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SAMMENDRAG  
 
Denne oppgaven handler om hvordan sosioøkonomisk status påvirker det genetiske 

potensialet mennesker har for ferdigheter i skolen. Sandra Scarr var den første som lanserte 

idéen om at sosioøkonomisk bakgrunn har en modererende effekt på det genetiske potensialet 

for kognitiv utvikling. Sandra Scarr gjorde en studie på hypotesen første gang i 1971 i USA 

der hun fant støtte for denne. 

Denne studien er den første som har undersøkt hypotesen ved bruk av norske data. Hypotesen 

går ut på at barn fra hjem med høyere sosioøkonomisk status vil få uttrykt sitt genetiske 

potensial for kognitive ferdigheter i større grad enn barn fra familier med lav sosioøkonomisk 

status.  

Problemstillingen i oppgaven er om den genetiske innflytelsen på karakterer er sterkere for 

individene med foreldre med høyere sosioøkonomiskstatus enn for de som har foreldre med 

lavere sosioøkonomisk status.  

Formålet med denne studien er å undersøke om miljøfaktorer som sosioøkonomisk status har 

betydning for geners variasjon på skolekarakterer. Den undersøker en gen -miljø interaksjon 

for kognitive evner. Å få bedre forståelse hvordan miljøet har modererende effekt på genetisk 

innflytelse er et viktig bidrag til forskningen om kognitiv utvikling og for sosiologisk 

lagdelingsforskning. For å si noe om kognitive ferdigheter, ser jeg på karakterene i 

matematikk og grunnskolepoeng til tvillingene når de er 16 år gamle. Sosioøkonomisk status 

er operasjonalisert etter foreldrenes utdanningsnivå og inntektsnivå.  

Jeg bruker en biometriskmetode som er mye brukt innenfor atferdsgenetikk, en ACE- modell, 

som dekomponere forklaringsvariansen for skolekarakterer i tre utfall, A for genetisk varians, 

C for delt miljø varians og E for ulikt-miljø varians.  

Ved å bruke denne modellen kan man undersøke grad av arvbarhet av ulike trekk, en kan 

estimere hvilken andel av variansen som kan tilskrives gener, delt miljø og andre faktorer som 

ikke delt miljø. Begrepet arvbarhet er den andelen av forklaringsvariansen for 

utfallsvariabelen som har grunnlag i det genetiske. 

Utvalget i denne studien består av 420 toeggede tvillinger og 526-eneggede tvillinger. 

Jeg har brukt norsk registerdata og data fra Norsk tvilling register (NTR) jeg har data på 

zygositet fra NTR for utvalg av dem født frem til 1991.  

Resultatene tyder på at foruten om støtte for Scarr-Rowe hypotesen i hovedanalysen, der 

inntekt og utdannelse nivå på begge foreldre er slått sammen i en PCA-analyse. 



6 
 

Noe som er tydelig er at det forskjell i utfallene for matematikk karakterer og 

grunnskolepoeng.  

Det er sterkere genetisk innflytelse på karakterer i matematikk. Dette tyder på at matematikk 

ferdigheter er i større grad arvbart. 

Det andre er at det delte miljøet synes å ha mer betydning for barna fra hjemmene med lavest 

SES. Det siste er i tråd med Scarr-Rowe hypotesen.  

Resultatene fra hoved analysen støtter Scarr-Rowe hypotesen. Også flere av sensitivitets 

analysene støtter hypotesen selv om det varierer noe.  

Scarr-Rowe hypotesen stemmer ikke når jeg ser kun på matematikk karakterer. Den genetiske 

variansen for matematikk karakterer er generelt høy uavhengig sosioøkonomisk bakgrunn.  

Bevismaterialet tyder på at kognitive evner som er knyttet til matematikk ferdigheter ikke 

«holdes igjen» hos lav-SES-familier. Derimot for gjennomsnittskarakterer er det et 

gjennomgående mønster for høyere genetisk varians for de tvillingene med foreldre med 

høyere sosioøkonomisk status, noe som er i tråd med Scarr-Rowe hypotesen.  
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1.0 Innledning  
 
 

Denne oppgaven handler om hvordan sosioøkonomisk status påvirker hvordan det genetiske 

potensialet for skoleferdigheter blir realisert. Oppgaven undersøker en hypotese som har 

navnet Scarr-Rowe hypotesen. Denne hypotesen sier at det genetiske potensialet for kognitiv 

utvikling blir realisert i større grad for dem som vokser opp i hjem med høyere 

sosioøkonomisk status, sammenlignet med individer som vokser opp i hjem kjennetegnet av 

lavere sosioøkonomisk status (SØS). Hypotesen handler om at miljøforholdene som 

kjennetegner familier med høyere sosioøkonomisk status passer bedre med barnets genetiske 

disposisjoner og forsterker det genetiske uttrykket barnet har for ulike kognitive ferdigheter 

(Tucker-Drob og Bates 2016; Turkheimer m.fl. 2003). 

 

I sosiologifaget har forskere gitt mye oppmerksomhet til hvordan sosial bakgrunn og 

sosioøkonomisk status påvirker forskjellige individuelle utfall. Mange studier har funnet at 

familiebakgrunn har langtidseffekter på  voksne sitt intellektuelle, yrkesmessige og 

økonomiske utfall, se for eksempel (Scarr og Weinberg, 1978)( Se for eksempel: Lee og 

Bowden, 2017; Bakken, 2014; Bates, Lewis og Weiss, 2013, David Grusky, 2019).  

I tradisjonell sosiologisk forskning er forskjeller i skoleresultater og kognitiv utvikling ofte 

forklart som et resultat av forskjeller i familiebakgrunn og sosialt miljø, mens innenfor 

atferdsgenetikk og psykologi er forskjeller også forklart med genetikk. Det er i dag stor 

enighet om at begge deler, både sosialt miljø og genetikk har betydning for egenskaper ved 

individet (Turkheimer 2000).  

 

Menneskers egenskaper er resultat av et komplekst samspill mellom biologiske og 

miljømessige forhold over tid. Det er en interaksjon mellom gener og miljø som spiller inn på 

de fleste utviklingstrekk. Sosiologen og biologen Dalton Conley skriver blant annet i sin bok 

The Genome Factor at effekten av spesifikke sosiale miljø vil bli påvirket av menneskets 

genetikk (Conley and Fletcher 2018). Siden ulike familier er forskjellig både miljømessig og 

genetisk, kan det være vanskelig å vite om en effekt av familiebakgrunn skyldes genetikk eller 

konsekvenser av oppvekstmiljøet (Turkheimer 2000; Freese 2008).  
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Scarr-Rowe hypotesen undersøker dette temaet. Ifølge denne hypotesen så vil lavere 

sosioøkonomisk status påvirke det genetiske potensialet for IQ ved at individet ikke vil nå sitt 

sterkeste genetiske potensiale. Familier med lav SØS kjennetegnet av et mindre stimulerende 

miljø, sammenlignet med barn som er oppvokst i et mer stimulerende og fordelaktige miljø, 

hvor det genetiske potensial for IQ vil slå sterkere ut. Scarr-Rowe hypotesen sier altså at den 

genetiske innflytelsen på IQ er sterkere for barn oppvokst i et mer fordelaktig miljø.  

 

Det er velkjent at det er en interaksjon mellom gener og miljø på kognitiv utvikling, men det 

er ikke spesifisert hvordan interaksjonen skjer (Freese 2008). Scarr-Rowe hypotesen sitt fokus 

er hvordan miljøet påvirker hvordan genene kommer til utrykk og hvilken betydning det får 

for barn sin utvikling.  

Sandra Scarr utførte den første studien på dette i 1971, da fant hun støtte for hypotesen. Hun 

brukte et utvalg av tvillinger i Philadelphia i USA. Studien ble senere replikert av David C. 

Rowe i 1999, som også fant støtte for hypotesen, derav navnet Scarr-Rowe hypotesen. Senere 

studier gjort på det samme tema har kommet frem til ulike resultater. Flere studier har funnet 

at høyere sosioøkonomisk status gjør at den genetiske innflytelsen slår sterkere ut på kognitiv 

utvikling (Turkheimer et al. 2003).  

 

For å få et nyansert bilde på hva som former individet og forklarer sosiologiske fenomener 

som sosial ulikhet er det også viktig å trekke inn biologiske faktorer som gener.  

Psykologen Robert Plomin (2018) hevder DNA er de viktigste faktorene ved å forme den vi 

er. Forskere som blant andre Plomin (2018), Conley og Fletcher (2018), Perrin og Lee (2007) 

fremhever også at genene bestemmer hvordan vi tilpasser oss miljøet. Det er derfor 

interessant å se hvordan sosioøkonomisk status modererer den genetiske kilden til variasjon 

på skolekarakterer.  

 

Å studere genetisk variasjon i menneskelige trekk har fått ny relevans de siste årene. I 2003 

ferdigstilte forskere The Human Genome Project, som innbar kartlegging av mennesket sitt 

totale DNA -innhold. Som jeg skal komme inn på i et senere kapittel, kan en ved bruk av slik 

informasjon knytte spesifikke gener til et spesifikt utviklingstrekk. På grunn av den store 

utvikling innenfor genetisk forskning de siste årene, har vi i dag omfattende og store datasett 

om genetisk informasjon tilgjengelig. Dette legger til rette for at forskere i dag kan gjøre 

omfattende studier på genetisk innflytelse på atferd og sykdommer (Polderman, 2015). Det 

kommer nå svært mye molekylærgenetisk forskning på sosiale/sosiologiske utfall. Det er 
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funnet at gener har stor betydning for en rekke sosiale utfall (se Conley og Fletcher, 2018; 

Belsky, 2018; Harden, 2014; Polderman, 2015). 

 

 

1.1 Problemstilling 
Jeg skal undersøke Scarr-Rowe hypotesen på norske data og min problemstilling lyder som 

følger:  

 

Er den genetiske innflytelsen på karakterer sterkere for individer med foreldre med høyere 

sosioøkonomiskstatus, enn for de som har foreldre med lavere sosioøkonomisk status?  

 

Formålet med denne studien er å undersøke om miljøfaktorer som sosioøkonomisk status har 

betydning for geners variasjon på skolekarakterer. Å få bedre forståelse hvordan miljøet har 

modererende effekt på genetisk innflytelse er et viktig bidrag til forskningen om kognitiv 

utvikling og for sosiologisk lagdelingsforskning. Kunnskap om dette er også nyttig når man 

vurderer mulige tilretteleggingstiltak for å hjelpe barn fra ulike miljø til å få mest mulig 

utbytte i utdanningssystemet. 

 

David N. Figlio og Jeremy Freese mfl. (2017) har gjort den mest omfattende studien på dette 

basert på data fra Florida i USA. Deres studie på 24 640 tvillinger er så langt den største 

studien av Scarr-Rowe hypotesen. De påpeker at selv om tidligere forskning har funnet 

sterkere støtte for hypotesen i USA enn andre steder, så fant de ikke støtte for hypotesen 

(Figlio et al. 2017).  

 

Det har aldri før blitt publisert lignende studier på norske data. Derfor vil denne studien være 

et viktig bidrag til faglitteraturen som omhandler dette tema.  

Norge er også et land med mindre ulikhet enn USA. Norge er en velferdsstat, og vi har mindre 

ekstreme utslag av ulikhet og færre som vokser opp under sterk deprivasjon. Mye av den 

tidligere forskningen på Scarr-Rowe hypotesen kommer fra USA. Det vil være interessant å 

se om man finner støtte for Scarr-Rowe hypotesen i Norge der de sosiale forholdene for folk 

er preget at mer likhet. Dette kan ha betydning for min studie ved at det det kanskje er mindre 

sannsynlig at vi finner en Scarr-Rowe effekt i Norge.  
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For å undersøke problemstillingen min skal jeg bruke en biometrisk modell som heter ACE 

modellen, også kalt den klassiske tvillingmodellen. Ved å bruke denne modellen kan man 

undersøke grad av arvbarhet av ulike trekk. Begrepet arvbarhet er den andelen av 

forklaringsvariansen for en utfallsvariabel som har grunnlag i det genetiske. Eneggede 

tvillinger har identiske gener, disse kalles monozygotiske tvillinger (MZ). Toeggede tvillinger 

har 50 prosent likt arvemateriale, og kalles dizygotiske tvillinger (DZ).  

 

Ved å bruke informasjon om tvillinger som både er eneggede (monozygotiske), og toeggede 

(dizygotiske) kan man bruke ACE- modellen til å estimere forklaringsvariansen i tre utfall; A 

står for andelen av forklaringsvariansen for utfallet som forklares ved genetikk, dette er det vi 

kaller arvbarheten. C er variansen er andelen innflytelse fra delt miljø, som familiemiljøet, det 

tvillingene deler. E er den variansen som har sitt utspring i andre faktorer fra udelt miljø og 

tilfeldigheter. For eksempel tvillinger sine ulike venner, egrupper, ulike fritidsaktiviteter, 

sykdom eller hendelser som berører kun en av tvillingene. Forutsetningene for denne 

modellen er antagelser som at tvillingene er vokst opp i samme miljø, og at de eneggede 

tvillingene (deler det genetiske arvematerialet. Jeg vil utdype mer om ACE modellen i 

metodekapittelet.  

 

Datagrunnlaget for min analyse er registerdata og data fra nasjonalt tvillingregister (NTR).  

Jeg bruker informasjon om tvillingparenes zygositet fra NTR på et utvalg av dem som er født 

frem til 1991. Karakterinformasjonen er hentet fra NuDB. Informasjon om foreldres 

utdanning og inntekt er hentet fra henholdsvis NuDB og inntektsregisteret. Det er 

folkeregisteret og personnummersystemet som gjør det mulig å koble disse kildene sammen. 

Jeg har data om grunnskolekarakterer fra og med 1986. Jeg ser på hvor gode karakterene til 

tvillingene er når de er 16 år gamle. Utvalget som analyseres er tvillingene født fra og med 

1986 til og med 1991. For å teste Scarr-Rowe hypotesen ser jeg på om foreldrene sin 

sosioøkonomiske status påvirker den genetiske variansen for skolekarakterer. Jeg gjør dette 

ved å dele utvalget av tvillinger inn i ulike kategorier for foreldrenes sosioøkonomiske status. 

Sosioøkonomisk status er satt som inntektsnivå og utdanningsnivå, denne informasjonen 

henter jeg fra registerdata.    

 

En fordel jeg har i min studie er at jeg har informasjon om tvillingenes zygositet. Flere 

tidligere studier, blant annet Figlio et al. (2017) sin studie, hadde ikke slik informasjon. De 
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måtte derfor heller gjøre antagelser om at likekjønnede tvillingpar var monozygotiske, og 

tvillingpar av ulike kjønn var di-zygotiske. Siden jeg har zygositetsinformajon i mitt utvalg 

trenger jeg ikke gjøre en slik antagelse som Figlio et al. måtte gjøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 En introduksjon til atferdsgenetikkfeltet og Scarr-Rowe-hypotesen 
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I dette kapitlet redegjør jeg først i 2.1 for hva forskningsfeltet atferdsgenetikk er og hva vi har 

lært av forskningen på feltet. Deretter forklare hvorfor noe av det vi har lært representerer en 

utfordring for samfunnsvitenskapen. 

Deretter kommer jeg i 2.2. inn på hovedhypotesen i denne oppgaven, Scarr-Rowe-hypotesen. 

Jeg beskriver dens historie, forskning med utgangspunkt i hypotesen og dens status i dag. 

 

2.1 Atferdsgenetikken og dens utfordringer til det sosiologiske perspektivet 

 

Atferdsgenetikk er forskningsfeltet som forsøker å forstå menneskelig atferd i lys av genetikk 

og miljø. Røttene til atfersgenetikken kan spores tilbake til Charles Darwin and Francis 

Galton på 1800 tallet.  

Det er forskjellige forskningsmetoder innenfor atferdsgenetikken. Tvillingstudier som jeg har 

vært inne på tidligere er den mest brukte forskningsmetoden innen dette feltet. Ved 

tvillingstudier kan en identifisere sammenheng mellom gener og utvikling. Den klassiske 

tvilling modellen kan kontrollere for genetisk innflytelse, delt miljø, og faktorer som må 

forklares av ikke delt miljø.  

 

Den klassiske tvilling modellen sammenligner monozygotiske og dizygotiske tvillingpar.  

Logikken bak tvilling modellen er at eneggede tvillinger også kalt monozygotiske har likt 

genetisk arvemateriale. Toeggede tvillinger også kalt dizygotiske har 50 prosent likt genetisk 

arvemateriale, samme som helsøsken (FHI).  

Basert på denne forskjellen mellom toeggede og eneggede tvillinger kan man bruke tvillinger 

i forskning på å finne ut betydning av miljø og arv for utvikling av atferdstrekk og 

sykdommer (FHI, i Tunås Bratteng, 2020). Man kan bruke ACE modellen til å estimere 

forklaringsvariansen, som forklart tidligere. Er det slik at om likheten (korrelasjonen) i trekket 

som er under undersøkelse er større mellom de monozygotiske tvillingene en for de 

dizygotiske tvillingparene, har genene betydning (FHI i Tunås Bratteng, 2020).  

 

Det være nyttig å gi en kort avklaring av begreper som gjentar seg når man leser 

atferdsgenetiske studier: 

 

Fenotyper: er settet med observerbare egenskaper hos et individ som følger av samspillet 

mellom genotype og miljøet. fenotype er observerbare fysiske egenskapene til en person, 

disse inkluderer personens utseende, utvikling og oppførsel.  
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Fenotypen til en person bestemmes av dens genotype. 

Genotype: er settet med individets gener. På grunn av påvirkning fra miljøfaktorer uttrykker 

eneggede tvillinger som har identiske genotyper, noen ganger ulike fenotyper fordi hvert 

menneske påvirkes av forskjellige miljøer når mennesket utvikler seg.  

Eksempler på fenotyper er for eksempel høyde, lengde og hårfarge. Fenotyper inkluderer også 

for eksempel egenskaper, for eksempel nivåer av hormoner eller blodceller (Nature).   

 

Alleler, eller genvarianter er to eller flere varianter av samme gen med en bestemt plass i 

kromosomet. Ulike alleler kan gi opphav til ulike fenotyper, men det meste av variasjonen i 

gener fører ikke til varierende fenotypiske trekk (Bioteknologirådet.no; Bruce et al. 2013). 

 

«Additive genetic» (A) er effekten av flere gener som virker sammen på en lineær additiv 

måte.  

 

«Non-additivegenetic» er interaktive effekter av forskjellige gener eller alleler og inkluderer 

genetisk dominans. Altså genetikk-genetikk-samspill.  

 

Hva atferdsgenetikken har lært oss: 

 

Biologisk arv spiller en avgjørende rolle veldig mange sosiale fenomener. Freese (2008) viser 

til 50 sosiale fenomener hvor biologisk arv har en avgjørende betydning for menneskelig 

atferd. Dette er for eksempel «antisosial atferd, utdanningsambisjoner, kriminelle handlinger, 

utdanningsresultater, inntekt og foreldreatferd» (Freese, 2008).Atferdsgenetiske studier har 

dokumentert at så mye som 40–80 % av variasjonen i resultater på IQ-tester kan forklares 

med genetiske forskjeller (Freese, 2008). 

Polderman m.fl. utførte i 2015 en metaanalyse på 2748 publiserte tvilling analyser fra 1958 til 

2012, og fant at alle menneskelige trekk er arvbare. På tvers av alle trekk er den rapporterte 

arvbarheten 49% (Polderman m.fl. 2015). Hun undersøkte også betydning av miljø og fant at 

en liten, men ikke stor familiekomponent hadde betydning for noen variabler.   

Analysen til Polderman viste at for et flertall av trekk, 69% så skyldes den observerte 

variansen utelukkende additiv genetisk varians (Polderman m.fl. 2015).  

For noen av trekkene Polderman analyserte, som blant annet høyere kognitive funksjoner, fant 

hun at dette ikke bare kan forklares av en modell med genetikk. Innflytelse fra delt miljø og 

ikke-additive genetisk innflytelse har også betydning for dette (Polderman m.fl. 2015).  
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Atferdsgenetiske studier har dokumentert at så mye som 40–80 % av variasjonen i resultater 

på IQ-tester kan forklares med genetiske forskjeller (Freese, 2008). 

