatt av 
og så negativt på fremtiden sin. 
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Vi vil i dette kapittelet se nærmere på noen faktorer som kan ha sam
menheng med endring i mental kapasitet gjennom livsløpet fra 13 til 
7 4 år. I analysen vil vi primært bygge på skåringene på Mønneslands 
prøver, fordi det er denne testen som gir den unike muligheten til å 
sammenligne resultater fra fem alderstrinn, 13, 30, 58, 68 og 74 år. 

Kjønnsforskjeller i intelligensprøvene 
Det er samlet sett for hele perioden fra 13 til 74 år ingen signifikant 
forskjell mellom menn og kvinner i prestasjoner på Mønneslands prøver 
(reapeted measures ANOVA with between-subjects factors). Det forhold 
at det bare er ti menn igjen i undersøkelsen i 2001, gjør det vanskelig å 
tolke disse funnene. Med et så lite antall menn skal det betydelige utslag 
til for at en statistisk kan måle signifikante forskjeller (figur 5.1). Imid
lertid er det tendens til at mennene i 1956 og 1994 skårer høyere enn 
kvinnene, men det er ingen signifikant forskjell. Når Sol Seim fant en 
slik signifikant forskjell mellom kjønnene i 1956, har dette sannsynlig
vis sammenheng med at utvalget den gang var større. Skolegang, utdan
ning og yrkesliv vil som regel bedre resultatene i intelligenstestene. I 
kjølvannet av undersøkelsen av 30-åringene var det dette funnet som 
skapte mest oppmerksomhet i massemedia den gang. Som det stod i en 
overskrift i Bergen Arbeiderblad, viste undersøkelsen at det var sam
funnets kjønnsroller som hemmet jentene mest. 
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Figur 5.1: 
Gjennomsnitts
skårer på 
Mønneslands 
prøver fra 1939 til 
2001, fordelt på 
kjønn 
(n= 33). 
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På Ravens prøver er det heller ikke noen signifikant forskjell i skåring
ene for kvinner og menn fra 13 til 74 år (repeated measures ANOVA 
with between-subjects factors). Forskjellen mellom gjennomsnittsskårene 
mellom kjønnene har vært tilnærmet lik fra 1956 til 1994. I 2001 er 
det ingen forskjell mellom kjønnene i gjennomsnittsskåre (figur 5.2). 

Med de nevnte begrensinger for tolkning som ligger i at det kun er 
ti menn igjen i utvalget, er det interessant å stille spørsmål om hvorfor 
kvinnene relativt sett i forhold til mennene har gått mer fram på Rav
ens prøver sammenlignet med Mønneslands prøver fra 30 til 74 års 
alder. 

Dette kan muligens ha sammenheng med at Ravens prøver er en 
test som fanger opp flytende intelligens, mens Mønneslands prøver 
måler krystallisert intelligens. Det er blitt hevdet i litteraturen at fly
tende intelligens er mer sårbar enn krystallisert intelligens i forhold til 
begynnende fysisk reduksjon, spesielt hva angår nevrologiske endrin
ger (Horn, 1986). I og med at 7 4 år gamle menn statistisk har færre 
leveår igjen enn jevnaldrende kvinner, nærmere bestemt 2,5 år (Statis
tisk Sentralbyrå, 1999), kan det stilles spørsmål om mennene i vårt 
utvalget hadde en noe svakere fysisk helse enn kvinnene. Det er en 
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tendens til at mennene i noe større grad enn kvinnene opplever forver
ret helse etter at de ble pensjonister. En mulig hypotese i forhold til 
våre funn, er at redusert helse kan ha medført at mennene har gått noe 
mer tilbake på testen på flytende intelligens og dermed mistet den 
knappe «ledelsen» de tidligere har hatt på kvinnene i voksen alder. Sam
tidig har de beholdt forspranget de opparbeidet seg fra 13 til 30 år på 
tester som inneholder krystallisert intelligens, og som i mindre grad er 
sårbare i forhold til fysisk reduksjon. 

Figur 5.2: 
Gjennom s ni ttss kårer 
på Ravens prøver fra 
1956 til 2001, fordelt 
på kjønn (n= 33). 
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Det er en ingen sammenheng mellom utdanningsnivå og endringer på 
verken Mønneslands prøver eller Ravens prøver gjennom livsløpet. 
Det er ingen tendens til at de med høy utdanning kommer mer positivt 
ut på testene som 74-åringer enn de gjorde som 13- og 30-åringer, 
sammenlignet med de med lav utdanning. Noe av forklaringen på dette 
kan være at vår gruppe tilhørte en generasjon hvor utdanningsnivå hadde 
betydelig sammenheng med sosial klasse, samtidig som det for denne 
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generasjonen var gode muligheter til å gjøre suksess i arbeidslivet gjen
nom å starte fra gulvet. 

Korrelasjonskoeffisienten mellom utdanning og prestasjoner på hen
holdsvis Mønnesland og Ravens prøver i 2001, er på 0,62 og 0,51 
(Spearmanns rangkorrelasjon). I andre undersøkelser har en funnet en 
korrelasjon mellom utdanning og IQ-skårer på 0,55 (Neisser, 1996). 
Denne sammenhengen mellom utdanningsnivå og skåringer på 
Mønneslands og Ravens prøver er stabil fra 30  til 74 år. 

Deltakernes vurdering av intellektuell endring 
Vi spurte deltakerne om de opplevde at de hadde endret seg i intellek
tuell fungering i løpet av de siste 10 årene. Når vi sammenligner de 24 
personene som opplyser at de ikke har opplevd endring med de ni som 
mener de har forandret seg, er det ingen forskjell mellom gruppene 
hva angår grad av tilbakegang på Mønneslands prøver fra 13 til 7 4 års 
alder. 

Når vi skiller ut hva slags endringer som blir rapportert, kommer 
det fram et noe mer forskjelligartet bilde. Av de 24 som opplever end
ringer intellektuelt er det 10 som vurderer at de har vanskeligere med 
å huske navn. Det er i alt åtte som mener de nå trenger lengre tid på å 
løse intellektuelle oppgaver. Seks forteller at de har økte problemer 
med å huske avtaler og har begynt å forlegge gjenstander. De som ikke 
opplever endring intellektuelt i 2001 og de som trenger bedre tid, sy
nes å ha stabile resultater på Mønneslands prøver fram mot 74 års al
der. For de åtte som hadde fått problemer med å huske navn og de seks 
som opplever økte problemer med å huske avtaler og å forlegge gjen
stander, er det tendens til at disse skårer svakere på Mønneslands prø
ver i 2001 sammenlignet med tidligere (figur 5.3). 

Subjektiv helse og endring i mental kapasitet 
Helseplager og redusert allmenntilstand kan redusere både tempo og 
kapasitet i mentale funksjoner blant eldre (Berg & Johannson, 1998). 

Ved undersøkelsen i 1994 fant Sol Seim at de som hadde god helse 
ifølge egenvurdering, ikke hadde noen tilbakegang på Mønneslands prø
ver fra 58 til 68 års alder. For gruppa som opplyste at de har en noe 
svekket eller svak helse (23 personer), gikk testresultatene signifikant 
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tilbake sammenlignet med gruppa med god helse (p<0,05, pair-sampled 
T-test).

I 2001 finner vi ikke en slik sammenheng mellom helse og skåringer
på Mønneslands prøver. For både gruppa med god helse og de med noe 
svekket/svak helse, er det en tilbakegang på noe under fire poeng mel
lom 1994 og 2001 (figur 5.4). 

Figur 5.4: 
Gjennomsnitts
skårer på 
Mønneslands 
prøver i 1994 og 
2001, fordelt på 
opplevd helse 
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Figur 5.5: 
Gjennomsnitts
skårer på Ravens 
prøver i 1994 og 
2001, fordelt på 
opplevd helse hos 
deltakerne i 2001 
(n= 33.) 
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Når vi sammenligner skråninger på Ravens prøver (flytende intelli
gens), finner vi at de som har en svekket/svak helse, har en signifikant 
større tilbakegang mellom 1994 og 2001 enn de med god helse (figur 
5.5). Dette er i samsvar med andre undersøkelser hvor en har funnet 
at tilbakegang på flytende intelligens i alderdommen har sammenheng 
med svekket helse. 

Noen undersøkelser har antydet at spesielt hjerte- og karsykdommer 
kan gi en reduksjon i mental kapasitet i alderdommen, mens det hos 
personer med kreft ikke er vist tilbakegang (Schaie, 1996). I våre data 
finner vi imidlertid ikke noen tendens til at de elleve deltakerne som 
oppga at redusert helse hadde sammenheng med hjerte- og kar
sykdommer, hadde større nedgang enn utvalget for øvrig fram mot 74 
års alder, verken på Mønneslands eller Ravens prøver (figur 5.6) 

Aktivitet 

I litteraturen har en rapportert at fysisk aktivitet har sammenheng med 
opprettholdelse av mental kapasitet i alderdommen (Simonsick, 1997). 
Det var i alt 12 personer som oppga at de regelmessig drev med en 
eller annen form for fysisk aktivitet i 2001, slik som deltagelse i trim
gruppe, turgåing eller svømming. I 1994 var det 14 personer. Med ett 
unntak var det de samme personene som opplyste at de var aktive i 
2001 som også var dette i 1994. Når vi i figur 5.7 sammenligner grup
pene av fysisk aktive og passive, har vi tatt utgangspunktet i aktivitet i 
1994. Gjennom livsløpet er det ingen signifikant forskjell mellom de 
to gruppene i skåringene på Mønneslands prøver (repeated measures 
ANOVA with between-subjects factors), selv om det er tendens til at 
gruppa aktive har en relativt mindre tilbakegang enn de ikke-fysisk 
aktive . 

Når det gjelder grad av aktiviteter av ikke fysisk karakter som hob
byer og interesser enten hjemme og ute, kommer det ikke fram for
skjeller gjennom livsløpet for de som er mye og lite aktive (figur 5 .8). 
Det er som tilfellet var for fysisk aktivitet, stort sett de samme perso
nene i 1994 og 2001 som oppga at de var aktive. Det var en tendens til 
at den aktive gruppa i 1994 øket sine resultater som 30-åringer sam
menlignet med utgangspunktet i 1939, i motsetning til den passive 
gruppa. Denne forskjellen har siden holdt seg konstant fram til 2001. 
Vi vet ikke om de som var mest aktive i 1994 og 2001, også var mest 
aktive ved tidligere testtidspunkt, men vi kan reflektere over om dette 



66 Tenåringen blir 74 år

Figur 5.7: 
Skåringer på 
Mønneslands 
gruppeprøver i1939, 
1956, 1984, 1994 og 
2001 (n= 33). Fordelt 
på gruppene fysisk 
aktive og ikke fysisk 
aktive i 1994. 

Figur 5.8: 
Gjennomsnitts
skåringer på 
Mønneslands 
gruppeprøver i 
1939, 1956, 1984, 
1994 og 2001 (n= 
33). Fordelt på 
gruppene som har 
et høyt og lavt 
aktivitetsnivå av 
ikke-fysiske 
aktiviteter i 1994. 
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indikerer at de aktive har profittert på å dyrke sine interesser gjennom 
hele livet, men at en i eldre år relativt sett ikke øker forspranget i 
forhold til de mindre aktive. Fordelen med å ha interesser og aktivite
ter av ikke fysisk karakter er «innkassert» allerede som middelaldrende 
og denne fordelen opprettholdes inn i alderdommen. 