Jeg vil trekke frem noen studier innenfor atferdsgenetikken som omhandler arvbarhet 

intelligens. Jeg sier noe kort om disse studiene siden de ligger tett opp mot mine egne analyser 

også fordi dette er relevant som bakgrunnsinformasjon om Scarr-Rowe hypotesen.  I 

litteraturen om Scarr-Rowe hypotesen blir kognitive evner som intelligens og skoleresultater 

diskutert på overlappende måter. 

 

Arvbarhet av intelligens eller IQ er blitt forsket mye på. Intelligens er en vanlig variabel brukt 

for å si noe om kognitive funksjoner i forskjellige forskningssammenheng.  

Scarr var blant annet opptatt av hvordan arv og miljø virket inn på kognitiv utvikling, som 

innebefatter både intelligens og skoleresultater. Scarr sine forskningsfunn var viktige tilskudd 

til litteraturen om kognitiv utvikling. Forskere har brukt brukte ulike variabler for å si noe om 

kognitiv utvikling, som forskjellige intelligenstester, skolekarakterer og diverse tester. Scarr 

brukte karakterer fra grunnskolen for å si noe om kognitiv utvikling i 197l, mens i 1981 

brukte Scarr intelligenstester. Det vil derfor være relevant å trekke inn noe informasjon og litt 

tidligere forskning på arvbarhet av intelligens i denne oppgaven. Siden intelligens er et aspekt 

av kognitive evner som på noen områder overlapper med mine utfallsvariabler som er 

skolekarakterer. I tidligere forskning på Scarr-Rowe hypotesen blir skår fra forskjellige 

intelligenstester, og skole karakterer brukt i forskjellige sammenhenger ettersom hva 

forskerene hadde tilgang på av data.    

 

Det er anslått at intelligens har en arvbarhetskoeffisient på 60-80% (Plomin, DeFries, 

Knopik, & Neiderhiseri i South et al. 2017)  

Arvbarhetskoeffisient er et mål man bruker for å uttrykke hvilken betydning gener har for et 

trekk eller en sykdom (FHI). En slik arvbarhetskoeffisient kan estimeres ved bruk av ACE 

modellen  

 

 

 

En studie som også undersøkte arvbarhet av intelligens er studien til Davies m.fl (2011). 

Davies undersøkte dette ved å bruke geonomisk informerte data og polygeniske skår fra 

GWAS studier. Davies m.fl. sin studie var den første som brukte polygeniske skår for å 
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undersøke dette. Utvalget var 3511 voksne. I tråd med tidligere studier som har funnet at 

arvbarhet av intelligens er høy, viste resultatene til Davies et al. studien at en stor andel av i 

forskjeller i menneskelig intelligens skyldes genetikk (Davies m.fl. 2011). Davies et al. 

forklarer at det er mange små effekter av forskjellige gener som er grunnlaget for den additive 

genetiske påvirkningen på intelligens (Davies et al. 2011).  

 

En annen studie på arvbarhet av intelligens blant tvillinger utført av Jacobs, Van Gestel, 

Derom, Thiery, Vernon, Derom, & Vlietinck (2001). 

 I denne studien fant de at monozygotiske tvillinger var mer lik hverandre enn DZ tvillinger i 

resultater innenfor de sub-skalaer fra intelligenstester som hadde med aritmetikk å gjøre 

(Jacobs et al. 2001) At de monozygotiske tvillingene var mer lik hverandre i skår på dette 

antyder en høyere genetisk innflytelse på disse ferdighetene. Artimetikk handler om 

forståelsen av tall og evnen til å manipulere nummer. Så disse funnene antyder en høyere 

arvbarhet for slike ferigheter.   Studien var basert på  intelligenstesten «Wechsler Intelligence 

Scale for Children-Revised» (WISC-R) (Jacobs et al. 2001). 

 

Tabell 0 1.Boomsma et al (2002), sin oversikt over arvbarhet og miljø varians på utvalgte 
fenotypiske trekk  
Arv av intelligens er også aldersavhengig (Boomsma m.fl 2002). 

 
 

Tabell Referanse: (Boomsma, D., Busjahn, A. & Peltonen, L.” Classical twin studies and 
beyond,” 2002, Nature) 
 
I tabellen over fra  Boomsma et al sin artikkel: Classical twin studies and beyond,: publisert i  

Nature, 2002,  ser man eksempel på forskjellige fenotypiske trekk og hvilken prosentandel av 
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varians forklart av genetiske faktorer (lilla), delte miljøfaktorer (grønn), unike 

miljøpåvirkninger (beige) og av forskjeller i alder (blå) (Boomsma, et al,  2002). Utvalget 

består av nederlandske tvillinger. Som en ser av tabellen så er arv av intelligens 

aldersavhengig og øker mellom 5 og 18 år (Boomsma m.fl., 2002).  

I forbindelse med min problemstilling der jeg ser på et utvalg av norske 16-åringer sine 

skolekarakterer, kan man drøfte hvordan denne informasjonen har betydning for målingene 

jeg skal gjøre. Siden det ikke er et spenn i alder i mitt utvalg og karakterene er satt på samme 

klassetrinn, vil ikke dette ha noe innvirkning på min analyse. 

 

2.1.1 Delt miljø versus ikke-delt miljø. 
 
Freese (2008) skriver at eneggede tvillinger som vokser opp i samme familie blir ikke mer 

like enn eneggede tvillinger som vokser opp i hver sin familie. Forskjeller i tvillingenes 

sosiale miljø, som tilhørighet til ulike vennegrupper, har derimot stor effekt, også når vi 

kontrollerer for gener ifølge Turkheimer (2000).  

Studier fra USA med et utvalg fra Veteran Twin Registry viste at innflytelse fra delt miljø 

forklarte omtrent en tredjedel av den totale variansen for utdannelse, mens genene forklarte 

40% (Taubman 1976).  

Heath (1985) fant at i Norge var den genetiske innflytelsen på utdannelse ca. den samme, 

mens innflytelsen fra delt miljø er høyere (40%) (Heath et al. 1985). 

 I omtrent alle land som har blitt undersøkt så har innflytelsen fra delt miljø bestått av mer en 

20% av variansen på utdanning (Branigan, McCallum og Freese 2013).  

  

2.1.2 Turkheimers tre lover som oppsummerer funnene fra atferdsgenetikk 
  
Eric Turkheimer (2000) foreslår å definere tre universelle lover som oppsummerer empiriske 

funn fra atferdsgenetisk forskning. Den første loven hans er at alle menneskelige trekk er 

arvbare. Den andre loven hans går ut på at effekten av å vokse opp i samme familie er mindre 

enn effekten av gener.  

Den tredje loven til Turkheimer er at en stor del av variasjonen i komplekse menneskelige 

atferdstrekk skyldes effekten av noe annet en gener og familiemiljøet (Turkheimer, 2000). 

Turkheimer mener det er en god ide å lære av atferdsgenetikken for å en dypere forståelse av 

kompleks menneskelige atferd og dens utvikling (Turkheimer 2000). 

 

2.1.3 Gen-miljø interaksjoner  
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For å forstå utvikling av atferdstrekk og kognitive evner er det også relevant å vite noe om 

gen-miljø -interaksjoner. Interaksjoner mellom gener og miljøet kan skje på ulike måter. Et 

eksempel på å illustrere hvordan gener og miljø kan interagere med hverandre og forme 

utviklingstrekk er Sandra Scarr og Kathleen McCartney (1983) sin teori om tema som handler 

om ulike typer genotype-miljøeffekter. De forklarte at menneskelig erfaring er bestemt av ens 

gener og generes interaksjon med miljøet som mennesket er en del av. Scarr og McCartney 

fremhevet tre typer gen-miljø interaksjoner; som de kalte for en passiv type, en evokativ og en 

aktiv type (Scarr and McCartney, 1983). Den passive typen av gen-miljø interaksjon er den 

varianten der miljøeffektene på genene kommer rett fra de biologiske foreldre (Scarr and 

McCartney, 1983).  

Den andre typen som de kalte den evokative gen-miljø interaksjonen handler om at responser 

og væremåter i et menneske blir frembrakt av andre, som en reaksjon på menneskets 

genetiske tilbøyeligheter (Scarr og McCartney 1983, i Tunås Bratteng, 2020). Et eksempel på 

evokative gen-miljø interaksjonen er: et barn som smiler mye vil gjerne få mye positiv 

oppmerksomhet fra omgivelsene og foreldre. Dette oppmuntrer barnet til å fortsette med å 

smile. De genetiske disposisjonene til barnet for godt lynne, blir dermed forsterket av 

omgivelsenes reaksjon på barnets oppførsel. Et annet eksempel på evokativ gen -miljø 

interaksjon er: et barn som har sterkere anlegg for aggresjon vil ofte oppleve negative 

responser fra andre når det viser sinne. Dette kan forsterke barnets aggressive genetiske 

disposisjoner for denne type oppførsel.   

I følge Scarr og McCartney så er det de kaller den aktive typen gen-miljø interaksjon noe som 

betegner at mennesket selekterer sitt eget miljø basert på sine genetiske tilbøyeligheter (Scarr 

og McCartney,1983).  Dette innebærer at individet altså søker det miljøet som passer med 

sine genetiske anlegg. Et eksempel på denne type gen-miljø interaksjon kan være et barn med 

godt språklig talent. Dette barnet vil kanskje finne venner med den samme interessen, dra på 

bibliotek, kjøpe flere bøker og lignende som forsterker de genetiske disposisjonene for slike 

ferdigheter.  

 

Perrin og Lee (2007) forteller at «gener kan samhandle med andre gener (GG) og miljøer med 

andre miljøer (EE). Det kan være lange årsakskjeder som kombinerer disse» (Perrin et al., 

2007, i Tunås Bratteng, 2020). Perrin og Lee trekker frem et eksempel på dette som er de 

studiene som har funnet støtte for Scarr- Rowe hypotesen, der man har funnet at familiens 
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sosiale klasse påvirker grad av arvbarhet for visse trekk.  Dette kan i følge Perrin og Lee 

klassifiseres som EEG interaksjoner (Perrin & Lee, 2007). 

Som nevnt er det enighet om at både gener og miljø har betydning for å forstå individuell 

variasjon i utdanningsresultater. Scarr-Rowe hypotesen bidrar med å undersøke denne 

interaksjonen nærmere ved å se på hvordan genetisk varians på utdanningsrelaterte resultater 

og andre skår på kognitive ferdigheter er avhengig av miljøforhold.   

Scarr-Rowe hypotesen mener at genene har større betydning i mer ressurssterke familier, 

mens innflytelsen fra det delte miljø har større betydning for dem som vokser opp i mindre 

ressurssterke familier (Rowe, Jacobson &Van den Oord, 1999; Scarr, 1971). 

Scarr-Rowe hypotesen mener det sosiale miljøet som finnes i familier med mer ressurser, er 

bedre tilpasset barnets genetiske disposisjoner. Et slikt miljø kan styrke det genetiske 

uttrykket barnet har for blant annet kognitive ferdigheter (Bates, Lewis, og Weiss 2013; Guo 

og Stearns 2002; Tucker-Drob og Bates 2016; 2003; Baier og Lang, 2019; Turkheimer mfl., 

2003).  

 

2.1.4 Gener og utdanningsoppnåelse: Gen-omfattende assosiasjonsstudier (GWAS) 
 

Feltet for atferdsgenetikk er i endring, og det kommer i dag svært mye molekylærgenetisk 

forskning på «sosiale» og  «sosiologiske» utfall. 

Det har vært store gjennombrudd i forskning på genetikk de siste årene. The Human Genome 

Project ble ferdigstilt i 2003. Dette prosjektet har kartlagt hele mennesket sitt genom, som er 

det totale DNA-innholdet (Freese 2008). Dette har ført til at vi har fått mer informasjon om 

gener og hvordan gener har betydning for personlighet, sykdommer og flere trekk ved 

mennesker (Freese 2018).  

Genomfattende -assosiasjonsstudier (GWAS) og bruk av polygeniske skår er de nyeste 

metodene innenfor genetisk forskning. Med slik genetisk informasjon kan en i dag besvare   

spørsmål som atferdsgenetikken ikke kunne forklare tidligere (Freese 2008). 

«Den grunnleggende enheten for geonomisk variasjon blant mennesker er det som kalles 

nucleotidepolymorphism ofte forkortet som: (SNP) (Freese 2008, i Tunås Bratteng, 2020). 

Disse variantene er lokalisert rundt på genomet som består av tre milliarder basepar. 

Menneskets ulike egenskaper varierer avhengig av hvordan baseparrene er kombinert 

sammen.  
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Med GWAS studier så har forskere lokalisert alle disse variasjonene, og linket dem til ulike 

menneskelige trekk (Freese 2008). Deretter blir resultatene fra analysene lagt ut i databaser, 

og andre forskere kan bruke resultatene for å predikere polygeniske skår for individer i andre 

utvalg (Freese 2008). Disse funnene kan også brukes i sosiologi for å få bredere forståelse av 

menneskelig atferd. Dessuten kan informasjon også brukes til å vurdere årsaker til ulikhet 

blant mennesker, for eksempel i forskning på utdannelsesprestasjoner (Freese 2008, i Tunås 

Bratteng, 2020). 

Social Science Genetics Consortium (SSGAC) benyttet i sin forskning over en million 

respondenter, og de fant mer enn tusen treff for utdannings-linkede SNP (Freese, 2008) I 

følge Conley et al. kan forskere i dag benytte informasjon fra GWAS studier, og polygeniske 

skår til å predikere utdanningsnivået til en person like godt som ved å benytte 

utdanningsnivået til en av personen sine foreldre (Conley og Fletcher, 2018 i Tunås Bratteng, 

2020). 

Ved bruk av polygeniske skår i analyser om utdannelse prestasjoner har forskere som blant 

annet Daniel W. Belsky et al (2018) funnet at personer med høyere polygeniske skår for 

utdanning har en tendens til å være oppadgående sosialt mobile sammenlignet med foreldrene 

(Belsky et al 2018., i Tunås Bratteng, 2020). I analyser på forskjeller mellom søsken, var 

søsken med høyere polygeniske skår poeng for utdannelse også mer oppadgående mobile 

(Belsky et al., 2018 i Tunås Bratteng, 2020).  

Et annet eksempel som Conley trekker frem  (2017) er at søstre sin genotype og polygeniske 

skår for utdannelse, kan påvirke hverandres utdanningsoppnåelse: «Dersom en av søstrene har 

en høy polygenisk skår for utdanningsoppnåelse på 1 standardavvik fra gjennomsnittet, så kan 

dette påvirke  den andre søsteren sin utdanningsoppnåelse med 4/10 del av et standardavvik» 

(Conley & Fletcher, 2018, i Tunås Bratteng, 2020). Ifølge Conley et al. viser analysene at 

dette bare gjelder for søstre. En har ikke funnet det samme mønsteret for brødre (Conley og 

Fletcher 2018).  

Den store utviklingen innen atferdsgenetikk gir ny relevans for å trekke genetikk og arv inn i 

sosiologisk forskning.  
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2.2 Scarr-Rowe hypotesen: teori og empiriske studier 
___________________________________________________________________________ 

Hensikten med dette kapittelet er å gi en oversikt over tidligere studier som har undersøkt 

Scarr-Rowe interaksjonen. Jeg vil især legge vekt på studien til David N. Figlio, Jeremy 

Freese m.fl. fra 2017, siden dette er den mest omfattende studien og en av de siste på Scarr-

Rowe hypotesen som er publisert.  

 2.2.1 Sandra Scarr sine tidlige arbeider 

Jeg vil begynne med å gi en beskrivelse av de teoretiske antagelsene som Sandra Scarr bygget 

sin hypotese på i 1971.  

Sandra Scarr var den første som lanserte idéen om at sosioøkonomisk bakgrunn har en 

modererende effekt på det genetiske potensialet for kognitiv utvikling. Sandra Scarr gjorde en 

studie på hypotesen første gang i 1971 der hun fant støtte for denne. Sandra Scarr studerte 

tvillinger i USA, og brukte et utvalg fra skolesystemet i Philadelphia. Studien ble senere 

replikert av David C. Rowe i 1999, derav navnet Scarr-Rowe hypotesen.   

 

Sandra Scarr undersøkte sammenheng mellom IQ, rase, og sosioøkonomisk status ved å ta 

utgangspunkt i to ulike konkurrerende hypoteser. Disse predikerer sammenheng mellom 

sosial klasse, rase og IQ. Hypotesene var den ufordelaktige-miljø hypotesen («the 

environmental disadvantage hypothesis»), som sier at genetisk potensial blir hindret i dårlig 

miljø.  

“The environmental disadvantage hypothesis predicts that IQ scores within advantages 

groups will show larger proportions of genetic variance and smaller proportions of 

environmental variance than IQ scores for disadvantaged groups”  (Scarr, 1971). 

Begrepet «environmental disadvantage» i denne hypotesen handler om en rekke ulike 

miljømessige faktorer som er assosiert med fattigdom. Dette kan være  faktorer som hindrer 

mennesket i å nå sitt optimale utviklingspotensial (Scarr, 1971). Slike miljømessige ulemper 

vil i følge denne hypotesen føre til en svakere genotype-fenotype korrelasjon i lavere 

sosioøkonomiske klasser (Scarr, 1971).  

Den andre hypotesen er genetiske-ulikhets hypotesen («the genetic differences hypothesis»).  

Denne  sier at miljømessige forskjeller mellom sosiale klassegrupper og raser ikke har 
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betydning  for å bestemme fenotypisk varians i IQ  (Scarr, 1971). Andelen av genetisk varians 

i IQ-skår er  predikert å være lik for alle sosiale klassegrupper og raser (Scarr, 1971). 

Disse hypotesene har  altså ulike  prediksjoner om andelen av genetisk og miljømessig varians 

for IQ i lavere og høyere sosiale klasser (Scarr 1971).   

 

Den andre hypotesen, den genetiske ulikhets-hypotesen går ut på at miljø -innflytelsen fra 

sosial klasse har liten innflytelse på fenotype av IQ-skår.  

Scarr forklarer at den genetiske ulikhets hypotesen mener at genetiske forskjeller mellom 

grupper blir forsterket faktorer som seleksjon av partner (assortative - mating) på bakgrunn av 

IQ.  Assortative-mating handler om at mennesker med samme intelligens, utdanningsnivå 

gifter seg/får barn sammen. Hypotesen forklarer også genetiske forskjeller blir forsterket 

gjennom selektiv migrasjon på bakgrunn av intelligens.  Selektiv migrasjon er når folk med 

enten høyere eller lavere intelligens migrerer til et sted, land, gruppe (Scarr, 1971).  

 

Klasseforskjeller i gjennomsnittlig IQ antas ifølge denne hypotesen å ha genetisk opprinnelse. 

Den  kan være et resultat av den høye arvbarheten for IQ i hele befolkningen, og det kan som 

nevnt   skyldes seleksjon av partner  på bakgrunn av IQ (Scarr, 1971). Scarr trekker frem at i 

følge denne hypotesen så kan også en liten del av forklaringen ha noe med at mer intelligente 

foreldre ofte legger bedre til rette for barnas utvikling (Scarr, 1971). Ifølge den genetiske 

ulikhets-hypotesen så vil: 

 

« sosiale klasseforskjeller i gjennomsnittlig fenotypisk IQ reflektere forskjellene i 

genotypedistribusjon etter sosial klasse» (Scarr,1971). 

 

I motsetning til den første hypotesen,  så vil miljømessig forskjeller mellom sosiale 

klassegrupper og raser i følge denne hypotesen ikke ha noe stor betydning for å bestemme 

total fenotypisk varians i IQ  (Scarr, 1971) «Andelen av genetisk varians i IQ-skårer er i følge 

den genetiske ulikhets-hypotesen predikert å være like høy for alle sosiale klassegrupper og 

for begge raser» (Scarr, 1971). 
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Figur 1.1. Sandra Scarr (1971) sin illustrasjon av den Ufordelaktige miljøhypotesen og Den 

Genetiske ulikhetshypotesen. 
 