Sosial nettverk/relasjoner 
Vi har spurt deltakerne om de vurderer at kontakten med omgangs
kretsen har endret seg de siste 10 årene. Det er en signifikant sammen
heng mellom endringer i skåring på Mønneslands prøver gjennom livs
løpet når vi sammenligner deltakerene som i 2001 vurderer endring i 
kontakt med andre og de som ikke gjør det (p<0,05, repeated measures 
ANOVA with between-subjects factors). I figur 5.9 går det fram at de 
13 personene som opplyser at de i 2001 har mindre kontakt med 
omgangskretsen, i gjennomsnitt har sju poeng større tilbakegang på 
Mønneslands prøver mellom 1984 og 2001 enn de som har en uforan
dret kontakt med familie og venner. 

Figur 5.9: 
Gjennomsnitts
kåringer på 
Mønneslands 
gruppeprøver i 
1939, 1956, 1984, 
1994 og 2001 (n= 

33). Fordelt på 
gruppene som har 
uforandret kontakt 
og de som har 
mindre kontakt 
med andre i 2001. 
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Selv om det er sammenheng mellom endring i sosial kontakt og i opp
rettholdelse av mental kapasitet gjennom livsløpet, kan vi ikke si noe 
om mulige årsakssammenhenger. Har personer som er mindre sosialt 
aktive en redusert intellektuell kapasitet, eller har de en redusert men
tal kapasitet på grunn av at de er mindre sosialt aktive? 

Tap og traumer i barndom og alderdom 
Vi har spurt deltakerne om de har opplevd hendelser, endringer eller 
tap som de vurderer har vært en påkjenning for dem i de siste 10 årene. 
Vi har også spurt om de har opplevd traumatiske hendelser i barndom 
og ungdom fram til 16 års alder. 

Det var i alt 13 personer som oppga at de hadde hatt tap av nære 
slektninger (ektefelle, barn, søsken, barnebarn), noe de opplevde som 
en stor belastning . Av disse var det ti personer som hadde mistet ek
tefellen i løpet av de siste ti _årene. Når vi sammenligner denne gruppa 
med dem som ikke har mistet ektefelle, i forhold til endring på 
Mønneslands prøver fram mot 2001, er det ingen signifikante forskjeller. 

En skulle kanskje forvente at det å miste en nær pårørende ville 
føre til nedgang på de intellektuelle prøvene. Det er interessant å merke 
seg at i intervjuene var det flere gifte kvinner som opplevde det som et 
problem at ektefeller var blitt mer passive og at dette bidro til at de var 
mindre i aktivitet utfor hjemmet. Samtidig var det flere enker som opp
lyste at de var blitt mer aktive utenfor hjemmet etter at ektefellen døde. 
Slik sett kan disse resultatene avspeile det en har funnet i andre under
søkelser, at menns livskvalitet i større grad enn for kvinner er knyttet 
til å leve sammen med en ektefelle i alderdommen. Eldre gifte kvinner 
opplever å være mer sosialt isolert enn enslige kvinner (Thorsen, 2001). 

Fjorten personer opplyser at de har opplevd andre tap eller belast
ninger i løpet av de siste 10 årene. Dette dreier seg primært om pro
blemer knyttet til sine nærmeste eller til egne helseplager. Problemer 
som de opplever som belastende i forhold til familie, kan være at de 
nærmeste har kroppslige eller psykiske problemer og at det er konflik
ter mellom eller med andre i familien. Det er en tendens til at de som 
har opplevd slike belastninger har en større tilbakegang på Mønneslands 
prøver i 2001, men det er ikke signifikante forskjeller (figur 5.10). 

I andre longitudinelle undersøkelser har en funnet at eldre som gjen
nom flere tiår har skåret stabilt på intellektuelle prøver, kan få betyde
lig nedgang om de utsettes for psykisk belastende hendelser som ulyk-
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ker, nære dødsfall og flytting (Schaie, 1997). Dette var det også ek
sempler på i vårt utvalg. En mannlig deltaker hadde opplevd betydelige 
belastninger etter 70 års alder som følge av sykdom i familien og kon
flikter i sammenheng med et arveoppgjør. Han ga i intervjuet uttrykk 
for at selv om hendelsene lå et par år tilbake i tid, plaget de han fortsatt 
sterkt og han tenkte på det som hadde hendt hver dag. På testene hadde 
han en markert nedgang på både Mønnesland som Ravens prøver mel
lom 68 og 74 år (figur 5.11). 

På spørsmålet om tap og belastninger i barndom og ungdomstid var 
det seks personer som rapporterte dette. Det dreidde som at en av 
foreldrene døde, eller om opplevelser i forbindelse med bombingen av 
Bergen under krigen. Også her er det tendens til at de som oppgir å ha 
hatt slike traumer fra barndom og ungdomstid har en noe større tilba
kegang på Mønneslands prøver fram til testingen i år 2001. Det er 
interessant at tendensen i tilbakegang i forhold til resten av utvalget, 
kommer sterkest til utrykk i 2001. Det kan virke som det spesielt er 
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Figur 5.11: 

90 ....--------------,

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 +---�---.---------i 

--

Mønnesland 

Raven 

Skåringer på 
Mønneslands 
gruppeprøver og 
Ravens prøver i 
1939, 1956, 1984, 
1994 og 2001 for 
en deltager. 

1939 1956 1984 1994 2001 

Figur 5.12: 
Gjennomsnittsskår
inger på Mønneslands 
gruppeprøver i 1939, 
1956, 1984, 1994 og 
2001 (n= 33). Fordelt 
på gruppene som har/ 
har ikke har opplevd 
traumer/belastninger 
før 16 års alder. 

82�------------, 

80 

78 

76 

?4 

72 

70 
Traume som barn 

68 Ja (n=f'. 
--

664-----�--�-�----< Nei (n=27'1 

1939 1956 1984 1994 2001 



Kapittel 5 71 

de som knytter traumer i barndommen til å ha mistet en av foreldrene 
(fire personer), som går mest tilbake (figur 5.12). 

Måter å møte alderdommen på 
Når det gjelder måter å møte alderdommen på, er det de med en posi
tiv tilnærming som kommer best ut når det gjelder endringer gjennom 
livsløpet (figur 5.13). Det er en signifikant forskjell i endring i skåring
ene på Mønneslands prøver fra 13 til 74 år mellom de som har en 
positiv tilnærming til livet som pensjonist og de som har en negativ 
tilnærming (p<0,05, repeated measures ANOVA with between
subjects factors). 

Som tidligere beskrevet, var gruppa av deltakere med en positiv til
nærming en sammensatt gruppe som hadde ulike måter å tilpasse seg 
livet som pensjonist på. Noen hadde en mer aktiv tilnærming til å møte 
livet som pensjonist i form av å se nye utfordringer og få nye interes
ser. Andre levde slik de alltid hadde gjort og var stort sett like aktive 
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som tidligere. Endelig var det en gruppe som var blitt mer passive og 
hadde trukket seg tilbake til et roligere liv og la større vekt på samvæ
ret med sine nærmeste. Det kan virke som om de to førstnevnte grup
pene med en aktiv tilpasningsform, var de som hadde størst stabilitet i 
skåringene på Mønneslands prøver fram mot 74 års alder. De med en 
passiv tilpasningsmåte hadde en mer markert tilbakegang på testene 
(figur 5.14). 

Figur 5.14: 
Gjennomsnitts
skåre på 
Mønneslands 
gruppeprøver i 
1939, 1956, 1984, 
1994 og 2001 (n= 
33). Fordelt på 
grupper med en 
positiv tilnærming 
til alderdommen 
(n= 24). 
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Det er viktig med utgangspunkt i figur 5.14, å peke på at stabilitet på 
intellektuelle prøver inn i alderdommen ikke nødvendigvis har sam
menheng med hvor vellykket en har tilpasset seg livet som pensjonist 
og hvordan en trives. Et interessant spørsmål er hvordan gruppene i 
vårt utvalg som i 2001 hadde en positiv tilnærming til alderdommen, 
vil møte senere utfordringer i 80-85 års alder når fysisk og mental 
reduksjon vil bli mer markert. I hvilken grad vil de med en aktiv form 
for tilpasning med mindre vekt på relasjoner med andre, tvinges til 
passivitet og hvilke konsekvenser vil dette få for livskvalitet og synet 
på det å være gammel? 
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KAPITTEL 6 

Diskusjon 

Intellektuell utvikling 
Allerede da resultatene fra Sol Seims undersøkelse av 58-åringene forelå 
i 1984, vakte hennes funn stor internasjonal oppmerksomhet. 
Gjennomsnittsverdiene på intelligensprøvene var de samme for 58-årin
gene som for 30-åringene, og undersøkelsen avkreftet hypotesen om at 
det skjer en jevn mental reduksjon i mental kapasitet fra 40 års alder. 

Ved reundersøkelsen av intellektuell kapasitet i 2001 er det en 
signifikant nedgang i testresultatene på samleskåren for så vel 
Mønneslands som Ravens prøver. På begge disse testene er tilbakegan
gen akselerende i den betydning at tilbakegangen for gruppa samlet er 
større mellom 68 og 7 4 år enn ved tidligere testtidspunkt. 

Raven er en prøve som fanger opp flytende intelligens. Mønneslands 
prøver består av deltester som hovedsakelig dekker krystallisert intelli
gens, slik at samleskåren på prøvene delvis kan ses på som et mål for 
krystallisert intelligens. Når vi ser nærmere på de ulike deltestene i 
Mønneslands prøver, er det stabilitet i prestasjonene fra 58 til 74 år på de 
to deltestene som entydig er et mål for krystallisert intelligens ( deltest 1 
og 6). På de øvrige deltestene i Mønneslands prøver er det en signifikant 
nedgang fra 58 til 74 år. Når vi finner at det er tilbakegang på Mønneslands 
prøver samlet, kan dette i noen grad ha sammenheng med at prøven 
neppe er en ren test på krystallisert intelligens. 

Samlet sett ut fra testingen med Mønneslands og Ravens prøver, 
kan vi konkludere med at det er en tendens til stabilitet på de oppga
vene som måler krystallisert intelligens og tilbakegang på oppgaver som 
måler flytende intelligens. 

Disse funnene er sammenfallende med andre undersøkelser hvor en 
har fulgt personer longitudinelt (Hestad, 1999; Stuart-Hamilton, 2000). 



7 4 Tenåringen blir 74 år 

Rabbitt (1988) fant for eksempel at det ikke var noen signifikant for
skjell mellom ulike aldersgrupper opp til 80 års alder på tester som 
målte krystallisert intelligens, og at det var reduksjon på tester som 
målte flytende intelligens allerede fra 60 års alder. I langtidsstudien fra 
Seattle fant en nedgang i flytende intelligens fra 60-års alder og stabili
tet i krystallisert intelligens fram i 70-års alder (Schaie, 1996). Dette 
er blitt bekreftet også i senere undersøkelser (Salthouse, 1999). 

Et annet viktig forhold som må nevnes i denne sammenheng er tids
begrensning og testing av eldre personer. I studier hvor oppgavene har 
hatt tidsbegrensning, har en funnet at over halvparten av forskjellen på 
intelligenstester, mellom unge og gamle, kan forklares ut fra at eldre 
trenger lenger tid til å løse oppgavene. I Mønneslands prøver er det 
tidsbegrensning på alle oppgavene. Dette kan bety at noe av den tilba
kegang som vi har funnet på noen av deltestene på Mønneslands prø
ver, kan ha sammenheng med at en som eldre trenger lenger tid på å 
løse oppgavene, og at de av den grunn har mistet flere poeng enn de 
gjorde som yngre. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si om samlet tilba
kegang på Mønneslands prøver er et uttrykk for redusert kvalitativ 
evne til å løse oppgavene, om deltakerne som gamle trenger lengre tid, 
eller om tilbakegangen har sammenheng med en vekselvirkning mel
lom disse faktorene. 