 
Kilde modell 1 og 2: (Sandra Scarr 1971, Science) 

 
Sandra Scarr (1971) illustrasjon av de ulike hypotesene som hun utgangspunkt i: 

modell 1: Den ufordelsmessige miljø hypotesen predikerer at innflytelsen fra sosial klasse vil ha sterk effekt på forskjeller i 
IQ. 

 
modell 2: Den genetiske ulikhets-hypotesen predikerer derimot at innflytelsen fra sosial klasse har veldig svak effekt på 

forskjeller i IQ blant sosiale grupper og raser. 
(Scarr, 1971) 

 
 
 



23 
 

Som nevnt, Scarr-Rowe hypotesen går ut på at betydningen av gener er sterkere i familier 

med høyere SØS, mens innflytelsen fra delt miljø er viktigere i familie med lav SØS 

(Scarr,1971).  

Hypotesen handler om at miljøforholdene som kjennetegner familier med høyere SØS og med 

mye ressurser, passer bedre med barnets genetiske disposisjoner og bidrar til å forsterke det 

genetiske potensialet barnet har for ulike kognitive ferdigheter (Tucker-Drob og Bates 2016; 

Turkheimer m.fl. 2003). 

 
Sandra Scarr sin syudie i 1971 var basert på data fra skolesystemet i Philadelphia. Hun hadde 

ikke informasjon om tvillingens zygositet.. Derfor måtte Scarr i stedet sammenligne 

tvillingpar av samme kjønn med tvillingpar av ulike kjønn. Dette fører til mer usikre 

estimater, enn med bruk av zygositet informasjon.  

Scarr kategoriserte tvillingene etter foreldrenes inntekt og utdanning. Det ble delt inn i tre 

kategorier; over median, under median og en middels SØS-kategori. Ved middels SØS-

kategori,  var den ene SØS indikasjonen (f.eks. utdanning) over medianen, og den andre  

SØS- indikasjonen (f.eks. inntekt ) under medianen (Scarr, 1971).  

Scarr sine resultater viste at den genetiske innflytelsen på IQ (variansandelen som kan 

tilskrives genetikk) var større for de gruppene som hadde foreldre med høyest inntekt og 

utdanning. Dette gjaldt både for hvite og svarte tvillinger (Scarr, 1971). Den genetiske 

variansen for IQ var også høyere for hvite enn for svarte. I denne sammenhengen må en huske 

på den svarte befolkningen var overrepresentert i fattigdomsratene i Philadelphia, USA. Scarr 

sine resultater støttet med dette den førstnevnte hypotesen, den ufordelaktige miljø-hypotesen. 

(Scarr, 1971). 

  

I 1981 gjorde Sandra Scarr en ny studie på et utvalg av160 svarte og 212 hvite tvillingpar fra 

Philadelphia. I denne studien hadde hun informasjon om tvillingens zygositet på grunnlag av 

blodprøver som var tatt fra disse. Kognitive evner var målt ved ulike intelligenstester. 

(Turkheimer et al. 2003). MZ og DZ tvilling-korrelasjonene ble analysert separat for svarte og 

hvite tvillingpar, samt analysert for høye og lave sosioøkonomiske grupper. Forskjellene 

mellom DZ og MZ tvilling-korrelasjoner var høyere for de hvite enn for de svarte. Men Scarr 

fant ingen tydelig forskjell mellom tvillingene når de var gruppert ved SØS innad rase 

(Turkheimer et al. 2003). Dette vil si at Scarr sine resultater viste en forskjell mellom svarte 

og hvite tvillinger i grad av genetisk innflytelse for IQ. Dette kan være fordi hvite historisk 
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sett har hatt tilgang på flere fordelaktige ressurser, og som nevnt har svarte vært 

overrepresentert i fattigdomsratene i USA.  

 
 
 
2.2.2 Senere forskning på Scarr-Rowe-hypotesen. 
 

David C. Rowe, Kristen C. Jacobson, og Edwin Van den Oord (1999) replikerte studien til 

Sandra Scarr i 1999. Rowe mfl. brukte data fra National Longitudinal Study of Adolescent 

Health der et stort representativt utvalg av ungdommer fra USA ble testet ved bruk av IQ 

testen med navn « Peabody Picture Vocabulary IQ Test» (Rowe, Jacobson og Oord 1999). De 

ville undersøke om foreldres utdanningslengde modererte den genetiske og miljømessige 

innflytelsen på variansen for verbal IQ. Rowe et al. begrunnet hvorfor foreldres 

utdanningslengde ble brukt som variabel for SØS slik: 

 
“Although parental education may be related to children’s IQ via shared genes, parental education 

can also be considered a measure of “environmental quality,” because it is associated with the 

availability of intellectual stimulation and financial resources within the family” 

 (Rowe, Jacobson, og Oord, 1999) 

 

Rowe et al. hadde informasjon om tvillingens zygositet. Utvalget bestod av tvillinger med 

gjennomsnittlig alder 16 år. 204 var dizygotiske tvillingpar av ulikt kjønn. Og blant de 

likekjønnede tvillingparene var det 247 monozygotiske og 200 dizygotiske tvillinger.  

 Resultatet fra studien var at  i familier der foreldrene hadde høyere utdannelsesnivå ble det 

meste av variansen for kognitive utfall forklart med gener (Rowe, Jacobson, og Oord, 1999).   

Det meste av variansen for kognitive utfall  i familier med lavt utdannende mødre ble forklart 

av miljøet (Rowe, Jacobson, og Oord, 1999).  

Resultatene til Rowe et al ga støtte til antagelsene fra Bronfenbrenner and Ceci sin  

bioøkologiske teori (1994) og Sandra Scarr (1992) at ; genetisk påvirkning på fenotype  vil 

øke ettersom miljøforhold blir bedre (Rowe, Jacobson, og Oord, 1999).  

 Rowe et al. delte utvalget av tvillinger i to kategorier. En kategori for dem med foreldre med 

fullført high school og mindre utdanning, og en annen kategori for barn med foreldre med 
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lengere utdannelse enn high school. Det viste seg da  at arvbarheten for verbal IQ var større 

for barna med foreldrene med mest utdannelse  «(h2 =.74 versus .26)» 1 (Rowe, Jacobson, og 

Oord, 1999). 

Rowe et al konkluderte med at deres studie støttet hypotesen om at arvbarhet av IQ varierer 

etter sosioøkonomisk status. Rowe et al. fant at foreldrenes utdannelse påvirket både den 

genetiske og den delte miljømessige innflytelsen på IQ skår (Rowe, Jacobson, og Oord, 1999. 

Et viktig funn i Rowe et al. sine resultater er var at effekten fra delt-miljø bare var signifikant 

blant de med foreldre med lite utdannelse (Rowe, Jacobson, og Oord, 1999. Dette mener 

Rowe et al er i overenstemmelse med en hypotese som sier at miljømessig effekter på IQ er 

ikke-lineær (Rowe, Jacobson, og Oord, 1999). En slik hypotese sier i følge Rowe et al:  

“…when family environments are average or better, the “reaction surface” of the IQ phenotype to 

environmental variation is fairly flat. In the region of poor-quality family environments, however, the IQ 

phenotype could be highly responsive to environmental variation” (Rowe, Jacobson, og Oord, 1999). 

 

 

En annen studie som undersøkte Scarr-Rowe hypotesen ble gjort i Sverige av Siv Fischbein i 

1980. Fischbein undersøkte et utvalg av 87 eneggede tvillinger (MZ) og 126 toeggede 

tvillinger (DZ) som var 12 år gamle. SØS ble målt ved foreldres utdannelse og yrke.  

Tvillingparene ble delt i tre grupper etter foreldrenes inntekts- og utdannelsesnivå:  

Gruppe 1: Ansatte (med universitets grad). 

Gruppe 2: «Salaried employees» (small owners, administrators)» (Fischbein, 1980). 

Gruppe 3: Yrker der en gjør manuelt arbeid (Fischbein, 1980). 

Variabelen over kognitive prestasjoner ble satt ved bruk av tester på verbale ferdigheter og 

induktiv resonering (Fischbein,1980). For både induktiv resonering og for verbale ferdigheter 

var estimatene  på den  genetiske variansen større i SØS gruppen 1 :ansatte, med universitets 

grad, sammenlignet med SØS gruppe 2 og 3 (Fischbein,1980). Fischbein hevdet at det kan 

være trekk ved det det sosiale miljøet i arbeiderklassegrupper som virker begrensende på den 

type evner som er målt ved konvensjonelle IQ-tester (Fischbein, 1980). Ut i fra sine resultater 

konkluderer Fischbein med at effekten av disse miljøene vil ha en tendens til å redusere 

graden av genetiske forskjeller som kommer til uttrykk (Fischbein, 1980). Fischbein hevder at 

 
1 h2. er en betegnelse som ofte brukes for arvbarhet. Andel av forklaringsvarians som kan tilskrives genetikk.  
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«for middelklasser og høyere sosiale klasser er det mer stimulerende miljøer, som har en 

tendens til å tillate et større spekter av slike genetiske forskjeller» (Fischbein, 1980). Hennes 

resultater viste dermed støtte for Scarr-Rowe hypotesen.  

 

I 2003 gjorde Turkheimer, Haley, Waldron, D’Onofrio og Gottesman en studie hvor de 

undersøkte om sosioøkonomisk status modifiserer arvbarhet av IQ. De testet Scarr-Rowe 

hypotesen på et utvalg av 319 tvillingpar fra USA som var 7 år gamle. Av disse var 114 

monozygotiske og 205 dizygotiske. 43% var hvite og 54% var svarte, mens 3% hadde en 

annen etnisitet (Turkheimer et al., 2003). 

 Mange av disse tvillingene i utvalget var oppvokst i et miljø som var nær eller under 

fattigdomsgrensen (Turkheimer et al., 2003). SØS var målt etter foreldrene sin yrkesstatus, 

inntekt og utdanningsnivå. 

Som mål på kognitive evner brukte de resultat fra The Wechsler Intelligence Scale for 

Children (Turkheimer et al., 2003). De brukte ACE-modellen for å estimere variansen av 

genetisk innflytelse. Det er den variansandelen som kan tilskrives innflytelse fra oppvekst i 

samme miljø og variansandelen som kan tilskrives innflytelse fra ulike miljø og interaksjonen 

mellom dette og sosioøkonomisk status (Turkheimer et al., 2003). 

I likhet med Rowe et al. (1999) sin studie, som brukte teoretiske antagelser fra 

Bronfenbrenner og Ceci utviklingsmodell, tolket også Turkheimer m.fl. sine funn som støtte 

til denne.  

Resultatene deres var at i de mest depriverte familiene så var 60 % av variansen for intelligens 

forklart av miljøet og betydningen av gener var er lik null. I familier med høyere 

sosioøkonomisk status var resultatet det motsatte (Turkheimer et al., 2003).  

Turkheimer et al. konkluderte med at den genetiske innflytelsen på intelligens var sterkest 

for barna med foreldre med den høyeste kombinasjon av yrkesstatus, inntekt og 

utdanningsnivå. Mens for barna med foreldre i den laveste enden av sosioøkonomisk status, 

så var mesteparten av variansen for intelligens forklart med ikke-delte miljø faktorer 

(Turkheimer et al., 2003). 

 

Harden, Turkheimer, Loehlin (2007) replikerte Turkheimer, Haley, Waldron, D’Onofrio og 

Gottesman sin studie fra 2003, de undersøkte sammenhengen mellom miljø og genotype for 

kognitive evner til 17 år gamle tvillingpar. Tvillingparene i denne studien bestod av 509 MZ 
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tvillinger og 330 DZ tvillinger. For å se på tvillingenes kognitive evner brukte de informasjon 

fra National Merit Scholastic Qualifying Test fra 1962.  

Som nevnt i studien fra 2003 hadde forskerne et utvalg av barn fra miljø med svært lav 

sosioøkonomisk bakgrunn. I den nye studien fra 2007 så var Harden et al. interessert i å 

undersøke om det genetiske potensialet for intelligens også lot seg påvirke av hele spekteret 

av miljømessige erfaring. De ville altså  se om også miljøer  som ikke er preget av fattigdom 

fører til slik interaksjoner, eller om disse interaksjonene mellom miljø og gener bare skjer i 

svært dårlige og depriverte miljøer (Harden, Turkheimer, Loehlin 2007).  

 

En annen ting de ønsket å finne ut av var om det er forskjeller i påvirkning fra ulike måter 

en måler sosioøkonomisk status på som inntekt eller utdanningsnivå.   

 

Harden et al. fant at miljøpåvirkningen fra delt miljø var sterkere for ungdommer fra fattige 

hjem, mens genetisk påvirkning var sterkere for ungdom fra mer velstående hjem (Harden, 

Turkheimer, Loehlin 2007). Harden et al. rapporterte at blant familiene med høy inntekt så 

var den genetiske innflytelsen 55% av variansen for kognitive ferdigheter. Mens innflytelse 

fra delt miljø var 35% (Harden, Turkheimer, Loehlin 2007). For de tvillingene som kom fra 

familier med lav inntekt, var de genetisk innflytelsen 39%, mens innflytelsen fra det delte- 

miljøt 45% (Harden, Turkheimer, Loehlin 2007). Resultatet i denne studien støtter Scarr-

Rowe hypotesen. (Harden, Turkheimer& Loehlin 2007) Resultatet fra denne studien er det 

samme mønsteret som ble funnet i studien til Turkheimer et al. (2003) (Harden, Turkheimer, 

Loehlin 2007).  

Når det kom til forskjeller i effekten av ulike mål på sosioøkonomisk status, så fant de ingen 

signifikante forskjeller mellom effekten av foreldres utdanningsnivå og inntektsnivå på 

genetisk varians. Når inntektsnivå var brukt som variabel for SØS, hadde inntekt signifikant 

effekt på den genetiske variansen. Jo høyere inntekt jo høyere var den genetiske variansen. 

Det samme mønstret var også når  foreldres utdanningsnivå var brukt som SØS variabe, 

men effekten av dette var ikke signifikant (Harden, Turkheimer, Loehlin 2007). Harden et 

al. påpeker derfor at «det kan være tilfelle at ikke alle aspekter av høy sosioøkonomiskstatus 

på samme måte virker inn på det genetiske potensialet» (Harden, Turkheimer, Loehlin 

2007).  
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Tina Baier, Volker Lang (2019) undersøkte Scarr-Rowe hypotesen på utdanningsoppnåelse 

blant tvillinger i Tyskland. De så på om og genetisk innflytelse og innflytelse fra delt miljø 

var ulikt fordelt blant sosiale klasser. Utvalget i denne studien bestod av 1930 tvillinger. 

47 prosent av disse var DZ tvillinger og 53 prosent var MZ tvillinger. Datagrunnlaget var 

hentet fra German twin panel: Twin Life, der de fikk tilgang til informasjon om tvillingens 

zygositet. (Baier og Lang, 2019). Baier og Lang så på tvillingenes utdanningsoppnåelse i år 

og variabel for SØS var foreldres utdanningslengde (Baier og Lang, 2019). Baier og Lang 

mener at deres resultater støtter Scarr-Rowe hypotesen. Deres funn viser at for barn fra 

familier med høyere SØS så har den genetiske innflytelsen sterkere effekt på 

utdanningsoppnåelse enn for barn fra familier med lavere SØS (Baier og Lang, 2019). For 

tvillingene som har foreldre med lav utdanning så var innflytelse fra delt miljø ca. 40 prosent 

av den totale variansen for utdanningsoppnåelse (Baier og Lang, 2019). For tvillingene med 

foreldre med høy utdanning, mer en 17 år, så var innflytelsen fra delt miljø null. Den 

genetiske innflytelsen i denne gruppen var omtrent 75 prosent av den totale variansen for 

utdanningsoppnåelse (Baier og Lang, 2019).   

 

 
Guo og Stearns (2002) fra USA, fokuserte i sin studie på barns ulike muligheter for å realisere 

sitt genetiske potensial for intellektuell utvikling De brukte et utvalg av tvillinger fra The 

National Longitudinal Study of Adolescent Health. Deres hypotese gikk ut på at hvor mye 

barn realiserer sitt genetiske potensial er avhengig av sosioøkonomisk status (Guo og Stearns 

2002). Mål på kognitive evner var resultater The Peabody Picture Vocabulary Test. Når de 

undersøkte  betydningen av sosialt miljø så fant de at faktorer som arbeidsløshet blant foreldre 

og etnisitet hadde en signifikant effekt på hvor sterk grad det genetiske potensialet for 

intellektuell utvikling ble realisert (Guo og Stearns 2002). 

Et av funnene var at den genetiske innflytelsen på intellektuell utvikling var 49% for de av 

barna som vokste opp med fravær av en far, sammenlignet med 64% for de som vokste opp 

med sin biologiske far (Guo og Stearns 2002). 

Deres funn fra denne studien stemmer overens med det Scarr-Rowe hypotesen predikerer. 

 

Tucker-Drob og Bates utførte i 2016 en metaanalyse over tidligere studier på genetisk 

interaksjon med sosioøkonomisk status på intelligens og utdanningsresultater.  

De undersøkte om det var forskjell i resultater etter nasjoner, USA vs. andre vestlige land. De 

undersøkte også for publiseringsskjevhet. De fant at i de amerikanske studiene var det ifølge 
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Trucker-Drob ogBates støtte for Scarr-Rowe hypotesen. I  studiene fra Vest Europa og 

Australia fant de derimot at slike gen miljø- interaksjonseffekter var svake (Tucker-Drob og 

Bates 2016). 

 
 

 
Figur 2 Tucker-Drob og Bates (2016) sin illustrasjon over genetiske og miljømessige 
varianskomponenter som funksjon av sosioøkonomisk status i USA.  
 

 
 
Figur kilde:(Tucker-Drob og Bates 2016) Figuren illustrerer genetiske og miljømessige 
varianskomponenter som en funksjon av SØS, for USA(Tucker-Drob og Bates 2016) 
 
Mulige forklaringer på disse internasjonale forskjellene kan være større sosioøkonomiske 

forskjeller i USA. Det amerikanske utdanningssystemet er mindre effektivt i  å hjelpe 

vanskeligstilte studenter i å nå sitt potensial (Figlio m.fl., 2017). Andelen barn som bor i hjem 

preget av fattigdom er større i USA.  Det er større sosial ulikhet og forskjell i  muligheter for 

utdanning og helsehjelp  i USA enn i europeiske land der det ikke er funnet støtte for Scarr-

Rowe hypotesen (Figlio m.fl. 2017).  

Turkheimer og Horn (2014) har også konkludert i deres metaanalyse over tidligere studier, 

at det er flere i studier i USA som har funnet støtte for Scarr-Rowe interaksjonen enn det er 

i Europa. Turkheimer og Horn kommer med forslag på hvordan en kan forklare 

mekanismene bak Scarr- Rowe effekten. Logikken  i denne  forklaringen bruker  Figlio et al 

(2017) i analysen av sine resultater på Scarr -Rowe hypotesen (Figlio et al. 2017). Dette skal 

jeg skal komme nærmere inn på i et senere avsnitt i dette kapittelet.   
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2.2.4 Den mest omfattende, seneste studien på Scarr- Rowe hypotesen. 
 
David N. Figlio, Jeremy Freese, Krzysztof Karbownik og Jeffrey Roth (2017) har gjort den 

mest omfattende studien på Scarr-Rowe hypotesen. Deres studie var basert på data fra Florida 

i USA. Utvalget var skolebarn født mellom 1994-2002 og bestod av 24 640 tvillinger (Figlio 

et al., 2017). De fikk informasjon om tvillingene ved å bruke fødselsattester. For å få et 

inntrykk av tvillingenes kognitive ferdigheter brukte de skoleresultater i matematikk og 

lesing.	Så langt er dette den største studien som undersøker Scarr-Rowe hypotesen. Florida 

har også større sosiale ulikheter enn andre utvalg som er brukt i lignende studier. Det betyr at 

de fikk undersøkt problemstillinger over et bredt spekter av SØS (Figlio et al., 2017).En 

ulempe i studien deres var at Figlio et al. ikke ga tilgang på informasjon om tvillingenes 

zygosisitet. Derfor brukte de tvillingpar med både ulike og samme kjønn. Tvillingpar 

bestående av samme kjønn har ca. en 50-50 blanding av MZ og DZ. Tvillinger med ulikt 

kjønn er alltid DZ (Figlio et al., 2017). I denne analysen ble sosioøkonomisk status målt ved å 

bruke informasjon om mødre sin utdanningslengde, medianinntekten som tilhørte 

postnummeret til mors bolig og to sammensatte mål for SØS i en PCA-analyse. PCA-	målet 

inkluderte disse to målene (Figlio et al., 2017). 