Vi finner i vår undersøkelse at på Ravens prøver er tilbakegangen 
mellom 68 og 74 år tilnærmet lik for alle nivåer av vanskelighetsgrad. 
Hva kan årsaken til dette være? Under testingen gikk det igjen hos flere 
at de bommet på tilsynelatende lette oppgaver i deltest 1 og deltest 2, 
men løste vanskelige intellektuelle nøttene senere i testen. 

En mulig forklaring kan være knyttet til deltakernes opplevelse av å 
bli testet. Prestasjonsangst i sammenheng med testing kan føre til psy
kologisk blokkering, det vil si å få «jernteppe». En kunne tenke seg at 
noen av deltakerne som 74-åringer, i motsetning til tidligere, var mer 
usikre på egne prestasjoner og av den grunn var utsatt for prestasjons
angst og blokkering. Det er imidlertid ikke noen klar dokumentasjon i 
litteraturen om at eldre i større grad enn yngre er utsatt for prestasjons
angst. La Rue (1992) fant for eksempel at eldre ikke var mer engstelige 
under testing enn middelaldrende personer. Under testingen av vårt 
utvalg av 74-åringer var det kun i et par tilfeller prosjektleder fanget 
opp tegn på angst hos deltakerne for å bli testet, og dette var i forbin
delse med oppgaver som var mer skolerettede, som tallbehandling og 
regning i Mønneslands prøver. 
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På den andre siden kan en tenke seg at noen som eldre vil være mer 
avslappet og/eller mindre motivert enn tidligere i forhold til å bli tes
tet. Det er ikke lenger så viktig å prestere og konkurrere med seg selv 
og andre. Dette kunne resultere i at en ikke tok det så nøye, og der
med ikke var så grundig i løsningen av oppgavene. Dette kan tenkes å 
ha resultert i at en har «slurvet» mer på de lettere oppgavene og ikke 
lagt så mye flid i å unngå å gjøre feil som ved tidligere prøver. 

En annen mulighet til at det var problemer på de lettere prøvene på 
Raven, kan ha sammenheng med aldersforandringer i visuell oppmerk
somhet. Stakov (1988) har funnet at flytende intelligens i motsetning til 
krystallisert intelligens, påvirkes i betydelig grad av redusert oppmerk
somhet hos eldre. Det er spesielt oppmerksomhet som er knyttet til å 
lete opp informasjon, til å holde konsentrasjonen ved like over tid og i 
å skifte fokus fra en type oppgave til en annen. Han mener at svekket 
oppmerksomhetsevne i stor grad forklarer den tilbakegangen en har fun
net hos eldre på oppgaver som krever flytende intelligens. 

Ravens prøver er en test som setter krav til oppmerksomhet både i 
form av å lete opp visuelle stimuli, holde konsentrasjonen ved like over 
40-50 minutter og hvor en stadig må skifte fokus i forhold til nye oppga
ver som krever ulike løsningsstrategier. Under testingen på Ravens prø
ver ble det observert at flere av de flinkeste var raske på de første oppga
vene som de oppfattet som svært lette, men som de altså gjorde feil på.
Det kunne virke som de overvurderte sin evne til å oppfatte og tolke de
visuelle mønstrene. I andre tilfeller kunne de beskrive hvordan det rik
tige svaret skulle være ut fra hovedfiguren, men hadde vanskeligheter
med å finne den rette figuren blant de 6 eller 8 alternativene som de
skulle velge mellom. I noen tilfeller fant de etter noe tid fram til det
riktige svaret, mens i andre valgte de løsningen som lå nær opp til den
riktige løsningen og fikk dermed feil. De sistnevnte sviktet på det å lete
opp riktig løsning blant mange alternativer og ikke på evnen til å reson
nere. Disse observasjonene antyder at redusert visuell oppmerksomhet
har påvirket resultatene på Ravens prøver.

Det er grunn til å stille spørsmål om i hvilken grad prøver som går på 
flytende intelligens i større grad enn oppgaver på krystallisert, utfordrer 
andre psykologiske funksjoner enn evnen til resonnering og abstrak
sjonsevne. Tester på flytende intelligens vil dreie seg om å finne under
liggende mønstre og prinsipper og vil oftere stille større krav til opp
merksomhet og visuell tolking. Prøver på krystallisert intelligens vil 
være mer strukturerte, gjenkjennelige og oversiktlige. 
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Et forhold som kan ha påvirket testresultatene i 2001 i betydelig grad, er 
at noen få i utvalget kan ha en begynnende demenssykdom. En fant i 
den longitudinelle undersøkelsen fra Gøteborg (H70-undersøkelsen) at 
personer som fikk en demenssykdom mellom 75 og 79 år allerede som 
70-åringer skåret lavere på tester på mental kapasitet sammenlignet med
dem som ikke fikk en demenssykdom mellom 75 og 79 års alder. Som
70-åringer var det ikke observert kliniske tegn på demenssykdom (Berg
og Johannson, 1998). Ingen av deltakerne i 2001 hadde en demens
sykdom. Likevel, under forutsetning av representativitet i forhold til
befolkningen for øvrig, kan vi ut fra statistiske beregninger basert på
forekomstundersøkelser kunne anta at opp mot 15 til 20 prosent av del
takerne i vår undersøkelse vil utvikle demens mellom 75 og 85 års alder.
Det betyr at noe av den tilbakegangen vi har funnet på testene, kan ha
sammenheng med begynnende demenssykdom i en tidlig fase for et
mindre antall personer i utvalget.