 

Mødre sitt utdanningsnivå ble gruppert i tre kategorier: 

- Frafall på videregående skole. 

- Videregående utdanning. 

- Høyskole/ universitets utdanning. 

 

De undersøkte også familiestrukturen og denne kategoriserte de slik: 

- Gifte foreldre. 

- Ugifte foreldre der faren er oppført på fødselsattest. 

- Ingen far oppført på fødselsattest.  

De brukte også informasjon om fødselen ble betalt av Medicaid(Figlio et al., 2017), som er en 

helse-forsikring i USA for dem med minst inntekt eller nedsatt funksjonsevne  
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Figur 3 Figlio m.fl. (2017) illustrasjon.  

 

  

(kilde for illustrasjon: Figlio m.fl. 2017) 

I figur 3 ser en resultatet av estimater for variasjoner mellom par for SS (likekjønnede) - og 

OS (ulikekjønn) -tvillingpar og karakterer i matematikk og lesing fra klassetrinn 3–5 eller 6–8 

og fordelt på mors utdanning år. N = 24.640 tvillinger og 147.828 observasjoner (Figlio et al. 

2017). 

Figlio et al sine resultater var i tråd med tidligere resultater, som har vist at kognitiv prestasjon 

varierer etter SØS. Som man ser av resultatene her så har eneggede -tvillinger  mer lik 

kognitiv prestasjon enn toeggede-tvillinger (Figlio et al., 2017). Når Figlio et al. skulle 

vurdere om disse estimatene også viste en Scarr-Rowe interaksjon fulgte de Turkheimer og 

Horns (2014) sin fremgangsmåte med å forklare Scarr-Rowe interaksjonen.  
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Turkheimer og Horn forklarte interaksjonen som en kombinasjon av to fenomener: For det 

første meneTurkheimer og Horn at "variasjonen mellom MZ-par reduseres i dårlige miljøer" 

(Turkheimer og Horn, 2014). I motsetning til dette fant Figlio et al. at variasjonen mellom 

tvillingparene faktisk er lavest i de høyeste SØS-familiene (Figlio et al., 2017).  

For det andre mener Turkheimer og Horn (2014) at en indikasjon på Scarr-Rowe effekt er om 

variansen innad MZ tvillingparene øker på lavere nivåer av SØS.  Ifølge Turkheimer og Horn 

så ser fattigdom ut til å ha effekten av å gjøre MZ-tvillinger mer forskjellige fra hverandre. 

Derimot så viste Figlio et al. sine resultater at dette ikke er tilfellet for noen av de 

likekjønnede tvilling-sammenligningene deres (Figlio et al. 2017). 

Der de utførte en undersøkelse av de eldre barna og brukte resultater fra matematikkprøver, 

var resultatet er nærmest de til Scarr-Rowe hypotesen ville forvente; Figlio et al. at det var en 

antydning til høyere varians innad SS-tvillingparene med videregående vs. 

høyskoleutdannede mødre (Figlio et al., 2017). Men også her fant Figlio et al. et lignende 

mønster i tilfellene for OS-tvillinger, dette betyr at siden det er det samme mønsteret for både 

de eneggede og toeggede tvillingparene kan ikke dette tolkes som en indikasjon på Scarr-

Rowe effekt (Figlio et al., 2017).  

Figur 4: Figlio m.fl. (2017) sine grafer over estimater på tvilling korrelasjoner fra studien: 
«Socioeconomic status and genetic influences on cognitive development» 
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figur kilde: (Figlio m.fl. 2017) 

 
I figur 4 ser man Figlio et al. (2017) sine estimater av ICCs for SS- og OS-par av tvillinger og 
søsken (ikke tvillingsøsken) basert på testresultater i matematikk og lesing fra klassene 3–5 
eller 6–8 og delt etter år med mors utdanning. N = 299.426 barn (av disse 24.640 tvillinger ) 
(Figlio m.fl. 2017) 

Figlio et al. fikk også veldig like resultater for alternative mål for SØS. De sjekket for rase og 

kunstig befruktning, siden det er flere fødsler av DZ -tvillinger ved kunstig befruktning. De 

gjorde dette fordi dersom utvalget bestod av et stort antall tvillinger som ble til ved kunstig 

befruktning, kunne dette indikere at flere av tvillingene var toeggede. Det kunne også gjelde 

for de tvillingparene med samme kjønn som de nettopp hadde antatt var eneggede. Tvilligpar 

bestående av gutte -tvillinger kan både være eneggede og toeggede tvillinger. Det samme 

gjelder for to jente -tvillinger; de kan både være eneggede og toeggede. Altså likekjønnede 

tvillinger kan både være monozygotiske og dizygotiske.  Et tvillingpar som består av begge 

kjønn kan derimot bare være toeggede (dizygotiske). Figlio et al. kontrollerte for rase siden de 

ville undersøke om resultatene var konfundert ved forskjellige SØS forskjeller av rase.  Figlio 

et al, utførte også analyser der de kun brukte et utvalg av barn som var hvite, siden hvite var 

den største etniske gruppen i utvalget de brukte i studien (Figlio et al., 2017). 

Figlio et al. konkluderte med at de uansett ikke fant støtte for Scarr- Rowe hypotesen. De fant 

ikke at det var noen sterkere genetisk innflytelse på kognitive ferdigheter etter økende 

sosioøkonomisk status (Figlio et al., 2017). 

 Siden de ikke hadde informasjon om tvillingens zygositet, så hadde det vært interessant om 

en tilsvarende studie som dette i USA i senere tid kunne replikere denne studien med 

informasjon om tvillingens zygositet. 

2.2.5 Forskjeller i genetisk varians for intelligens i voksen alder, etter SØS bakgrunn  
 
Det meste av den tidligere forskningen på Scarr-Rowe hypotesen er gjort på barn og 

tenåringer. Barndommen og ungdomsårene blir sett på som en kritisk fase for kognitiv 

utvikling for i den perioden er individer ekstra sensitive for miljøpåvirkninger (Bates m.fl. 

2013). Det kan også være interessant å se hvordan det som omhandler Scarr-Rowe hypotesen 

har virkning og implikasjoner i voksen alder.. 
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Timothy C. Bates, Gary J. Lewis, og Alexander Weiss (2013) undersøkte Scarr- Rowe 

effekten hos voksne tvillinger fra USA. De påpeker at i voksen alder er det hevdet at 

miljøeffekten på genetisk varians mellom familiene reduseres. 

Bates et al. ønsket å undersøke om barndommens sosioøkonomiske status påvirker genetiske 

effekter på voksnes intelligens. Bates et al.  undersøkte  i denne studien sammenheng mellom 

sosioøkonomiskstatus fra barndommen, genetiske effekter, miljøeffekter mellom familiene og 

unike miljøeffekter (Bates m.fl. 2013). 

Bates et al. brukte data på 1702 voksne tvillinger i alderen 24–84 år. Av disse var 763 menn 

og gjennomsnittlig alder på dem var 54 år. 939 var kvinner med gjennomsnittlig alder 54 år 

(Bates m.fl. 2013). Av alle tvillingene var 321 monozygotiske tvillingpar (eneggede), mens 

530 var dizygotiske tvillingpar (toeggede). Av de monozygotiske tvillingene var 53 menn og 

168 var kvinner. Kjønnsfordelingen av de dizygotiske tvilling parene var 115 menn, 188 var 

kvinner, mens 227 var ulike kjønn (Bates m.fl. 2013).  

Etnisiteten til tvilling parene i utvalget til Bates et al. var følgende:  

hvite tvillinger 93.2%,   

svarte tvillinger 3.3 %,   

Native American tvillinger,1.7%,  

Ukjent etnisitet 1.8% (Bates m.fl. 2013).  

 

7.9% av tvillingen i utvalget deres hadde ikke fulførte High School.  

28.2% hadde fullført High School.  

31.0% av tvillingene hadde begynt på High School, men hadde ikke fullført.  

18.2% Av de som hadde startet på college eller på en universitetsutdannelse, så hadde 

oppnådd en lavere universitets grad.  

2.9% av tvillingene hadde begynt på høyre universitets grad, men ikke fullført denne.  

11.8% av tvillingene i utvalget var uteksaminert med en høyere universitets grad (Bates m.fl. 

2013). 

 

Bates et al. hadde data på tvillingens intelligens skår fra intelligens tester, samt informasjon 

om sosioøkonomiske bakgrunnen for alle tvillingene. Sosioøkonomisk	bakgrunn	ble	målt	

ved	“The	Duncan	Socioeconomic	Index»	denne	indeksen	over	dette	SØS	målet	

kombinerer	foreldres	inntektsnivå	og	yrkesprestisje	(Bates m.fl. 2013). 

I analysen så undersøkte de interaksjonen mellom hver varians komponent for Gene × miljø 

interaksjoner. Metoden de brukte var ACE- modellen. 
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Figur 5. Resultat fra Bates, Lewis, og Weiss (2013) sin studie “Childhood Socioeconomic 
Status Amplifies Genetic Effects on Adult Intelligence” 
 
 
 

  
 “Variance in intelligence as a function of childhood socioeconomic status and effect type” Kilde figur 5: Bates, 
Lewis og Weiss (2013): 
 

Bates et al. (2013) fant at høy sosioøkonomisk status fra barndommen styrket den genetiske 

innflytelse på de voksene tvillingers intelligens. Ifølge Bates et al. «forskjellen observert i 

gjennomsnittlig intelligens fra laveste SØS til de høyeste SØS-gruppene var parallell med  en 

sterk økning i den genetiske variansen for  intelligens» (Bates m.fl. 2013). 

 Forskerne  konkluderer med at deres  resultatene indikerer at «miljøer assosiert med bedre 

kognitiv utvikling også er assosiert med økt genetisk varians på intelligens» (Bates m.fl. 

2013).  

Resultatene fra denne studien på voksne tvillinger er i tråd med Scarr- Rowe hypotesen. 

Høyere sosioøkonomisk status fra barndommen var assosiert med høyere gjennomsnittlig 

intelligens skår hos voksne tvillinger. Bates et al. fant også at størrelsen på genetisk 

innflytelse på intelligens var proporsjonal med sosioøkonomiskstatus, mens miljøpåvirkninger 

var konstant (Bates m.fl. 2013). 

 

Figur 5: Bates, Lewis og Weiss (2013). 
Som en ser av Bates et al. sin figur der 
de presenterer sine resultater:  
Barndommens sosioøkonomiske 
bakgrunn påvirker også den genetiske 
variansen på voksne tvillinger sin 
intelligens.  
 



36 
 

Bates et al. (2013) trekker frem et annet argument som er interessant: De mener disse 

resultatene kan ha implikasjoner for tiltak som blir iverksatt for å øke kognitive ferdigheter 

for eksempel for skoleelever. Som Bates et al. påpeker; miljømessige forbedringer vil kunne 

bidra til å forbedre alle barns kognitive evner. Men siden barn med genetiske disposisjoner for 

visse kognitive ferdigheter vil reagere sterkere på forbedringer i miljøet vil dette også 

forsterke individuelle forskjeller (Bates m.fl. 2013). Slike tiltak vil ikke nødvendigvis føre til 

en utjevning av forskjeller.     

 

Bates et al. (2013) påpeker at resultatene deres viser at genetisk og miljømessig interaksjon 

har effekt også etter at barna er voksne og ikke lengre er en del av familiemiljøet fra 

barndommen. Dette indikerer altså at fraværet av miljøpåvirkninger som en vokste opp med i 

barndommen ikke vil føre til at man som voksen oppnår en forbedring i kognitive evner på 

grunn av mindre påvirkning av det som eventuelt var dårlig miljøpåvirkning i barndommen. 

Ifølge Bates et al (2013) er det heller slik at: «Barndommens sosioøkonomiske status påvirker 

den biologiske utviklingen til mennesker gjennom hele livet» (Bates m.fl. 2013).   

 
Tabell 0 2. Oversikt over noen utvalgte studier på Scarr-Rowe hypotesen 

 
 

Studie Land Zygositet informasjon: Mål på 
kognitive evner 

Mål på SØS Resultat 

Scarr, 1971 USA Brukte likekjønn vs. ulikekjønn 
tvillingpar  

skoleresultater Under og over 
median inntekt og 
utdanning  

Støtte for hypotesen 

Scarr,1981 USA Ja, ved blodprøver intelligenstester Under og over 
median inntekt og 
utdanning 

Støtte for hypotesen 

Fischbein 1980 SWE Ja tester på verbale 
ferdigheter og 
induktiv resonering 

foreldres utdannelse 
og yrke 

Støtte for hypotesen 

Rowe et al. 1999 USA JA Peabody Picture 
Vocabulary	Test	

 

foreldres 
utdanningslengde 

Støtte for hypotesen 

Guo & Sterns 2002 USA selv rapportert.  
 

Peabody Picture 
Vocabulary	Test	

 

Inntekt, etc.  Støtte for hypotesen 

Turkheimer& 
Haley et al. 2003 

USA  
Ja 

The Wechsler 
Intelligence Scale 
for Children  

yrkesstatus, inntekt 
og utdanningsnivå 

Støtte for hypotesen 

Turkheimer& 
Haley et al. 2007 

USA Ja National Merit 
Scholastic 
Qualifying Test 

Inntekt og 
utdannelse nivå  

Støtte for hypotesen 

Figlio &Freese et 
al. 2017 

USA Brukte likekjønn vs. ulikekjønn 
tvillingpar 

Skoleresultater I 
matematikk og 
lesing  

Mors utdannelse 
nivå og median 
inntekt  

Ikke støtte for 
hypotesen 

Lang &Baier 2019 DE Ja Utdannings-
oppnåelse 

Foreldres utdannelse Støtte for hypotesen 
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3.0 Teori  
 
I dette kapittelet skal jeg først trekke frem noen av de tradisjonelle samfunnsvitenskapelige 

perspektivene i sosiologien på hva som former barns utfall.  

Disse tradisjonelle sosiologiske perspektivene har det til felles at de forklarer utdannings 

forskjeller med grunnlag i miljøet.  

De har det til felles at de vektlegger at det er spesifikke kjennetegn i miljøet til ulike sosiale 

klasser som fører til forskjellige sosiale utfall.   

Jeg trekker frem både verditeorier, kulturteorier og Lareau sin teori om hvordan ulike 

foreldrestiler og oppdragelse former barns utvikling. 

De klassiske sosiologiske perspektivene har ikke tatt med betydningen av genetikk i 

forklaringene på ulike sosiale utfall. Derfor er det nyttig å trekke inn teorier fra andre 

overlappende fagfelt som utviklingspsykologi og atferdsgenetikk. 

Jeg vil derfor presentere noe av det jeg anser som en relevant teori for min problemstilling. 

Dette er Bronfenbrenner og Ceci (1994) sin bioøkologiske utviklingsmodell, denne teorien 

forklarer hvordan genotyper utvikles til fenotyper. Denne teorien handler også om hvordan 

genetisk potensial blir påvirket av miljø.   

Jeg vil også skrive om noen teoretiske forventninger til empiriske funn.   

 

Scarr-Rowe hypotesen sier at betydningen av gener er sterkere i familier med høy 

sosioøkonomiskstatus. Mens innflytelsen fra delt miljø er viktigere i familie med lavere 

sosioøkonomiskstatus. Det er en underliggende antagelse i denne hypotesen om at 

miljøforholdene som kjennetegner familier med mye ressurser passer bedre med barnets 

genetiske disposisjoner. Miljøforholdene forsterker det genetiske uttrykket barnet har for ulike 

kognitive ferdigheter (Tucker-Drob og Bates 2016; Turkheimer m.fl. 2003). 

 
3.1 Tradisjonelle samfunnsvitenskapelige perspektiver. 
 
Samfunnsvitere har studert utdanning og skoleprestasjoner i en årrekke, fra ulike perspektiver. 

Et viktig spørsmål som har blitt undersøkt er om det er en sammenheng mellom foreldres 

utdanningsnivå og barns utdanningsprestasjoner. Mye sosiologisk forskning og litteratur har 

koblet foreldres resurser med barnas utdanningsprestasjoner (e.g., Blau and Duncan 1967; 

Breen og Jonsson 2005; Andersen og Hansen 2012; Bakken 2014)  
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Det blir ofte rapportert at familiebakgrunn påvirker utdanningsresultater, yrkes og inntekts 

forskjeller i lang tid etter barna har vokst opp og flyttet hjemmefra  (Scarr and Weinberg 

1978).  

Det er flere faktorer som bidrar til intergenerasjonell overføring av fordeler og ulemper. 

Addio et al (2007) fant at foreldres utdanning er den viktigste bakgrunnsfaktoren for dette. 

Blanden et al. (2012) fant en sterk sammenheng mellom barns utviklingsutfall, som blant 

annet skoleresultater og foreldres utdanningsnivå (Blanden, Katz, and Redmond 2012). 

Sammenhengen som blir funnet at foreldre med høyere utdannelse har barn som får bedre 

karakterer og tar mer utdannelse enn de barna som har foreldre med mindre utdannelse.  

 

Mye sosiologisk teori klassifiserer mennesker i ulike klasser, etter hvor mye utdannelse, eller 

inntekt de har. Flere teorier legger forskjeller mellom sosiale klasser til grunn for å forklare 

forskjeller i utdannelse resultater. Jeg vil trekke frem noen av hovedpunktene fra av noen av 

disse sosiologiske teoriene. Slike teorier kan være relevant å se på siden hypotesen jeg tester i 

denne oppgaven handler om kognitiv utvikling og hvordan familiemiljøet påvirker dette. Jeg 

bruker også gjennomsnittskarakterer og matematikk karakterer fra ungdomskolen for å si noe 

om kognitiv utvikling.  

 
3.1.1 Verditeori 
 
Herbert Hyman skrev i boken Value System of different classes (1953) at det finnes 

grunnleggende ulike verdier om suksess i ulike klasser. Disse ulike verdiene bidrar ifølge 

Hyman til utdanningsforskjeller og forskjeller i sosialmobilitet.  

Hyman gjorde undersøkelser der han kartla forskjellige verdier i ulike klasser. Basert på sine 

funn er det ifølge Hyman slik at graden av suksess som mennesker strekker seg mot stiger 

parallelt med posisjonene de har i klassestrukturen (Hyman, 1953). Hyman mente at 

mennesker i lavere sosiale klasser i mindre grad har mål om suksess, og dette er grunnen til 

svakere sosial mobilitet blant disse (Hyman, 1953).   

Herbert Hyman skrev:  

 

"Lower-class individual doesn't want as much success as his middle or upper-class counterpart, he 

knows he couldn't get it even if he wanted to and doesn't want what might help him get success" 

(Hyman, 1953, p. 427). 
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Hyman mener altså at menneskene med lavere sosioøkonomisk status har mindre vilje og 

motivasjon til å lykkes. Ifølge Hansen (1984) så har andre forskningsfunn på det samme tema 

rapportert lignede resultater. «Mennesker i lavere sosiale klasser viser mindre interesse for å 

gjøre det bra i skolen, og foreldrene er mindre ambisiøse på barnas vegne i lavere sosiale 

klasser enn i høyre sosiale klasser» (Hansen 1984).  

Hyman trakk fram motivasjon som en viktig faktor for suksess. Hyman (i Hansen 1984) 

mente at «de spesifikke verdiene til individene i lavere sosiale klasser virket hindrende på 

motivasjonen for suksess» (Hansen 1984). Ifølge Hyman er dette verdier som er kjennetegnet 

av mindre fokus på de tradisjonelle målene på suksess, samt «en økt bevissthet om manglende 

sjanse til å oppnå suksess» (Hansen 1984). Hyman mener også det er en mindre vektlegging 

på spesifikke målsettinger som er nyttige i forhold til suksess blant det Hyman kalte for «de 

lavere sosiale klasser» (Hyman i Hansen,1984). 