Testene i vår studie er bygget på skolerettet kunnskap og problem
løsning hvor en skal finne underliggende prinsipper eller kombinasjoner 
for å løse oppgavene. Intelligens vil imidlertid dekke et bredere spekter 
enn slik kunnskap. Våre tester fanger ikke opp det en kan betegne som 
sosial intelligens, det vil si evne til å forstå samhandling mellom mennes
ker, evne til å løse problemer i praktiske situasjoner og kunstnerisk ut
foldelse (Salthouse, 1998). I delrapport to fra vår studie, som vil om
handle resultatene fra personlighetstesten Rorschach gjennom livsløpet, 
vil vi sannsynligvis kunne si mer om forhold som har sammenheng med 
livserfaring og sosial forståelse, som evne til toleranse og følelsesmessig 
modenhet. For øvrig er det all grunn til å tro at egenskaper som empati, 
samarbeidsevne, fantasi og åpenhet for egne følelser i liten grad korrele
rer med tradisjonelle IQ-skårer som for eksempel Ravens prøver (Eng
vik og Barlaug, 2001). 

Kvantitative eller kvalitative endringer? 
Vi finner altså en signifikant tilbakegang gjennom livsløpet på både på 
Mønneslands og Ravens prøver. Hvor betydelige er disse endringene? 
Standardavviket på Mønneslands prøver er 13 poeng og nedgangen fra 
30 til 74 år representerer et halvt standardavik (6,6 poeng). Antyd
ningsvis vil dette på IQ-prøver bety en beskjeden nedgang på sju til 
åtte poeng, en endring som sannsynligvis ikke har noen praktisk be-
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tydning. Det er også stor overlapping mellom gruppene når vi sammen
ligner de faktiske testresultatene til 30- og 74-åringene (figur 6.1). 

Endringene på Ravens prøver er noe mer markert. Det er en ned
gang på opp mot ett standardavvik mellom 30 og 74 år, når vi legger 
normene for 30 åringer til grunn. 

Figur 6.1: 
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Vi finner for øvrig at det er liten sammenheng mellom deltakernes alder 
og hvor høyt de skårer på Mønneslands og Ravens prøver. Faktisk for
klarer alder kun 12 prosent av variansen mellom deltakernes prestasjo
ner på Mønneslands gjennom de ulike testtidspunktene fra 13 til 74 år 
og 24 prosent av variansen mellom deltakernes prestasjoner på Ravens 
prøver. Dette er sammenfallende med hva en har funnet i tverrsnitts
undersøkelser der en har sammenlignet testresultater for ulike alders
grupper. Salthouse (1998) testet en gruppe på 259 voksne personer 
mellom 18 og 94 år med Wechsler Block Design (Engvik, Hjerkinn, & 
Seim, 1978). Dette er en prøve på flytende intelligens. Salthouse fant at 
22 prosent av variansen mellom deltakerne kunne forklares ut fra alder. 

Oppsummert er det grunnlag for å hevde at de endringene vi finner 
gjennom livsløpet, i alle fall på Mønneslands prøver, primært er kvanti
tativ og ikke kvalitativ karakter i den betydning at endringene i vesent
lig grad påvirker deltakernes liv. 
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Innbyrdes stabilitet gjennom livsløpet 
Undersøkelsen av 74-åringene viser en meget høy rangkorrelasjon inn
byrdes mellom deltakerne på Mønneslands prøver gjennom livsløpet fra 
13 til 74 års alder. Denne rangkorrelasjonen har vært uforandret fra 30 
års alder. Også for Ravens prøver er det høy stabilitet i rangordningen 
mellom deltakerne fra 30 til 74 års alder. Vi nevnte tidligere at det har 
skjedd en økning i prestasjonene på intelligenstester i befolkningen i 
løpet av de siste 50 årene, og at dette sannsynligvis har sammenheng 
med endrede livsbetingelser. I lys av disse funnene kan en undres på 
hvorfor deltakernes forskjellige liv og erfaringer, ikke har spilt mer inn 
på resultatene. Deltakerne har ulikt utdanningsnivå og har hatt forskjel
lig arbeid, interesser og sosialt liv, og en skulle anta at disse ulikhetene i 
betydelig grad ville påvirke den innbyrdes rangordningen mellom 
deltakerne på testene fra 13 og 7 4 år 

Dickens & Flynn (2001) presenterer en modell hvor de argumen
ter for at endringene i prestasjoner på intelligensprøver ikke bare har 
sammenheng med livsbetingelser, men at arv og miljø sammen bidrar 
til å forklare den sterke økningen de siste 50 årene. De mener at per
soner som har en liten fordel intellektuelt i forhold til andre, gjennom 
livsløpet vil dra nytte denne forskjellen ved bedre å utnytte og bruke 
miljøet rundt seg. Dette bidrar til at deres prestasjoner på IQ-tester 
øker mer enn hos dem som har et noe svakere intellektuelt utgangs
punkt. Den økte forskjellen er miljøbetinget, men forutsetter forskjeller 
i arv og er en samvirkning mellom disse to faktorene. Det er store 
individuelle forskjeller og slike utslag vil bare vise seg når en sammen
ligner grupper. I Dickens og Flynns modell inngår at miljøet for en 
ung person i dagligliv, skole og vaner i stor grad vil bli bestemt av ytre 
faktorer. Individet selv har mindre kontroll som barn og ung voksen 
over sine omgivelser, og miljøet relativt sett spille større rolle. Når en 
blir middelaldrende og pensjonist, mener Dickens og Flynn at en får 
mer kontroll og stabilitet i livet, og det genetiske intellektuelle utgangs
punkt vil slå mer igjennom. Resultatet av dette blir at middelaldrende 
og gamle innbyrdes vil nærme seg det intellektuelle utgangspunktet de 
hadde som barn. 

Dickens og Flynn trekker i denne sammenheng ikke inn helsepro
blemer i alderdommen som vil slå forskjellig ut fra person til person og 
dermed kunne påvirke rangkorrelasjonen i intellektuell kapasitet mel
lom barndom og alderdom. Ulik helsetilstand i alderdommen på den 
ene siden og økt kontroll over miljøet på den andre, kan tenkes være to 
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motvirkende faktorer som påvirker innbyrdes rangkorrelasjon i ulike 
retninger. Konsekvensen av en slik hypotese vil være stabilitet i rang
korrelasjonen mellom utgangspunktet som barn og prestasjoner i vok
sent liv inn i alderdommen, slik vi finner i vår undersøkelse. 

Faktorer som har sammenheng med 
intellektuell utvikling 
Vi finner at det er to faktorer som har sammenheng med endring på 
Mønneslands gruppeprøver gjennom livsløpet fra 13 til 7 4 år. Det er for 
det første i hvilken grad en opprettholder sosial kontakt med andre og 
for det andre måten en forholder seg til sin alderdom på. De som opp
rettholder kontakten med sitt nettverk og de som har en positiv måte å 
møte pensjonistlivet på, har mindre tilbakegang i skåringene på 
Mønneslands prøver enn de deltakerne som har mindre kontakt og som 
forholder seg til alderdommen på en negativ måte. 

Det må understrekes at dette dreier seg om sammenhenger og ikke 
årsaker. Når vi finner at de med minst endring på Mønneslands prøver 
gjennom livsløpet, er de som opprettholder kontakten med det sosiale 
nettverket sitt, kan vi spørre: Er endring i sosial kontakt årsaken til ned
gang i mental kapasitet, eller er det nedgang i mental kapasitet som for
årsaker mindre sosial aktivitet? Når de med en positiv tilnærming til 
alderdommen er mest stabile på testene fram mot 74 års alder; har dette 
sammenheng med at disse personene har en uforandret intellektuell ka
pasitet og av den grunn ser mer positivt på pensjonistlivet? Skyldes sam
menhengen at en positiv tilnærming til alderdommen forebygger ned
gang i mental kapasitet, eller har vi å gjøre med personer som gjennom 
hele livet har hatt overskudd, sett muligheter og møtt utfordringer på 
en konstruktiv måte? 

Det er dessuten viktig å være klar over at mange av de faktorene vi 
har undersøkt i forhold til endring i intellektuell utvikling har sam
menheng med hverandre. Dette gjelder blant annet måte å møte alder
dommen på og endret kontakt med andre. Ikke overraskende er det 
tendens til at de som 74 år gamle ser negativt på alderdommen, også er 
de som har mindre kontakt med andre enn tidligere. Vi har ikke mulig
het i vår undersøkelse til å undersøke hva som er årsak og virkning, og 
hvordan disse to faktorene eventuelt virker sammen i forhold til intel
lektuell utvikling gjennom livsløpet. 
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Likevel mener vi at våre funn avspeiler betydningen av sosial kontakt og 
et positivt syn på seg selv som gammel. Kvaliteten i kontakt og hvilke 
signaler vi får fra andre, kan endres når vi blir gamle. Odd Børretsen 
beskriver i en av sine sanger hvordan det er å sitte på bussen som gam
mel og oppleve at ingen legger merke til en. Det har egentlig ikke noen 
betydning for verden om du sitter der eller ikke, du oppfattes som et 
uinteressant gammelt troll. De signalene du mottar fra andre, vil påvirke 
din egen opplevelse av aldring og hvilken betydning og muligheter du 
har. Richard S. Lazarus (1998) som er en av veteranene i forskning på 
temaene aldring og mestring, slo fast da han selv var 76 år: Det er ikke det 
at jeg blir eldre som er det viktige, men at jeg er blitt gammel. 

Vår undersøkelse er primært en studie av livsløpet, og det er interes
sant å merke seg at når det gjelder kroppslig sykdom har redusert helse 
(vurdert av deltakeren) sammenheng med reduserte skåringer på Rav
ens prøver mellom 68 og 7 4 år, men ikke på Mønneslands prøver. Dessu
ten er det tendens til at fysisk passivitet i alderdommen, belastninger og 
traumer, har sammenheng med reduserte intellektuelle prestasjoner 
mellom 68 og 7 4 års alder. 

Hva kan årsaken være til at vi fant sammenheng mellom helse og 
endring på Mønneslands prøver i 1994 ( da 49 deltakere ble testet), men 
ikke i 2001? Et forhold som kan spille inn er knyttet til frafallet i under
søkelsen. Vi har nevnt i at det i 2001 er flere enn tidligere som ikke 
møter til undersøkelsene på grunn av sykdom. De seks personene som 
ikke ønsket å delta i undersøkelsen i 2001 på grunn av helse, gikk 
betydelig mer tilbake på Mønneslands prøver mellom 1984 og 1994 
enn utvalget for øvrig (figur 3.4). Dette er personer som, dersom de 
hadde deltatt i 2001, sannsynligvis hadde trukket gjennomsnittet ned, 
sammenlignet med 1994-skåringene. 

Figur 3.4 gir også en indikasjon på at de som døde mellom 1994 og 
2001, hadde stor innvirkning på nedgangen i resultatene på Mønneslands 
prøver i 1994. Det går fram at de som døde mellom 1994 og 2001 (sju 
personer), hadde en sterkere tilbakegang fram til 1994 på Mønneslands 
prøver enn de som deltok i undersøkelsen i 2001. Nedgangen var spe
sielt sterk mellom 1984 og 1994. Denne gruppa skåret 11 poeng sva
kere i 1994 enn i 1984, mens gruppa som ble testet i 2001 hadde en 
uforandret skåre mellom 1984 og 1994. 

Disse resultatene samsvarer med undersøkelser som viser at ned
satte prestasjoner over tid på psykologiske tester hos eldre, henger 
nært sammen med redusert livslengde. 
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Kleemeier (1962) fant at kraftig nedgang på psykologiske prøver var en 
indikasjon på at personer hadde økt risiko for å dø innen et relativt kort 
tidsrom. J arvik ( 1983) har innført begrepet terminal drap i denne 
sammenheng. 