 

Om jeg skal gjøre noen antagelse om forskningsfunn for min studie ut fra denne teorien, kan 

man tenke seg at barna i utvalget mitt som kommer fra familier med lav utdanning og inntekt 

ikke opplever de samme motiverende støtten og oppmuntringen til å jobbe med skolearbeid og 

lekser. Foreldrene deres har kanskje ikke utdanning som en viktig verdi i sitt liv. De er kanskje 

ikke opptatt av utdannelse og det å bruke tid på lekser, eller å stimulere barna på disse områdene. 

Disse verdiene internaliserer barna, derfor kan det tenkes at selv om de kanskje har et genetisk 

godt potensiale for å oppnå gode skoleresultater og høyere utdannelse, så vil barna ikke være 

så motivert for å utvikle slike evner siden barna ikke har foreldre som har disse verdiene. 

Dermed vil barna som vokser opp med foreldre med høyere utdanning ha et fortrinn. Ut ifra 

verdiperspektivet til Hyman kan man tenke seg at barna med foreldre med høyere utdanning 

opplever at foreldrene synes det er viktig å prioritere oppfølging av lekser og skolearbeid, siden 

foreldrene ser på utdanning som verdifullt. Disse foreldrene ser det også som en selvfølge at 

dette er mulig å oppnå gode utdanningsresultater, dermed vil også barna også se det som en 

selvfølge. Det er naturlig å tenke seg at disse barna vil få støtte og hjelp hjemme, blir motivert 

for skolearbeid. Dette vil kanskje hjelpe det grunnleggende genetiske potensialitet de har for 

ferdigheter som testes i skolen til å slå fullt ut. 

 
 

I Bowles og Gintis sin bok The Marxian theory of value and heter-geneous labour: a critique 

and reformulation (1977) trekker de også frem betydningen av at det er forskjellige verdier 

mellom sosiale klasser. Bowles og Gintis mener  mennesker i høyere sosioøkonomiske 
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grupper   mer  opptatt av å lykkes innenfor skolesystemet, de er også mer opptatt av å beholde 

sin sosiale  klasseposisjon (Bowles og Gintis, 1977). Bowles og Gintis hevder at folk i 

arbeiderklassen lærer seg å ha en underordnet posisjon, «de lærer å følge regler uten å stille 

spørsmål» (Bowles og Gintis, 1977). Bowles og Gintis) mener det er en «sammenheng 

mellom personlighetstrekkene som utvikles i yrkeslivet og de som kreves på forskjellige trinn 

i utdanningen» (Hansen,1984). «De med mindre utdannelse lærer å følge regler uten å stille 

spørsmål, dette er egenskaper som ifølge Bowles og Gintis finnes på lavere nivåer i 

arbeidslivet» (Hansen,1984). Disse væremåtene blir igjen overført til barna gjennom 

sosialisering. Bowles og Gintis mener også at de som har lengre utdannelse, «utvikler større 

grad av uavhengighet og internaliserer i større grad normer for suksess» (Hansen 1984). 

Bowles og Gintis hevder også at «utdanningsinstitusjonene replikerer forholdene av dominans 

og underordenhet i den økonomiske sfære» (Bowles og Gintis ,i Hansen, 1984).  

Som Hansen (1984) påpeker: «.konsekvensene av dette er en utvikling av ulike karakterer i 

forskjellige klasser, ikke ulike kognitive evner» (Hansen, 1984). Bowles og Gintis mener at 

sosialiseringen av barn med arbeiderklasseforeldre fører til at disse barna lærer å ha en 

underordnet posisjon. I likhet Hyman så mener Bowles og Gintis at barn med 

arbeiderklasseforeldre ikke har like sterke ambisjoner og ønsker om å lykkes slik som barn fra 

middel og overklassemiljøer (Hansen 1984).   

 

Om jeg skal forsøke å koble antagelsene til Bowles og Gintis til Scarr- Rowe hypotesen, så 

kan en tenke seg at barna med foreldre med lavest utdanning har utviklet karaktertrekk og 

verdier som ikke blir belønnet i skolen.  Dette gir seg utslag i dårligere karakterer. Barna blir 

vurdert annerledes av lærerne. Barn med foreldre med lite utdanning har ifølge disse teoriene 

ikke internalisert de normene om ytelse og suksess som barna med foreldre med høyere 

sosioøkonomisk status har. Det kan tenkes at dette bidrar til å dempe det grunnleggende 

faktiske genetiske potensialet barna har for de ferdighetene man blir testet for i skolen, 

sammenlignet med barna fra høyere sosioøkonomiske klasser. Likevel, disse teoriene er 

gamle, og jeg vil tro at siden skolesystemet er annerledes i dag, så er det ikke like tydelige 

klasseforskjeller mellom elever som det var på Hyman, Bowles og Gintis sin tid.  
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3.1.2 Kulturteorier 
 

Pierre Bourdieu trekker frem betydningen av kulturell kapital for utdanningssukksess.   

Bourdieu hevder at elever som har den riktige kulturelle væremåten, vil lettere oppnå suksess 

i skolen og utdanning. Bourdieu fremhever betydningen av den den “rådende kulturen” som 

Bourdieu mener finnes i de dominerende sosiale klassene. Denne kulturen innebærer blant 

annet at foreldre i disse klassene prioriterer og verdsetter utdanning i større grad enn foreldre i 

andre klasser.  De dominerende klassen har flere ressurser til å fremme og motivere 

utdanningssuksess for barna sine. Bourdieu mener reproduksjonen av klasseforskjeller og 

ulikheter i utdanningsprestasjoner mellom sosiale klasser skjer ved at det pedagogiske 

systemet i skolen og lærerne vedsetter og belønner de elevene med den riktige kulturelle 

kapitalen som hører til den dominerende klassen. Denne væremåten som kjennetegner de 

dominerende klassene kalte Bourdieu for habitus. I følge Bourdieu betegner habitus en slags 

klassespesifikk kulturell arv. Habitus gjenspeiler klasseposisjon, gjennom væremåter, språk, 

koder, stil, symboler, etc. og har den funksjonen at den opprettholder strukturer av dominans 

(Bourdieu, 1973). 

Bourdieu mener at suksess i skolen avhenger av ferdigheter som språk og 

kulturellkompetanse som tilegnes gjennom oppdragelsen i hjemmet (Hansen,1984). Det er 

også viktig i følge Bourdieu at det er en sammenfallende kultur mellom kulturen i 

skolesystemet og den klasespesifikke kulturen som finnes i de dominerende 

klassene (Bourdieu, 1973). Bourdieu hevder altså at kunnskapen og pedagogikken som blir 

brukt i skolen sammenfaller med de dominerende klassenes kultur. De blir et middel for 

reproduksjonen av strukturelle maktforhold (Bourdieu 1973). I følge Bourdieu bruker de 

dominerende klassene sin makt for å sikre at skoler opererer på en måte som er til fordel for 

disse klassene. Dette gjør de ved å bruke en pedagogikk som krever at elevene allerede har 

blitt sosialisert inn den dominerende kulturen og Bourdieu mener dette er betingelse for 

suksess i skolen, dette kaller Bourdieu også for «symbolsk vold» (Bourdieu, 1984). 

 

Elever med arbeiderklassebakgrunn oppnår ikke utdanningssuksess i samme grad. 2012). 

Studenter med arbeiderklassebakgrunn vil møte hindringer og oppleve ulemper i 

utdanningssystemet på grunn av «avstanden mellom klassekulturen deres og den legitime 

kulturen som dominerer skolesystemet» (Bourdieu og Passeron, 1977; Andersen og Hansen 

2012).  
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3.1.2 Sosial kapital 
 

En annen form for kapital som er blitt sett på av betydning for barnas prestasjoner i skolen, er 

foreldrenes sosiale kapital.  

 James S. Coleman (1990) definerte sosial kapital: 

“…social organization constitutes social capital, facilitating the achievement of goals that 

could not be achieved in its absence or could be achieved only at a higher cost” (Coleman, 

1990) 

Coleman beskrev  sosial kapital som et middel til mål, og som foreldre kan bruke som et 

middel for å fremme sine barns skoleprestasjoner (Coleman,  1988). Ifølge Coleman så kan 

sosial kapital kan være ressurser som er tilgjengelige i foreldrenes sosiale nettverk. Dette kan 

for eksempel være forelderens forbindelser og kontakter i arbeidslivet og privat. Et slikt 

nettverk kan barna dra nytte av på ulike områder. Ifølge Coleman så vil det også være av 

betydning i hvilken grad foreldrene har evne til å tilegne seg informasjon. Informasjon som 

kan være nyttig for utviklingen og tilegnelse av kunnskap for barna (Coleman 1988). 

I hans artikkel “Social Capital in the Creation of Human Capital” fra 1988, fremhevet 

Coleman betydningen av sosial kapital i familien. Særlig viktig synes han det aspektet av 

sosial kapital er som han kalte «human» kapital (Coleman 1988). Denne menneskelige 

kapitalen som ifølge Coleman kan måles etter foreldrenes utdanningsnivå, blir overført til 

neste generasjon. Slik sosial menneskelig kapital er utgangspunktet for at det blir skapt et godt 

læringsmiljø tilrettelagt for barna i hjemmet (Coleman 1988). 

Slike teoretiske perspektiver kan gi kjøtt til beina til Scarr-Rowe hypotesen som antar at barn i 

hjem med høyere sosioøkonomisk status får utviklet sitt genetiske potensiale i sterkere grad enn 

barn fra hjem med mindre sosioøkonomisk status. Foreldres utdanningsnivå er ofte satt som 

den viktigste komponenten for sosioøkonomisk status. Coleman vektlegger nettopp dette, at 

foreldres utdanning er en viktig ressurs i overføringen av kapital til barna. Han mener at 

utdanningen til foreldrene har sammenheng med hvor godt hjemmemiljøet er tilrettelagt for 

læring.  
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Det er i Bourdieu sin teori lagt særlig vekt på kulturelle væremåter. Han mener holdninger, 

verdier og en «riktig type væremåte» som får uttelling i skolesystemet. Disse fordelaktige 

resursene tilhører dem som kommer fra en sosial bakgrunn der foreldre har høy utdanning og 

generelt høy sosioøkonomisk status. Utfra slike teoretiske antagelser kan man tenke seg at 

foreldre i den høyeste SØS kategorien vil få best uttelling av sitt genetiske potensial. På 

bakgrunn av slike kulturelle teorier nevnt her, så vil nok de positive ressursene man innehar ved 

å ha mye kulturell og økonomisk eller sosial kapital ha en positiv effekt på barnas prestasjoner 

og genetiske potensiale for flere fag i skolen. Kanskje særlig i fag som tester språklige og 

allmenvitenskaplig kunnskap der kulturelle erfaringer og kunnskap har betydning.  

Siden matematikk er et mer teknisk fag så vil jeg vil tro det er mindre sannsynlig at foreldrenes 

væremåte eller «habitus» vil påvirke den genetiske innflytelsen på barnas matematikk 

karakterer. Fra et verditeoretisk ståsted vil jeg tro at holdninger og verdier som er internalisert 

omkring betydningen av å lykkes i skolen, og da også i faget matematikk, vil ha virkning på 

hvor mye individet legger i arbeid i dette faget. Og indirekte kan dette da føre til en utvikling 

av de genetiske disposisjoner denne personen eventuelt har i dette faget.  

 
3.1.3 Sosial kategorisering. Betydning for skoleresultater 
 
R. C. Rist (1977) mener også at lærernes subjektive kategorisering og vurderinger av elevenes 

sosiale bakgrunn har stor betydning for hvilke resultater eleven oppnår i skolen. Også Cicourel 

og Kitsuse (1963) mener at utover elevenes faktiske prestasjoner så avhenger graden av suksess 

i skolen også av vurderingene og handlingene lærerne gjør av elevenes sosiale bakgrunn, sosial 

klasse, utseende og oppførsel (Cicourel og Kituse i Hansen, 1984). 

Det samme trekker Rist (1977) frem, Rist skriver om betydningen av social labeling. Rist viser 

til forskning som har funnet  at karakterer er i stor grad avhengig av hvilken «sosial merkelapp» 

læreren har satt på eleven (Rist, 1977). Rist, Cicourel og Kitsuse har det felles at de mener sosial 

bakgrunn har betydning for lærernes vurderinger av elever. Hansen (1984) trekker også frem 

Keddie (1971) som mente at «lærere har en tendens til å forvente høyere skoleprestasjoner av 

barn fra høyre sosiale klasser og disse forventningene hos lærere ofte blir selvoppfyllende 

profetier "(Hansen, 1984:36). For å trekke noen koblinger til Scarr-Rowe hypotesen her, så kan 

en tenke seg at om det er slik som Rist, Cicourel og Kitsuse og Keddie mener at lærere har 

preferanser for elever fra høyere sosiale lag, så vil de oppmuntre og støtte disse elevene mer i 

skolen. En kan tenke seg at dette vil kunne virke stimulerende på deres genetiske disposisjon 

for å prestere godt i skolen.   
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De teoretiske perspektivene nevnt her og særlig teorien til Bourdieu hevder at kunnskapen 

som læres i skolen er knyttet til de høyere sosioøkonomiske klassenes kultur (Hansen 1984). 

Barn fra lavere sosioøkonomiske grupper møter en fremmed kultur i skolesystemet og vil bli 

vurdert annerledes enn barn fra høyere sosioøkonomiske klasser (Hansen, 1984; Keddie, 

1971) 

  

En kan tenke seg hvordan et slikt perspektiv på forskjeller vil virke inn på mine resultater i 

denne oppgaven. I likhet med verditeoriene som hevder det er en forskjell blant de som vokser 

opp i lavere vs. høyere sosioøkonomiske hjem, så vil det genetiske potensialet for 

skoleferdigheter bli stimulert mer i barna med foreldre med høyere utdannelse. Barna fra lavere 

sosioøkonomiske hjem vil ikke ha fått utviklet samme kognitive ferdigheter siden de ikke har 

fått den samme stimuliene eller lært de samme kulturelle kodene i hjemmet. Med bakgrunn i et 

slik teoretisk perspektiv vil jeg predikere i tråd med Scarr-Rowe hypotesen at en vil finne en 

høyre arvbarhetsskår for barn med foreldre med høyere sosioøkonomisk bakgrunn. Barna fra 

mer depriverte hjem vil ikke ha tilgang på de samme kulturelle og økonomiske resursene som 

kan hjelpe dem til å få utviklet sitt fulle genetiske potensial for skoleferdigheter. Men her er det 

også rimelig å tenke seg at forskjellene ikke vil være like tydelige som i USA hvor blant annet 

Sacrr gjorde sine studier.  I Norge finner man sjelden familier som er like depriverte som de 

mest depriverte og fattige familiene i USA. Norge er et mye mer egalitært land enn USA. Vi 

har mindre sosial ulikhet, og det er mye jevnere kvalitet på skolene enn det er i USA. Så det er 

lite sannsynlig at det er en like tydelige forskjeller her som det er i USA. Slike kulturperspektiv 

er likevel viktige teoretiske perspektiv fordi det er sannsynlig at det vil være en fordel for barna 

som kommer fra hjem med mye ressurser. Disse ressursene kan være økonomi til å kjøpe 

læringsmateriell, bøker, ny teknologi etc. Kulturelle resurser som lengre utdannelse og 

kunnskap som bidrar til god leksehjelp for eksempel. Dette er eksempler på ressurser fra 

foreldre som hjelper barna mulig med å få utviklet sitt fulle potensial.       

 

3.1.4 Sosialposisjon teori. Ønske om å unngå nedadgående sosialmobilitet 
 

Richard Breen og John H. Goldthorpe (1997), hevder at en viktig årsak til 

utdanningsforskjeller er at mennesker ønsker å unngå nedadgående sosialmobilitet. 

Mennesker ønsker å opprettholde sin sosiale posisjon. Foreldre med en høy sosial status vil 

ifølge Goldthorpe og Breen ha større forventninger til sine barns utdanningsprestasjoner enn 

det foreldre fra lavere sosioøkonomiske posisjoner har. Den siste foreldregruppen kan bevare 
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sin sosiale posisjon med mindre utdanning (Breen og Goldthorpe, 1997). Dette betyr at barn 

med foreldre med høyere sosioøkonomisk status vil oppleve et sterkere press for å prestere 

bra i skolen og ta lengre utdannelse. Kanskje vil barna i disse tilfellene ha mer 

oppmerksomme foreldre som følger opp utdanning i sterkere grad, fordi foreldrene har 

interesse av at barna skal opprettholde sin sosiale posisjon.  

Lee og Bowden sin studie fra 2006 i USA fant at foreldres forventninger om barnas 

utdanningsresultater hadde betydelig effekt på barnas utdanningsresultater (Lee and Bowen 

2006). 

 

Foreldres involvering i barnas skolegang har også vist seg å ha stor betydning for barns 

skoleprestasjoner. Studier som har sett på foreldres involvering i barnas skolegang har funnet 

at det er en sammenheng mellom foreldres involvering og skoleresultater. Fantuzzo et al. 

(2004) viste at når foreldrene rapporterer at de hjelper barna med skolearbeid og tilrettelegger 

for et støttende læringsmiljø i hjemmet, så var det positivt assosiert med læreres vurderinger 

av elevenes ferdigheter  i lesing og matematikk (Fantuzzo et al. 2004). 

 

Betydningen av foreldres involvering i barnas skolegang 
 
Studier som har sett på foreldres involvering i barnas skolegang har ofte funnet at det er en 

sammenheng mellom foreldres involvering og skoleresultater. Mc Wayne et al. (2004) fant at 

foreldrene som bruker tid på å hjelpe barna med skolearbeid, samt tilrettelegge for et støttende 

læringsmiljø, var positivt assosiert med læreres vurderinger av barna i lesing og matematikk 

(Mc Wayne et al. (2004).  

Det er forskning som har funnet at foreldrenes holdninger, som forventinger de har til barna 

om  utdanningsresultater er positivt assosiert med utdanningsprestasjoner (Lee and Bowen 

2006). 

 
 
 
3.1.5 Ulike foreldrestiler  
 
Annette Lareau (2003) undersøkte om det var forskjeller i foreldrestiler. Hun fant at det var 

ulike foreldrestrategier i ulike sosiale klasser.  

Lareau fant at de fleste foreldre fra middelklassen brukte  en oppdragelse-stil som var det hun 

betegnet som «concerted cultivation» (Lareau 2003). Denne strategien kjennetegnes ved at 
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foreldrene bevisst og i stor grad tilrettelegger for barns kognitive og sosiale utvikling og 

læring. 

Oppdragelse-stilen til arbeiderklasseforeldre kjennetegnes i følge Lareau med at de fleste 

foreldrene her heller velge å støtte opp under naturlig vekst, det som Lareau kaller 

«accomplishment of natural growth» (Lareau 2003). Dette er en strategi der foreldrene legger 

vekt på barns spontane utvikling(Lareau 2003). 

Laureau (2003) mente ulikhet i oppdragelse stil i hjemmet bidrar til å forklare ulik realisering 

av ferdigheter. Det er også forskjeller i måten foreldrene engasjerer seg i barnas skolearbeid. 

Disse forskjellene får i følge Lareau igjen konsekvenser for ferdighetene, evnene til barna 

(Lareau 2003). Lareau mener at foreldre i middelklassen bruker mer tid, er mer engasjert i og 

viser større  interesse også for barns aktiviteter utenfor skolen, f.eks. ulike fritidsaktiviteter 

(Lareau 2003). Lareau fant også at foreldre i ulike klasser også har forskjellige måter å snakke 

med barna sine på. Hun hevder at foreldre i lavere sosiale klasser  oftere bruker direktiver og 

begrensede talekoder, mens middelklasse foreldre i større grad vil resonnere og forhandle med 

barna sine (Lareau 2003). Oppdragelse stilen conserted cultivation kjennetegnes av at 

foreldrene stimulerer barna mer pedagogisk. Foreldrene snakker med barna på en måte for å 

få dem til å reflektere, lærer dem mer avansert språkbruk, samt tilrettelseger og skaper et 

miljø i hjemmet som er bedre tilpasset barnets utvikling og læring. Foreldrene som bruker 

oppdragelse stilen conserted cultivation forsøker bevisst å løfte frem barnas potensial på en 

rekke ferdigheter.  