Når vi ikke finner noen sammenheng mellom helsetilstand og end
ring i prestasjoner på Mønneslands prøver mellom 68 og 74 års alder, 
kan dette samsvare med noen undersøkelser som viser at terminal drap 
først og fremst skjer i forhold til «unge eldre» (White og Cunningham, 
1988). Samtidig er ikke litteraturen entydig på dette punktet. I H-70 
undersøkelsen fra Goteborg fant en tegn på terminal drap også mel
lom 70 og 79 år (Berg & Johansson, 1998). 

Individuelle forskjeller 
Vi har i denne rapporten lagt vekt på å presentere resultatene for 
deltakergruppa samlet. Det er viktig samtidig å understreke at det er 
store forskjeller fra person til person. Noen går markert tilbake på 
testene i løpet av livsløpet, andre presterer som tidligere og noen få går 
fram. Dette er viktige individuelle forskjeller som kan bli visket bort 
om en kun betrakter utvalgets prestasjoner i lys av gjennomsnitts
resultater. 

Tilbakegangen på Ravens prøver er et eksempel på dette. Allerede 
mellom 58 og 68 års alder er det tilbakegang for gruppa samlet, og ten
densen er at tilbakegangen akselerer. Det er samtidig mange i utvalget 
som i aller høyeste grad er i stand til å utføre intellektuelle toppresta
sjoner av samme kvalitet som de gjorde som unge. I figur 6.2 har vi 
plottet inn utviklingen for hver av de 33 deltakeren fra 1956 til 2001 på 
Ravens prøver. I denne figuren går det fram at det er en tendens til 
nedgang for gruppa samlet fram mot 74 års alder. Samtidig er det bety
delig overlapping mellom prestasjonene på de ulike testtidspunktene 
og det er det store forskjeller i utviklingen av testresultatene fra per
son til person gjennom livsløpet. 

Det var mange som la sin flid i å løse oppgaver i Serie E som innehol
der de aller vanskeligste oppgavene i Ravens prøver, og det var faktisk 
13 personer som skåret høyere og fire personer som skårer like høyt 
på denne serien i 2001 sammenlignet med 1994. 

Når det gjelder faktorer som påvirker den intellektuelle utvikling gjen
nom livsløpet, er det sannsynligvis forhold som ikke fanges opp når en 
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Figur 6.2: 
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behandler gruppa samlet, men som kan ha avgjørende betydning for 
enkeltpersoner. Det er for eksempel interessant å merke seg at de tre 
personene som har en opphoping av traumer eller belastninger fra både 
barndom og alderdom, har en tilbakegang på 16 poeng sammenlignet 
med resten av utvalget, noe som tilsvarer mer enn ett standardavvik. En 
kan stille spørsmål om disse enkelttilfellene indikerer at alvorlige trau
mer tidlig i livet gjør personer svært sårbare hva angår intellektuell kapa
sitet når de opplever nye traumer i alderdommen. 



Kapittel 7 83 

KAPITTEL 7 

Oppsummering 

I vår undersøkelse av intellektuell utvikling gjennom livsløpet fra 13 til 
74 år har vi gjort følgende hovedfunn: 

- Det er på oppgaver som utfordrer ferdigheter som krever ny pro
blemløsning og resonnering (flytende intelligens) det er tilbakegang
gjennom livsløpet. På oppgaver som baserer seg utelukkende på lærte
ferdigheter og kunnskaper (krystallisert intelligens) er det mindre
eller ingen endringfram mot 74 års alder.

- Det er en bemerkelsesverdig høy stabilitet i innbyrdes rangordning
mellom deltakerene gjennom de 61 årene undersøkelsen har foregått.

- En negativ måte å møte alderdommen på og et redusert sosialt nett
verk har sammenheng med tilbakegang på de intellektuelle prøvene
gjennom livsløpet.

- Redusert helse vurdert av deltakerne selv, har sammenheng med
tilbakegang mellom 68 og 74 år på tester som krever ny problem
løsning (flytende intelligens), men ikke på tester som baserer seg på
lærte ferdigheter og kunnskap (krystallisert intelligens).

- Det er store individuelle forskjeller i intellektuell utvikling gjen
nom livsløpet. Noen av deltakeres prestasjoner blir redusert allerede
ved 58 års alder sammenlignet med tidligere, mens andre har sta
bile resultater på prøvene helt opp i 7 4 års alder.
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Cicero sa i år 44 før vår tidsregning; « ••• at de har ingen ting å fare med 
som sier at alderdommen ikke har noe med offentlig virksomhet å 
gJøre». 

Vi lever i et samfunn som i alt for stor grad legger vekt på alder som 
en vesentlig faktor som bestemmer hvordan folk er og fungerer. Selv 
på prøver som dekker flytende intelligens vil det være en stor overlap
ping mellom normalgrupper av for eksempel 30 og 75 åringer og det 
vil være et betydelig antall eldre som skårer høyere enn en gjennom
snitts 30-åring. Den kanskje viktigste konklusjonen vi kan trekke på 
grunnlag av våre data, er at alder ikke har stor betydning for hvordan 
våre deltakere skårer på intelligenstestene på ulike testtidspunkt. Der
som det eneste vi vet om en person er hans alder, hjelper det oss lite til 
å kunne forutsi hvordan han vil prestere på de testene vi har benyttet i 
vår undersøkelse. 

Mange oppfatter eldre som behovstrengende mottakere og ikke som 
bidragsytere. Mange eldre opplever å få signaler på at de ikke er fullver
dige mennesker som bidrar i samfunnet og er uaktuelle som aktører i 
politikk, arbeidsliv og i rettssystem. Sannsynligvis vil eldre i mindre grad 
enn yngre være i spiss når det gjelder å frembringe ny kunnskap, å be
nytte seg av ny teknologi og å være trendsettere. Likevel tror vi at vår 
undersøkelse kan medvirke til å gi en korreksjon av holdninger til el
dre og hvilken rolle eldre kan spille i samfunnet, og bidra til å gi et mer 
korrekt bilde av eldre personers intellektuelle ressurser. 
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