 

 

For å trekke noen teoretiske antagelser ut ifra et slikt perspektiv så vil tvillingene i mitt utvalg 

der foreldrene bruker oppdragelsestilen «concerted cultivation» bli stimulert i større grad i å 

oppnå sitt genetiske potensial for kognitive ferdigheter. Det sosiale miljøet i disse familiene er 

bedre tilpasset barnets genetiske disposisjoner, og det er mer fokus på barnets utvikling av dette.  

Utfra dette teoretiske perspektivet kan man forvente at de barna fra en høyere 

sosioøkonomiske bakgrunn har en klar fordel. Deres genetiske potensial blir i større grad 

løftet frem og stimulert enn hva er tilfelle for barn fra familier med lavere sosioøkonomisk 

bakgrunn.  

En kan tenke seg at i hjem med lav inntekt eller utdanning vil barn ikke ha tilgang til de 

samme ressursene som kan bidra positivt til den kognitive utviklingen deres. Hjem med 

mindre ressurser har ikke har råd til å melde barna på ulike fritidsaktiviteter og kulturskole. 
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De kan kanskje ikke i like stor grad ikke kjøpe hjelpemidler som kan stimulere utviklingen av 

forskjellige evner.  

 

Min analyse handler ikke om at de med ulik sosioøkonomisk bakgrunn oppnår ulike resultater 

i skolen. Derfor kan jeg ikke knytte disse overnevnte teoriene direkte til mitt 

forskningsspørsmål, men jeg kan knytte disse indirekte til dette, siden jeg skal se om 

sosioøkonomisk bakgrunn modererer variansen for arvbarhet på skolekarakterer. Den 

uavhengige variabelen er sosioøkonomisk status til foreldrene, og den avhengige variabelen i 

min analyse er skolekarakterer. Det genetiske potensialet mennesker i varierende grad har for 

kognitive ferdigheter, vil kanskje blir utviklet og stimulert til å komme nærmere sitt ytterste 

potensial for de barna vokser opp i hjem med tilgang til mye kulturelle og økonomiske 

ressurser. Ut ifra disse klassiske samfunnsvitenskapelige teorier nevnt over, er 

hovedkonklusjon jeg vil trekke slik: Om barnet vokser opp i et hjem med høy sosioøkonomisk 

status, har barnet tilgang til flere ressurser som hjelper dem med å utvikle sine ferdigheter og 

sitt kognitive potensiale. Disse barna har internalisert de riktige verdiene og holdningen som 

hjelper dem med å lykkes i skole og utdanning.  
 
 

3.2 Økologisk psykologi og Urie Bronfenbrenner sin bioøkologiske teori. 
  
Økologisk utviklingspsykologi handler om betydningen av at barn inngår i ulike sosiale og 

kulturelle sammenhenger som de påvirker og selv blir påvirket av. «Urie Bronfenbrennner 

utviklet en bioøkologisk teori som består av fire deler; prosess, person, kontekst og tid» 

(Tetzchner, 2012). Den bioøkologiske utviklingsmodellen dreier seg om at barnets utvikling 

skjer i proksimale prossesser som er samvirket mellom barn og omgivelser på ulike nivåer over 

tid (Tetzchner, 2012). Flere tidligere studier om Scarr-Rowe hypotesen som  jeg har presentert 

i det forrige kapittelet, brukte mellom annet Bronfenbrenner og Ceci sin  teori om utvikling som 

teoretisk grunnlag for sin analyse. Blant andre Turkheimer et al 2003, Rowe et al. 1999 og Baier 

og Lang 2019. Bronfenbrenner og Ceci, er den teorien som passer best for å forklare en Scarr-

Rowe effekt ved utvikling.    

 

Proksimale prosseser 

Bronfenbrenner og Ceci hevder menneskets ulike genetiske potensial for psykologiske 

funksjoner blir aktualisert i det som de kaller for de proksimale prosessene. Dette skjer i 
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samvirket mellom mennesker, objekter og symboler i miljøet og det vil over tid bli mer 

komplekst. 

Bronfennbrener og Ceci (1994) påpeker at den største begrensingen innen atferdsgenetikken 

frem til deres tid, var at arvbarhetsmålet bare måler andelen av variasjon for det aktualiserte 

genetiske potensialet, «mens det genetiske potensialet som ikke blir aktualisert, forblir ukjent» 

(Bronfenbrenner og Ceci 1994).  

 I dag har atferdsgenetikken en løsning på denne begrensingen, siden forskere i 2003 kartla 

menneskets genom. Dette åpnet for nye muligheter innfor genetisk forskning. I dag kan man 

med bruk av data fra Genomfattende assosiasjons studier (GWAS) og polygeniske skår få 

oversikt over de ulike genotypene for ulike trekk (Se: Conley og Fletcher 2018). Siden slike 

metoder ikke var tilgjengelige i 1994, foreslo Bronfenbrenner og Ceci  at ved å «undersøke 

proksimale prosesser og utviklingsutfall under forskjellige miljømessige kontekster vil  

fungere som en indirekte metode for å teste hvordan både gener og miljø bidrar til 

individuelle forskjeller i psykologisk utvikling» (Bronfenbrenner og Ceci 1994).  

For å utvikle den delen av deres teori som handlet om betydningen av proksimale prosesser 

hentet Bronfenbrenner og Ceci inspirasjon fra konseptet om reaksjons-vidde (reaction range). 

Dette er et begrep i atferdsgenetikken som dreier seg om at utfallet av fenotype er avhengig av 

både individets gener og miljø. Det kan være varierende fenotyper (synlige trekk) med 

grunnlag i en enkelt genotype (Bronfenbrenner og Ceci 1994). 

Bronfenbrenner og Ceci trekker frem et eksempel  fra Gottlieb (1991),  som har vektlagt at 

genene ikke produserer «ferdige trekk» eller resultat, men heller  interagerer med 

miljømessige faktorer som sammen bidrar til å bestemme forskjellige utviklingstrekk 

(Bronfenbrenner og Ceci 1994). Bronfenbrenner og Ceci trekker også frem et eksempel fra 

forskning innenfor embryologi og konseptet «presumptive neural tissue». Dette  handler om 

at transplantert embryologisk vev kan bli endret til det bedre eller dårligere, ved å bli  plassert 

innenfor et nytt miljø (Bronfenbrenner og Ceci 1994).  

Bronfenbrenner og Ceci hevder som nevnt at det er i de proksimale prosessene at menneskets 

ulike genetiske potensial for psykologiske funksjoner blir aktualisert.» Dette skjer i samvirket 

mellom mennesker, objekter og symboler i miljøet over tid». (Bronfenbrenner og Ceci 1994). 

Dette innebærer ifølge Bronfenbrenner og Ceci at:  

 

«om de proksimale prosesser er svake, så vil det genetiske potensialet for effektiv psykologisk 

funksjon forbli relativt urealisert, mens genetisk potensial blir aktualisert i større grad når 

proksimale prosesser øker i omfang» (Bronfenbrenner and Ceci 1994).  
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Som man forstår av sitatet over så mener Bronfenbrenner og Ceci det samme som Scarr-Rowe 

hypotesen; at det genetiske potensialet for kognitive ferdigheter blir realisert i større grad i 

bedre miljøer. Bronfenbrenner og Ceci bruker derimot begrepet proksimale prosesser, og gjør 

det hele mer komplisert og abstrakt forklart.  

 

Bronfenbrenner og Ceci mente at man kan man utlede en testbar hypotese fra denne teorien.  

Hypotesen går  ut på at det er en «systematisk variasjon av aktualiseringen av genetisk 

potensial gjennom en sammenhengende kjedefunksjon av de proksimale prosessene» 

(Bronfenbrenner and Ceci 1994).  Av betydning er og stabiliteten i denne prosessen over tid, 

den miljømessige konteksten, trekk ved personene involvert og utviklingstrekket som 

produseres. (Bronfenbrenner and Ceci 1994). Bronfennbrenner og Ceci påpeker at denne 

hypotesen kan testes ved å bruke forskningsmetoder fra atferdsgenetikken, som ved bruk av 

ACE -modellen, denne bruker jeg i analysen på mine data. ACE modellen skal jeg gi en 

utdypning om i metode kapittelet. Målet med ACCE modellen  er å undersøke hvordan 

miljøfaktorer modererer det genetiske potensialet (Bronfenbrenner and Ceci 1994). 

 
Personen er en av de fire elementene ved den bioøkologiske modellen. «Personen omfatter 

alle de individuelle, biologiske, kognitive, emosjonelle og biologiske egenskaper som også 

inkluderer individets gener» (Tetzchner 2012).  Brofenbrenner mener alle mennesker har 

kjennetegn som er viktige for å sette i gang de proksimale prosessene der utviklingen skjer og 

dette er personens ressurser. Slike ressurser er «evner, erfaringer og kunnskaper som er 

nødvendig for at de proksimale effektene skal fungere effektivt på et gitt utviklingstrinn» 

(Tetzchner 2012). Krav fra omgivelsene er også av betydning.  

  

Figur 6 Bronfenbrenner (1979) Fire økologiske nivåer. 
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Figuren over viser de fire nivåene i det økologiske systemet til Bronfenbrenner. 

Konteksten består av det Bronfenbrenner kaller fire økologiske hierarkiske nivåene. Disse 

nivåene vil sammen utgjør barns oppvekstmiljø kategorisert i mikro, meso, ekso og 

makrosystemet. Mikrosystemet består av barns nærmeste relasjoner, som familie. 

Mesosystemet består av forbindelsene mellom to eller flere mikrosystemer som barnet aktivt 

deltar i. Eksosystemet er består av kontekster og hendelser som ikke barnet tar direkte del i, 

men som likevel påvirker barns atferd og utvikling. Dette kan for eksempel være foreldres 

sosiale nettverk (Tetzchner 2012). Makrosystemet er samfunnets, institusjoner, politikk, lover 

og regler, samt kultur og sosiale normer. Bronfennbrenner forklarer at påvirkningen mellom 

de forskjellige systemene går begge veier. For eksempel «hendelser i mikrosystemet og 

mesosystemet som i familier, barnehager, eller skoler  kan føre til endringer i politikk, lover, 

regler og verdier i makrosystemet» (Tetzchner, 2012).  

 

3.2.1 Bioecological sensitivity to context model  
 
Bronfenbrenner og Ceci (1994) utviklet en modell som de kalte «Bioecological sensitivity to 

context model». De utviklet denne modellen for å illustrere sin hypotese som sier at «genetisk 

innflytelse på fenotyper vil være sterkest i et miljø som stimulerer denne utviklingen» 

(Bronfenbrenner and Ceci 1994). 

 

Bronfenbrenner og Ceci utviklet denne modellen med målsetning om å identifisere 

mekanismene for  hvordan genotyper blir omdannet til fenotyper (Bronfenbrenner & Ceci 

1994). Som jeg har nevnt tidligere, den bioøkologiske modellen er bygget på teoretiske 

prinsipper fra forskning på teorier om genetisk overføring. Disse prinsippene går ut på som 

jeg allerede har vært inne på at genene ikke produserer ferdige sluttresultater. Som vi husker 
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genene interagerer med miljøet, og denne interaksjonen er med på å avgjøre utviklingstrekk1 

(Bronfenbrenner og Ceci 1994). 

Bronfenbrenner og Ceci ønsket å finne ut av hvordan dette har betydning for psykologiske 

prosesser, som kognisjon, persepsjon følelser og motivasjon (Bronfenbrenner og Ceci 1994). 

Bronfennbrenner og Ceci foreslår at man kan forklare dette på den måten at genene ikke i seg 

selv inneholder disse prosessene, de forklarer at: 

 

«psykologiske prosesser inneholder psykologisk innhold. I begynnelsen er dette innholdet utenfor 

individet, slik som andre mennesker, objekter og symboler. Det er i utgangspunktet eksterne faktorer 

som blir interne, og de blir endret gjennom de proksimale prosessene, der de går fra å være eksterne til 

interne» (Bronfenbrenner og Ceci 1994). 

 

I tillegg til det Bronfenbrenner og Ceci mener, så vil individet helt fra starten også endre sitt 

miljø «the internal becomes external» (Bronfenbrenner og Ceci 1994). Dette betyr at helt fra 

starten i menneskets liv så skjer kognitiv utvikling gjennom en interaksjon mellom mennesket 

og miljøet (Bronfenbrenner og Ceci 1994).  

 
Tidligere forskning har vist at foreldres involvering i barns skolegang og utdanning har 

virkning på barnas skole resultater. Lee og Bowden (2006) påpeker at foreldrenes 

innvolvering i barnas utdanning  viser til to sentrale sider i mesosystemet i Bronfenbrenners 

modell. Når foreldre engasjerer seg i barnas skolegang så har det i følge Lee og Bowden 

påvirkning på barns utvikling: «denne påvirkningen skjer gjennom forbindelser mellom de 

voksne i barnas mikrosystemer og at det er en kongurens i atferd, verdier og holdninger på 

tvers av omgivelser» (Lee and Bowen 2006). Lee og Bowden mener at å trekke inn begrepene 

sosial og kulturell kapital sin betydning i mesosystemet, kan bidra til skape en større 

forståelse for prestasjonsforskjellene innen utdanningssystemet i USA (Lee og Bowen, 2006). 

Jeg synes det er er interessant å bruke en lignede teoretisk tilnærming for å undrsøke Scarr-

Rowe hypotesen på norske data.   

 
 
 
 

 
1 utviklingstrekk kan være forskjellige menneskelige trekk og atferd som utvikles gjennom livet som for 
eksempel vekt, personlighet, psykiske lidelser, kognitive evner etc.   
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3.2.2 Nyere empiri om forskjeller i skolekarakterer basert på klassisk teori  
 
Jeg vil illustrere hvordan noe av den senere forskningen på utdanningsforskjeller har brukt 

begreper og teoretiske antagelser fra de klassiske sosiologiske teoriene nevnt i ovenfor. Derfor 

trekker jeg frem et par eksempler på slike studier.  

Andersen and Hansen (2012) gjorde en studie der de undersøkte sammenhengen mellom 

familiebakgrunn og skolekarakterer blant norske elever. Datagrunnlaget deres var karakterer 

fra norske grunnskoler og ungdomsskoler. De brukte et klasse-skjema utviklet for registerdata 

som forsøker å fange opp klassedelingene beskrevet av Bourdieu (Andersen og Hansen, 

2012). Flere av funnene deres støttet Bourdieu sine tanker om klasse og kultur. Andersen og 

Hansen fant at nivået på skoleprestasjoner varierer mellom ulike klasser, det varierer også 

blant ulike klasser på forskjellige «hierarkiske nivåer» (Andersen og Hansen, 2012). Andersen 

og Hansen fant at klasseforskjeller øker i løpet av utdannelseskarrieren, samt varierer mellom 

skriftlig og muntlig eksamen. Andersen og Hansen hevder i tråd med Bourdieus teori at 

«formelle eller symbolske aspekter ved studentenes prestasjoner, i motsetning til deres 

tekniske ferdigheter tillegges ulik vekt i forskjellige omgivelser» (Andersen og Hansen, 2012) 

De fant at det var et mønster av forskjeller både vertikalt og horisontalt. Elevene fra det 

Andersen og Hansen klassifiserte som de «høyere klassene» har en tendens til å ha de høyeste 

prestasjonsskårene. For de på samme sosiale- klassenivå så fant Andersen og Hansen at det 

var elevene som har bakgrunn fra kulturklassene som har de beste skoleresultatene (Andersen 

og Hansen, 2012). I de høyeste sosioøkonomiske klassene er det i følge Anderssen og Hansen 

elevene med bakgrunn  i det de kaller den «kulturelle fraksjonen» som har de beste 

prestasjonene, mens de med bakgrunn  i det de omtaler som den « økonomiske eliten» skårer 

lavest (Andersen og Hansen, 2012). Det er et mønster at de som kommer fra de klassene med 

mest kulturell kapital har bedre prestasjonsskår enn elvene med bakgrunn i de klassene med 

mest økonomisk kapital. (Andersen og Hansen 2012). Andersen og Hansen mener dette 

mønsteret i klasseforskjeller stemmer overens med deres antagelser og Bourdieu sin teori. 

Dette var  at skoleprestasjoner varierer både vertikalt, avhengig av kapitalmengde og 

horisontalt, etter kapitalens sammensetning(Andersen og Hansen 2012). De fant at på hvert 

horisontale nivå så har klassen med mest kulturell kapital høyere karakterer (Andersen og 

Hansen 2012). 
 

Anders Bakken (2004) har også forsket på ulikhet i skoleprestasjoner blant norske elever og 

trekker også inn teoretiske begreper fra Bourdieu om kulturell kapital sin betydning for 
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skoleprestasjoner. Bakken påpeker at siden 1950-tallet har forskningsresultater som blant 

annet Hernes og Knudsen 1976, Lindbekk 1977, Aamodt 1982, Hansen 1995 vist at det er 

sammenheng mellom elever skoleresultater og foreldrenes sosioøkonomiske status (Bakken, 

2004).  

Bakken sin studie viser at hjemmet fortsatt har betydning for elevers skoleprestasjoner. Ifølge 

Bakken «Det er store forskjeller i karakterer mellom elever med foreldre med høy utdanning 

og elever med foreldrene som har kort utdanning eller lite kulturell kapital» (Bakken, 2004). 

Siden Bakken ikke hadde direkte opplysninger om foreldrene sitt utdanningsnivå så 

operasjonaliserte han den sosioøkonomiske bakgrunnen slik: foreldre som jobber i ufaglærte 

yrker, faglærte yrker og yrker som krever høgskole- eller universitetsutdanning, samt yrker 

som krever høyere utdanning (Bakken 2004).  Ifølge Bakken sin studie er det slik at de 

elevene som gjør det best i skolen er de som har foreldre i yrker som krever høyt 

utdanningsnivå (Bakken, 2004). Han påpeker også at dette mønsteret ikke har endret seg fra 

1992 og 2002 (Bakken, 2004). 

 

Også i den internasjonale litteraturen er det flere studier som har sett på sammenhengen 

mellom familiebakgrunn og skoleprestasjoner. Et eksempel er Sean F. Reardon (2011) fra 

USA. Reardon påpeker at det er en økning i utdanningsforskjeller som skyldes 

inntektsulikhet, det han kaller «The income achievement gap» i de seneste tiårene. 

 I USA har dette gapet kjennetegnet av at gruppen av studenter med lavest inntekt har 

dårligere utdanningsresultat, enn gruppen av studenter med høy inntekt, dette gjelder både 

karakterer, fullførelse av high school, påbegynnelse på høyere utdanning og fullføringsrater 

på alle utdanningsnivåer (Reardon 2011).  

Reardon sin studie er ser på om disse inntekts relaterte utdanningsforskjellene har blitt mindre 

eller økt de siste årene. Han undersøkte dette ved å se på sammenhengen mellom utdannings 

oppnåelse og familieinntekt i USA i de siste 50 årene (Reardon 2011). Reardon brukte data 

fra  nasjonale studier med informasjon om familieinntekt og  karakterer i  matematikk og 

lesing (Reardon 2011). Reardon sine resultater viste at det har vært en signifikant økning i 

forskjeller i utdanningsresultater knyttet til inntektsulikhet de siste 30 årene (Reardon 2011).  

I følge Reardon så begynte forskjellene å øke på  1970 tallet  (Reardon 2011). I senere  tid, 

blant de født 20 til 25 år senere, rapporterer Reardon at forskjellene i standardiserte testskårer 

var   hele 40% større enn det forskjellene var noen tiår tidligere (Reardon 2011). Det er altså 

et stort og økende skille i utdanningsprestasjoner mellom de som har lite og mye inntekt i 

USA fortsatt.  
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Andre interessante funn med bakgrunn teori om kulturell og sosial kapital fra både Bourdieu 

og Coleman er Lee og Bowden sin studie fra 2006.  De undersøkte sammenhengen mellom 

elevers utdanningsprestasjoner og demografiske forskjeller som rase, 

fattigdom og foreldres utdanningsnivå. Lee og Bowden sitt  utvalg bestod av 415 barn fra et 

representativt utvalg av tredje til femteklassinger i USA.  Lee og Bowden fant at det er 

sammenheng mellom demografiske særtrekk og skole prestasjoner (Lee & Bowen 2006) De 

tok utgangspunkt hypoteser fra Bourdieu sin teori om kulturell kapital som blir overfør fra 

foreldre til barn og virker inn på barnas utdanningsprestasjoner. I samsvar med teorien, fant 

Lee og Bowden at foreldre med forskjellige demografiske egenskaper hadde kjennetegn av  

forskjellige typer involvering i barnas skolegang (Lee & Bowen 2006). De typene 

engasjement som kjennetegnet foreldrene som var i den dominerende gruppen hvite 

amerikanere, var  sterkest korrelert  med bedre utdanningsprestasjoner (Lee & Bowen 2006).   

Lee og Bowden sine funn viste at det var grad av foreldrenes engasjement i barnas skolegang 

og foreldrenes forventninger til barna om utdannelse prestasjoner som var av størst betydning 

for barnas skoleresultater (Lee og Bowden 2006). Deres funn støtter teoretiske antagelser 

basert på Bourdieu sin teori om at kulturell kapital bidrar til faglige fordeler for de 

dominerende gruppene dette skjer «…ved at det oppstår en kongruens mellom familiens 

habitus og utdanningsinstitusjonen» (Lee og Bowden 2006). 

Foreldres høye forventninger rundt barnas utdanningsprestasjoner var forbundet med høyere 

karakterer, også på tvers av de demografiske gruppene som ble vurdert. Slike empiriske funn 

kan man se også er i overenstemmelse med Hyman, Bowles og Gintis sine teoretiske 

perspektiver om betydningen av verdier mål og ambisjoner om suksess som blir internalisert i 

familien (Lee og Bowden 2006).  

 

 

3.2.3 Empiriske forventninger basert på teori og tidligere forskning 
 
Utfra teorien til Bronfenbrenner og Ceci og tidligere forskningsfunn på Scarr-Rowe hypotesen 

vil jeg gjøre noen antagelser om funn:  

  

Urie Bronfenbrenner and Stephen J. Ceci sier at «arvbarheten varierer markant og systematisk 

som en funksjon av nivåer av proksimale prosesser og av miljømessige forhold spesifisert i 

hypotesen under vurdering» (Bronfenbrenner og Ceci 1994). Miljømessige forhold under 
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vurdering i denne analysen er sosioøkonomisk status. Bronfenbrenner og Ceci mener det 

genetiske potensialet for kognitive ferdigheter vil bli realisert mer effektivt i miljøer som er 

gode. Miljøet i de ulike sosiale klasser inneholder kjennetegnes av forskjellige symboler og 

trekk ved menneskene.  Man kan tenke seg at de klassespesifikke faktorene som i følge for 

eksempel Bourdieu og Hyman kjennetegner de høyere klassene blir internalisert i disse 

prosessene som Bronfenbrenner og Ceci snakker om. Dette er en fordel for barn fra familier 

med høy SØS. Om jeg skal knytte sammen teori fra de tradisjonelle sosiologene til 

Bronfenbrenner og Ceci sin tankemåte, så vil individer med høyere sosioøkonomisk bakgrunn 

sitt genetiske potensial utvikles ved en interaksjon med holdninger og verdier som ser på 

utdanningsprestasjoner som viktige.   

Foreldres nivå av utdannelse og inntekt har sammenheng med andre viktige elementer som e 

sosiologiske teorier har hevdet er av betydning. Slike elementer er foreldrene sine verdier som 

Hyman, Bowles og Gintis beskrev.  Foreldrenes oppdragelsestil og språkbruk som Lareau 

beskrev og kulturelle væremåte og habitus som Bourdieu beskrev. Forelderens sosiale kapital 

har også betydning som vi husker Coleman trakk frem. Videre kan nevnes, foreldrenes 

forventninger, til barna og holdninger til utdannelse, som Goldthorpe og Breen fremhevet som 

betydningsfullt for sosial mobilitet.  

Disse faktorene som jeg her nevner kan tenkes å påvirke de proksimale prosesser i barnets 

mikro og mesonivå. 

 

Bronfenbrenner og Cecis teoretiske modell sier at ved å forbedre proksimale prosesser og 

miljøer, er det mulig å øke omfanget av aktualiserte genetiske potensialer for utvikling 

(Bronfenbrenner and Ceci 1994). Med proksimale prosesser menes mener de blant annet det 

miljøet i hjemmet, relasjoner mellom individet og betydningsfulle andre der utvikling skjer. 

Det samme mener Scarr-Rowe hypotesen. Basert på dette vil sannsynligvis høyere 

sosioøkonomisk status i en familie bidra til å øke omfanget av det aktualiserte genetiske 

potensialet for ferdigheter som blir testet i skolen.  

Den underliggende antagelsen i Scarr-Rowe hypotesen er også som nevnt tidligere at de 

miljøforholdene som kjennetegner familier med mye ressurser passer bedre med barnets 

genetiske disposisjoner og forsterker det genetiske uttrykket barnet har for ulike kognitive 

ferdigheter (Tucker-Drob og Bates 2016; Turkheimer m.fl. 2003). 

 

Siden tidligere forskning har funnet at høyere sosioøkonomiskstatus i familien er en indikasjon 

at disse familiene har tilgang til mer ressurser. Ressurser som har betydning for utvikling av 
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barnas potensial og ferdigheter. Ut fra dette vil jeg anta at jo høyere inntekt og utdanningsnivå 

foreldrene har jo høyere vil arvbarhets estimatet være for tvillingene i mitt utvalg.  

 

The environmental disadvantage hypothesis sier også at IQ skåren blant individene som 

vokser opp i mest fordelaktig miljø vil ha en større andel av genetisk varians og mindre andel 

miljømessig varians, enn for IQ skårer blant de som vokser opp mindre fordelaktige miljø 

(Scarr, 1971).   

Mine antagelser om funn basert på tidligere forskning og teori, er at jeg vil jeg forvente funn 

som i en viss grad gjenspeiler denne hypotesen.  

Likevel, siden det meste av forskningen på hypotesen er gjort i USA som er et land med mye 

mer sosial ulikhet enn Norge, kan det hende jeg ikke vil finne en like sterk Scarr-Rowe effekt 

i min analyse på norske tvillinger. Som vi husker fra Turkheimer and Horn (2014) sin 

metaanalyse, konkluderte de med at Scarr-Rowe-interaksjonen, har gjentatt seg i amerikanske 

studier, men at Scarr-Rowe interaksjonen påvises mindre i Europa. Vi vet at Norge har 

mindre sosial ulikhet enn USA, Det er altså viktige forskjeller på makronivå mellom USA og 

Norge som kan virke inn på forhold mikronivå for individene. Sosial ulikhet er større i USA. 

Der er større sosial ulikhet i USA enn i Norge Det er for interessant å se på hvordan 

hypotesen slår ut her i Norge   

 

Den mest omfattende studien på hypotesen fra USA i 2017 av Figlio et al. fant ikke støtte for 

hypotesen, og denne studien var stor og grundig utført. Så jeg vil tro det er noe mindre 

sannsynlig at man skulle finne sterk støtte for Scarr-Rowe hypotesen i Norge som er et land 

med mindre sosial ulikhet enn USA.  

Basert på overnevnte teori og flere andre tidligere studier som har funnet støtte for Scarr-Rowe 

hypotesen, så holder jeg muligheten åpen for at jeg vil finne noe høyere grad av arvbarhet blant 

de tvillingene som kommer fra hjem med foreldre med høyest utdanning og inntekt.  

 
Jeg vil se på utfallsvariablene matematikk karakterer og gjennomsnittskarakter. 

Det kan tenkes at de ulike teoriene jeg har presentert ovenfor som verdi, kulturteoriene og 

ulike oppdragelsestiler har mindre å ha betydning for elevens resultater i matematikk. Derimot 

kan det tenkes at de teoriene jeg har presentert har mer betydning for resultatene og 

ferdighetene som blir testet i fagene som inngår under grunnskolepoeng.  

Noen av de tradisjonelle sosiologiske teoriene som Bourdieu, Hyman, Rist, Lareau, Coleman 

mener at språk, kulturelle symboler og væremåter har stor betydning for skoleprestasjoner. 
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Dessuten har lærerens sosiale kategorisering av elevene også betydning for skoleprestasjoner. 

Kanskje har disse aspektene mest betydning for gjennomsnittskarakterer?  

Når det gjelder gjennomsnittskarakterer blir elevens ferdigheter og evner i språk og 

allmennkunnskap testet. Her kan tenkes at fordelaktige kulturelle væremåter kan slå positivt 

ut på lærernes vurderinger av eleven. For eksempel: Bourdieu mener den riktige «habitusen», 

fremtoningen og graden av kulturell kapital har betydning for barnas skoleresultater. Hvis 

denne teorien er riktig så kan dette nok genere enn Scarr- Rowe effekt i grunnskolepoeng, 

men ikke nødvendigvis i matematikk som er et mer teknisk fag.  

 

Jeg tolker kulturteoriene slik at elever fra høyere sosioøkonomisk bakgrunn har lært de 

«riktige» kulturelle symbolene i hjemmet som hjelper dem i skolen. Dette er symboler og 

språk som barn med lav sosioøkonomisk bakgrunn ikke lærer like godt. Det kan nok ha 

betydning for grunnskolepoeng, men har sannsynligvis mindre betydning for faget 

matematikk.  Miljøet vil med andre ord ha betydning for de evnene som barnet utvikler i noen 

fag. Derimot kan det kanskje drøftes om matematikk karakterer og ferdigheter som er mer 

basert på logikk, geometri og tekniske forståelse ikke vil la seg påvirke i stor grad av om 

foreldrene har den riktige «habitusen» eller om barnet har de riktige kulturelle symbolene 

internalisert.  
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4.0 Data og metode  
 
I dette kapittelet skal jeg beskrive datagrunnlaget og forskningsdesignet, samt beskrive 

operasjonaliseringer av variabler og hvordan analysen er gjennomført.  

 

For å teste Scarr-Rowe-hypotesen bruker jeg en biometrisk metode kalt ACE modell. 

Toeggede (DZ) tvillinger deler 50% av genene sine. Eneggede (MZ) tvillinger er 100 prosent 

like genetisk. Dette gjør at man med en ACE- modell kan estimere tre varianskomponenter for 

et trekk:  

-arvbarhet A som er det som kan tilskrives genetikk,  

-delte miljøfaktorer C er det som kan tilskrives innflytelse fra delt familiemiljø,  

-komponent E som kan tilskrives innflytelse fra ulikt, unikt miljø som også inkluderer 

målefeil (Plomin et al. 2008; Boomsma, 2002). 

 

For å undersøke om den genetiske variansen (arvbarheten) modereres av foreldres 

sosioøkonomiske status så grupperer jeg tvillingene i ulike sosioøkonomiske grupper.  

Sosioøkonomisk status er målt etter foreldrene sitt utdanningsnivå og inntektsnivå. 

 

   

  Tabell 0. 3 :Ulike SØS kategoriseringer i analysen 
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Jeg kjører ACE-

modeller for hver og en av disse SØS variablene nevnt over i tabellen.  

 

Jeg bruker registerdata som er data over hele befolkningen og data fra nasjonalt 

tvillingregister (NTR). I folkeregisteret har vi alle tvillinger, men uten informasjon om 

tvillingparenes zygositet. Jeg har data på zygositet fra NTR for utvalg av de født fra 1986 og 

frem til 1991. Jeg bruker informasjon om tvillingparenes zygositet fra NTR og 

karakterinformasjonen er hentet fra NuDB. Informasjon om foreldres utdanning og inntekt er 

hentet fra henholdsvis, NuDB og inntektsregisteret. Det er folkeregisteret og 

personnummersystemet som gjør det mulig å koble disse kildene sammen. Jeg har data over 

grunnskolekarakterer fra og med 1986. Skoleprestasjonene er målt ved utgangen av 

grunnskolen, hvilket vil si når barna er omkring 16 år gamle.   

 

Datagrunnlaget jeg bruker er tilrettelagt for denne analysen av Torkil Hovde Lyngstad. Jeg 

bruker registerdata og data fra nasjonalt tvillingregister (NTR) Jeg har fått tilgang til data 

gjennom TSD. Jeg bruker grunnskolekarakterer til 16 åringer, og jeg har tilgang til karakterer 

fra og med 1986. Jeg bruker informasjon om deres karakterer i matematikk og 

gjennomsnittskarakter (GPA).  

Karakterene analyseres med zygositet for kohortene 1986-1991. Sosioøkonomisk status blir 

målt ved å se på foreldres inntektsnivå og lengde på utdannelse. 

Liste over inndeling av sosioøkonomisk status i denne analysen 
En ny SØS variabel fra PCA basert på begge foreldres utdanningsnivå og 
inntektsnivå. 
SØS variabel etter mors utdanningslengde. 
 
 
SØS variabel etter der mors utdannelse er målt når barnet er 10 år gammelt. 

SØS variabel etter fars utdanningslengde. 
 
SØS variabel der fars utdannelse er målt ved barets 10 års alder. 
 
 
SØS variabel der som inkluderer begge foreldres utdanningsnivå, der den 
med høyest utdanningsnivå gir utslag på tvillingenes utfall, ved barnets 
fødsel. 
 
SØS variabel som inkludere begge foreldres utdanningsnivå, der den med 
det høyeste nivå gir utslag, ved barnets 10 års alder. 
 
SØS variabel der fars inntektsnivå er bakgrunnsvariabelen for. 
sosioøkonomiskstatus 
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 I folkeregisteret har vi alle tvillinger, men det er uten zygositetsinfo. Derfor er fordelen med å 

bruke data fra nasjonalt tvillingregister (NTR) at jeg har zygositet-info fra dette registeret, og 

jeg får utvalg av tvillinger som er født frem til 1991. Utvalget består av 420 DZ- tvillinger og 

526- MZ tvillinger. 

 

4.1 Registerdata 

 
Ved bruk av registerdata har man tilgang til data over hele befolkningen i Norge.   

Registerdata inneholder informasjon om en rekke variabler over Norges befolkning.  

Ved bruk av registerdata kan man lage koblinger mellom forskjellige observasjoner som for 

eksempel familiemedlemmer, som for eksempel foreldre og barn. I min analyse kobler jeg 

tvillingers karakterer med foreldres utdannelse og inntektsnivå. En fordel med registerdata er 

at man kan studere  endringer over tid og  variasjoner i grupper (Røed og  Raaum, 2003) En 

annen positiv side ved bruk av registerdata som er et pluss er at det ikke er reporting bias.  

 

Lyngstad og Skardhammar trekker frem at  «Norsk registerdata er en egnet datakilde for å for 

å studere intergenerasjonelle overføringsprosesser» (Hovde Lyngstad og Skardhamar 2011).   

Intergenerasjonelle overføringsprosesser handler om å forstå  sammenhenger ved trekk ved 

foreldres og og barnas utfall og sosiale mobilitet ( Lyngstad og Skardhamar, 2011). 

Registerdata har et system der det er linker mellom individenes ID, det er en PIN for hvert 

individ, disse kan linkes til hverandre.  Man har derfor mulighet til å koble familiemedlemmer 

sammen ved bruk av individenes PIN. Som Lyngstad og Skardhamar påpeker så  «åpner dette 

for  muligheten å lage komplekse datastrukturer over individers og familie og husholdning» 

(Lyngstad og Skardhamar, 2011). I denne analysen blir trekk ved tvillingenes foreldre som 

disses inntekt og utdannelse nivå inkludert i analysene. Konkret skal jeg bruke informasjon 

om foreldrenes utdanningslengde og inntekt for å se på hvordan dette gir utslag på personens 

grunnskolekarakterer.  

 

Bruk av registerdata i forskningsprosjekter har både fordeler og ulemper. I denne studien er det 

mest fordeler. Begrensningene med registerdata, kan være det at data i slike register ikke er 

samlet inn til forskning og analyseformål. En annen begrensning ved bruk av registerdata i 

forskning er også at type informasjon ikke er like utfyllende som den kunne være om den var 

samlet fra en fra en enkel survey-undersøkelse, der man også kan kartlegge subjektive 

holdninger og meninger (Røed og Raaum 2003). Som Røed og Raaum påpeker så kan ikke 
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subjektive målinger som for eksempel holdninger og intensjoner bli registrert i registeret, hvis 

ikke individet gir denne informasjonen selv (Røed og Raaum ,2003). 

Jeg vil derfor ikke tilgang til all informasjon om forhold som kunne være interessant å vite 

noe om, som har betydning for individets barndom og kognitive utvikling. Dette kunne være 

informasjon om verdier i hjemmet, holdninger og subjektive meninger. Jeg har heller ikke noe 

direkte informasjon om oppdragelsestiler, eventuell konflikt mellom foreldre. Dette er flere 

elementer som man vet kan ha stor betydning for barnets utvikling (Lyngstad og Skardhamar, 

2011). Men jeg har fordelen at jeg har tilgang til å utfyllende data om foreldres inntekt, 

utdannelse, som kan være indirekte målinger på noe av det først nevnte. Utdannelse og 

inntektsnivå er forøvrig det mest vanlige og brukte målet på sosioøkonomisk bakgrunn som 

blir brukt i studier som ser på sosial mobilitet og forskjellige intergenerasjonelle 

overføringsprosesser ( Lyngstad og Skardhamar , 2011). Ikke alle land har like utfyllende 

nasjonale registrere med data som forskere kan få tilgang til i norsk registerdata. Forskere i 

Norge har en fordel ved at de kan få tilgang på slik informasjon, som kan brukes i flere 

forskningssammenhenger.  

 

4.1.1 Tvillingregisteret  

 
Jeg bruker også data fra Nasjonalt tvillingregister. Fordelen med data fra dette registeret er at 

det har informasjon om tvillingenes zygositet, altså om de er eneggede eller toeggede.  

 

Tvillingforskningen i Norge startet på 1960-tallet med fokus på psykisk helse. I 2009 ble ulike 

studier med konsesjon fra Datatilsynet slått sammen til det som i dag heter Nasjonalt 

tvillingregister (NTR). Registeret ble etablert av Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo 

universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Formålet med dette registeret er å samordne 

data om tvillinger for bruk i forskning om helse og sykdom.  

 

NTR består av spørreskjemadata, blodprøver og annet biologisk materiale og opplysninger fra 

mer enn 32 000 tvillinger fra de fleste årskullene født på 1900-tallet (FHI).  

 

En begrensning med data fra tvillingregisteret er at det er frivillig å delta, så derfor er ikke alle 

tvillinger i Norge registrert der. Alle opplysningene i registeret er samtykkebaserte. Det vil si 

at informasjonen og biologisk materiale er gitt av tvillingene selv (FHI). I denne analysen er 

dataene fra NTR koblet opp mot offentlige registre med informasjon om tvillingenes 



62 
 

skoleprestasjoner og deres foreldres utdanning og inntekt. Slike sammenstillinger skjer kun 

etter forhåndsgodkjenning fra nødvendige offentlige instanser, og prosjektet jeg deltar i har fått 

en slik godkjenning. 

 
 
4.2 Operasjonalisering av variabler 
 

Utfallsvariabler 

Tvillingers skoleprestasjoner er utfallsvariablene i analysen min. 

Skoleprestasjoner er i denne sammenheng karakterer fra grunnskolen.   

Jeg bruker to ulike mål. Det ene er gjennomsnittskarakterer som er et gjennomsnittsmål over 

alle fag i grunnskolen 1. Det andre er matematikk karakterer fra grunnskolen. Dette er 

utfallsvariablene i analysen som er målt når tvillingene er 16 år.  

I norsk grunnskole så går karakterskalaen fra 1 (dårligst) til 6 (best) 

 

Uavhengige variabler 

Sosioøkonomisk status er målt ved mor og fars utdannelsesnivå og inntektsnivå.  

Utdannelsesnivået er oppdelt i tre nivåer: 0,1,2. Foreldre uten VGS har nivå 0 som er lavt 

utdannelsesnivå. Foreldre med middels utdannelse har nivå 3,4 er middels utdannelse. 5,6,7,8 

er kategorisert som høy utdannelse; dette som er høyskole og universitetsutdanning.  

Sosioøkonomiskstatus er også målt etter foreldrene sin inntekt, som er kategorisert i tre 

nivåer: lav, middels og høyinntekt.  Lav inntekt for en foreldre er under 200 000 kr årlig, 

middelsinntekt er fra 300 000 til 400 000 kr årlig, høy inntekt er fra 400 000 og høyere. 

I hoved analysen der jeg lager en PCA-variabel for SØS, som består av inntektsnivået og 

utdannelsesnivået kategorisert under og over medianen.  

 

Analyseplan  

Jeg skal analysere om sosioøkonomiskstatus moderer den genetiske innflytelsen på barns 

kognitive utvikling.  

Kunnskap om dette er et viktig tillegg til litteraturen som handler om hva som former barns 

kognitive utvikling og forklaringer på sosial ulikhet. Det kan for eksempel være interessant å 

 
1 Gjennomsnittskarakterer i grunnskolen er gjennomsnitt av karakterene i disse fagne: RLE. Norsk. Matematikk. 
Naturfag. Fremmedspråk / språklig fordypning. Samfunnsfag. Kunst og håndverk. Musikk.  
Mat og helse. Kroppsøving, Engelsk.  
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tenke på at det sosiale miljø som et individ vokser opp i kan virke inn på det genetiske 

potensialet til individet. Miljøet kan på ulike måter virke inn på det genetiske potensialet for 

kognitive ferdigheter. Det kan kanskje løfte opp eller senke ned og undertrykke det genetiske 

potensialet. Dette er problemstillinger som denne analysen kan bidra til å besvare.  

 

Fremgangsmåte i hovedanalysen 

I det jeg betegner som hoved analysen kjører jeg en PCA -analyse, og denne PCA- analysen 

henter ut den første (viktigste) prinsipale komponenten fra settet av variabler for foreldres 

utdanning og inntekt. Utfallsvariablene er matematikk karakter og gjennomsnittskarakterer fra 

grunnskolen når tvillingen er 16 år gamle. I PCA analysen er både inntekt og utdannelse til 

begge foreldrene slått sammen der disse variablene er satt til under medianen og over 

medianen.  

Jeg gjør dette fordi ved å bruke en PCA-analyse har man den fordelen at en kan slå sammen 

flere komponenter ved sosioøkonomiskstatus, i mitt tilfelle utdannelse og inntekt. Dette gjør 

jeg fordi jeg mener å slå sammen disse komponentene gir et bredere mål på 

sosioøkonomiskstatus. Siden for eksempel høy utdannelse ikke sier noe om faktorer som har 

betydning som for eksempel helse, fordi foreldre kan være syk, arbeidsledig, etc. selv om han 

eller hun har høy utdannelse. Høy inntekt kan tolkes som en indikasjon på at personen har høy 

arbeidskapasitet, og at personen ellers er velfungerende. Inntekt og utdannelse slått sammen 

er et mer sikkert mål på SØS, og sier noe om nivå av fordeler og ulemper i tvillingens 

oppveksthjem. Disse variablene slått sammen gir et mer helhetlig bilde av den sosiale 

bakgrunnen. 

 
 
 
 
 
 
Sensitivitetsanalyser 
 
 
I sensitivitetsanalysene kjører jeg ACE- modeller for hver og en av SØS-variablene 
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Jeg bruker utdannelsesnivå og inntektsnivå fordi dette er begge tradisjonelle SØS-komponenter 

i sosiologisk forskning. Foreldrenes utdannelse regnes av noen som en av de mest stabile sidene 

ved SØS fordi den vanligvis er etablert i en tidlig alder og forblir som oftest den samme over 

tid (Hauser, 1994). Foreldrenes utdannelse er også en indikator på foreldrenes inntekt fordi 

inntekt og utdanning er sterkt korrelert (Hauser & Warren 1997). 

Inntektsnivået til foreldre sier noe om familiens ressurser som kan ha betydning for å legge 

forholdene til rette for den kognitive utvikling til barna i familien. 

   
Liste over de ulike variablene for sosioøkonomiskstatus i 
sensitivitetsanalysene.   
 
SØS variabel etter mors utdanningslengde.  
 
 
SØS variabel etter der mors utdannelse er målt når barnet er 10 år 
gammelt. 
SØS variabel etter fars utdanningslengde. 

 
 SØS variabel der fars utdannelse er målt ved barets 10 års alder.  
 
 
SØS variabel der som inkluderer begge foreldres utdanningsnivå, der 
den med høyest utdanningsnivå gir utslag på tvillingenes utfall, ved 
barnets fødsel. 
 
SØS variabel som inkludere begge foreldres utdanningsnivå, der den 
med det høyeste nivå gir utslag, ved barnets 10 års alder. 
 
SØS variabel der fars inntektsnivå er bakgrunnsvariabelen for. 
sosioøkonomiskstatus 
SØS variabel der mors inntektsnivå er bakgrunnsvariabelen for 
sosioøkonomiskstatus. 
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4.3 ACE- modellen  
 
For å besvare min problemstilling skal jeg undersøke data over tvillinger som er eneggede 

(MZ) som har med identiske gener. Og toeggede tvillinger (DZ) som har 50 prosent likt 

genetisk arvemateriale. Jeg bruker som nevnt tidligere en kvantitativ atferdgenetisk modell 

kalt ACE modellen.  

 
Den klassiske tvilling designet analyserer likheter med MZ- og DZ-tvillinger. MZ-tvillinger 

stammer fra et enkelt befruktet egg og arver derfor identisk genetisk materiale (Boomsma et 

al. 2002). Å sammenligne likheten av MZ-tvillinger for en egenskap eller sykdom med 

likheten med DZ-tvillinger ved bruk av ACE modellen vil dette gi et estimatet på hvilken grad 

genetisk  innflytelse bestemmer fenotypisk variasjon av den egenskapen (Boomsma et al. 

2002). Estimatet som viser den genetiske innflytelsen, er en arvbarhetskoeffisient. For å 

konkret forklare hva en arvbarhetskoeffisient er vil jeg referer til folkehelseinstituttets (FHI) 

sin definisjon på dette: 

«Arvelighetskoeffisienten er et mål vi bruker for å uttrykke hvilken betydning gener har.... 

Koeffisienten varierer fra 0 til 1 (0-100 prosent). En koeffisient på 0 betyr at variasjonen i 

sykdomsutbredelsen utelukkende er bestemt gjennom miljøfaktorer. En koeffisient på 1 (100 prosent) 

betyr at variasjonen i en egenskap utelukkende er genetisk bestemt» (FHI,Vedaa, Tallaksen, Skogen 

og Aarø, 2019).  

 

Boomsma et al. påpeker at resultater fra analyser der en har brukt slike metoder som ACE 

modellen, har ført til endringer i måten man tenker  rundt årsakene for helse, sykdom og 

individuelle forskjeller i atferd (Boomsma et al. 2002). I følge Boomsma et al. «har det i løpet 

av de siste 20 årene skjedd en utvikling fra strenge miljømessige forklaringer til et mer 

balansert syn, som anerkjenner viktigheten av gener, for eksempel for atferdsproblemer og 

konsentrasjonsforstyrrelser hos barn» (Boomsma m.fl. 2002). 

For å estimere den genetiske innflytelsen på karakter bruker jeg altså ACE modellen, også 

kalt den klassiske tvilling modellen.  
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Den kalles ACE modellen eter betegnelsen fra de  latente faktorene A C E: 

(A) arvbarhet er den andelen av forklaringsvariansen av en egenskap som er kommer fra 

genetiske påvirkningskilder. En annen vanlig betegnelse for det genetiske bidraget for et trekk 

er også h2 (Nielsen 2016).  

(C) det delte miljøet representerer effekten av alle kjennetegn ved familien, eller kjennetegn  i 

det sosiale miljøet som har en tendens til å føre til at søsken ligner hverandre i egenskaper i 

følge Nielsen for eksempel sosial klasse, etnisitet eller kvaliteten på skoler  tvillingene deler 

(Nielsen, 2016). 

(E)  det ikke-delte miljøet er effekten av innflytelse fra miljø som gjør søsken forskjellig fra 

hverandre. «Dette kan for eksempel være ting som skjedde under svangerskapet, sykdom eller 

opplevelser som påvirker det ene tvillingen, men ikke den andre. (E) Inkluderer også 

målingsfeil» (Nielsen 2016).  

Figur 7. ACE Modellen. 

 

 
 

I ACE-modellen er logikken at monozygotiske (MZ) tvillinger som er oppvokst i samme 

familie deler både 100% av genene, og det samme miljøet. Forskjeller som oppstår mellom 

disse tvillingene som vokser opp i samme miljø er tilfeldige. 

Nielsen forklarer at  korrelasjonen mellom identiske tvillinger blir et estimat på A + C 

(Nielsen 2016). Dizygotiske (DZ) tvillinger deler også C, men de deler i gjennomsnitt bare 

50% av genene sine. «Derfor blir korrelasjonen mellom DZ tvillinger et estimat på ½ A + C» 

(Nielsen 2016). Nielsen beskriver at «ACE modellen dekomponerer den individuelle verdien 

av egenskap P til en lineær funksjon av tre umålte kilder som forklarer påvirkning fra det 

genetiske (A), det delte miljø (C) og ikke-delt miljø (E)» (Nielsen 2016).( se figur 8) 
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For å forklare dette på en litt enklere måte vil jeg trekke frem Jon Ivar Elstad (2010) sin 

beskrivelse av metoden. Elstad illustrerer metoden for å beregne arvbarhetskoeffisienten, ved 

å bruke følgende eksempel: Man vil forsøke å finne ut hvor arvelig det er å løpe fort. En har et 

utvalg av tvillinger som løper 60-meteren, resultatet fra løpet har man i en tabell, og en ser fra 

resultattabellen at korrelasjonen mellom de eneggede tvillingene er høy: 0,82. Men lavere 

blant de toeggede tvillingene: 0,49. Ifølge Elstad regner man deretter ut 

arvbarhetskoeffisienten ved å doble forskjellen mellom korrelasjonene (Moum 2007: 358 i 

Elstad, 2010). 0,82 minus 0,49 er 0,33. og 0,33 ganger 2 er 0,66. Det vil altså si i følge Elstad 

at : «genene forklarer 66 prosent» (Elstad, 2010). 

 

4.4 Analysens validitet    
 
I dette kapittelet trekker jeg frem det som berører validiteten ved min studie og den klassiske 

tvilling modellen  

 
4.4.1 Forutsetningen om likt miljø «The equal environments assumption» 
 
Validiteten til tvilling modellen avhenger av forutsetningen om like miljøer. Dette er kjent som 

begrepet «The equal environments assumption» (EEA). Forutsetningen for modellens validitet 

er at både eneggede og toeggede tvillinger må vokse opp under de samme miljøbetingelsene, 

dette er en forutsetning for metodens validitet.  

«Noen kritikere av den klassiske tvilling modellen påpeker at om omgivelsene behandler 

identiske tvillinger mer likt enn toeggede tvillinger kan det føre til et ulikt miljø for 

tvillingene. Dette vil i så fall bety at den tradisjonelle tvilling modellen overestimerer 

arvbarheten» (Conley et al. 2013). For å undersøke denne problemstillingen nærmere så 

gjorde Coneley, Rauscher, Dawes (2013) en analyse hvor de så på et stort utvalg av tidligere 

feilklassifiserte tvillinger med misoppfattet og feilklassifisert zygosit i National Longitudinal 

Survey of Adolescent Health, datasettet Minnesota Twin Family Study and Child og 

Adolescent Twin Study in Sweden (Conley et al. 2013).  

Ifølge Conley et al ble disse tvillingene oppdratt i et likt miljø, mens de genetisk egentlig 

tilhørte en annen gruppe. Ifølge Conley et al. så reverserte dette den typiske GE-interaksjonen 

og førte til begrensede estimater av arvbarhet for en rekke utfall (Conley et al. 2013). I tillegg 

til å undersøke fysiske trekk som høyde. BMI og fødselsvekt så de i tillegg på 

sykdomsdiagnoser som ADHD og depresjon. Conley et al. vurderte også 

grunnskolekarakterer (GPA). Conley et al. påpeker at GPA er spesielt relevant å undersøke 
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for dette. Ifølge Conley: «Det kan tenkes at det finnes en sterk sosial innflytelse på GPA 

grunnet faktorer som lærerens karaktersetting av eleven. Denne karaktersettingen  kan være 

avhengig av lærerens personlige oppfatning og sosiale kategorisering av eleven» (Conley et 

al. 2013). Dette er i tråd med det blant andre Rist (1977) og Keddie (1971) hever i sine teorier. 

Når det gjelder eneggede tvillinger så er det lettere for lærere å forveksle dem. Dermed kan 

det kanskje være vanskeligere å gi tvillingene ulike karakterer og «det kan være en tendens til 

å vurdere tvillingenes prestasjoner mer likt» (Conley et al. 2013). Derfor mener Conley mfl. at 

om en skulle finne bevis mot the equal environments assumption, så er GPA en god variabel å 

se på (Conley et al. 2013). Resultatene fra undersøkelsen til Conley et al. støtter i stor grad 

validiteten omkring forutsetningen om likt miljø både for gjennomsnittskarakterer og de fleste 

andre trekkene i undersøkelsen. Arvbarheten viste seg faktisk å være høyere blant tvillingene 

med feil kategorisert zygositet (Conley et al. 2013).    

 

Ifølge Conley et al. (2013) kan en også gjøre en tilsvarende konklusjon vedrørende en annen 

forutsetning for validiteten for ACE – modellen. Dette er forutsetningen om random mating. 

Random mating innebærer at det er genetisk tilfeldig hvem man velger å få barn med. Ved 

random mating vil den genetiske likheten mellom søsken er være ca. 50% (Conley et al. 

2013). Domingue et al. (2014) skriver at en har funnet at individer er likere 

partneren/ektefellen sin enn andre individer på viktige trekk som blant annet utdannelsesnivå 

(Domingue et al., 2014)  En vet at assortative- mating skjer. Folk har en tendens til å velge 

partner og får barn med individer som er like seg selv genetisk. Dette øker den genetiske 

likheten mellom søsken. Det ville ikke skje om partnerutvelgelse var helt tilfeldig tilfeldig 

(Domingue et al., 2014). I slike tilfeller der det skjer assortative mating vil 

arvbarhetsestimatet bli undervurdert (Conley et al. 2013). Ifølge Robert Plomin et al. (2008) i 

tilfeller med assortative- mating så vil dette altså kunne føre til en underestimering av 

genetisk innflytelse og en overestimering av innflytelsen fra delt miljø. Det er fordi den 

genetiske likheten mellom søsken er sterkere enn det som antas av ACE modellen som 

forutsetter random mating (Plomin et al., 2008). 

 
 
4.4.2 Tvillinger som utvalg  
 

Tvillinger er en egen gruppe og man kan drøfte hva som er spesielt med akkurat denne gruppen 

utvalg, sammenlignet med befolkningen ellers.  
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Tvillinger skiller seg i viktige aspekter fra resten av befolkningen. Man må anta at det er 

mulighet for at atferden til tvillinger kan avvike i viktige aspekter fra den generelle 

befolkningen (Kohler et al. 2002). Som Kohler m.fl. (2002) trekker frem så er det som skiller 

tvillinger fra resten av befolkningen at de først og fremt har et annet livmorsmiljø enn vanlige 

ett- barns svangerskap. Forskere som blant annet Christensen et al. (1998); Gaist et al. (2000). 

har sett på tvillinger for å undersøke forskjeller i livmorsmiljøet. Slike forskjeller kan være på 

grunn av at de deler livmorsmiljøet med en med-tvilling, eller fraværet av en med-tvilling. Noen 

forskere har funnet at med -tvillingenes kjønn kan påvirke graden av maskulinitet senere i livet. 

Det kan også påvirke fekunditet som handler om den biologiske evnen til å få barn (Christensen 

et al. 1998; Gaist et al. 2000 i Kohler m.fl. 2002). Det er tvillingforskning som har rapportert at 

det er høyere prosentandel av homofile blant monozygotiske tvillinger enn de dizygotiske 

tvillinger (Bailey og Pillard 1991). Slike særtrekk som nevnt ovenfor, har nok ingen betydning 

for min analyse, men jeg nevner det for å poengtere på at det kan være forskjeller mellom 

tvillinger og resten av befolkningen.  

Andre forskjeller i sosioøkonomiske forhold mellom tvillinger og den generelle befolkningen 

som er mer relevant for min studie, er at sannsynligheten for å få tvillinger øker med mors 

alder (Bortolus m.fl.1999; Kyvik m.fl. 1995; Westergaard m.fl. 1997 i Kohler m.fl. 2002). 

Tvillinger har oftere eldre mødre. Det kan bety at disse mødrene har fått et forsprang på 

oppnåelse av utdannelse og inntekt. Tvillinger vil med mindre de oppdras separat alltid ha 

minst et søsken. Søsken kan påvirke ens utvikling på mange forskjellige måter (Kohler et al. 

2002). Ifølge Kohler et al. så vil disse forskjellene mellom tvilling populasjonen 

sammenlignet med den generelle befolkningen sannsynligvis kunne ha en sammenheng med 

miljømessige påvirkninger i hjemmet og oppdragelse stil mener Kohler m.fl. (2002).  

Siden det er frivillig å la seg registre i Nasjonalt Tvilling Register, kan det forekomme en 

seleksjon av en viss gruppe til dette registeret. Kanskje en seleksjon av de gruppene av 

tvillingene med foreldre som har ekstra tid, som følger med og synes forskning er viktig har 

overskuddsressurser til å registrere sine barn i slike registre? I så fall kan kanskje dette 

reflektere en Scarr-Rowe effekt i seg selv.  

 
Alle analysene i denne oppgaven er gjort ved bruk av statistisk Software- programmet R. 
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6. Resultater. Deskriptiv statistikk. 

 
 

6.1 Hoved analysen: Hovedresultater. 
 
 
 

Tabell 0 4 resultat fra PCA variabel for SØS 

 

 

 

I denne PCA- Analysen, har jeg samlet flere dimensjoner av familiens sosioøkonomiske status. 

Begge foreldres inntekt og utdanning. Denne analysen viser at for karakterer i matematikk er 

arvbarheten størst, 73 % er den genetiske variansen for de med foreldre med mest utdanning og 

inntekt, mens den genetiske variansen for de med foreldre med inntekt og utdanning under 

                  
     Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og gjennomsnittskarakterer. Separat for grupper over/under median SØS. 
              
                      Varianskomponenter med 95% konfidensintervall   
               
  A A_lbound A_ubound C C_lbound C_ubound E E_lbound E_ubound N    
 Utfallsvariabel Undergruppe             
              
 Matematikk Over median SØS 

     
0,73  0,54 0,96     0,04  -0,17 0,23 

     
0,22  0,18 0,27 473   

 Under median SØS 
     
0,61  0,42 0,83     0,19  -0,03 0,38 

     
0,20  0,17 0,24 473   

              
              
 
Gjennomsnittskarakter Over median SØS 

     
0,52          0,37  

          
0,70     0,32  0,14 0,47 

     
0,16  0,13 0,19 473   

 Under median SØS 
     
0,38  0,26 0,53     0,51  0,35 0,62 

     
0,12  0,10 0,14 473   

                           
Noter: SØS-variablen er den første prinsipale komponenten fra en PCA av foreldrenes utdanning og inntekt ved barnets fødsel    
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medianer er 61% for utfallsvariabelen matematikk karakterer. Innflytelsen fra delte miljøet (C) 

på matematikk karakterer er sterkest for den laveste SØS -gruppen på 19%. For den høyeste 

SØS gruppen innflytelsen fra delt miljø på matematikk karakterer 4%. Dette er et mønster som 

er i tråd med Scarr-Rowe hypotesen.  

 

Den genetiske variansen på gjennomsnittskarakterer er også sterkest for de med foreldre med 

inntekt og utdanning over medianen. Arvbarhetskoeffisienten for disse er 52%, mens arvbarhets 

koeffisienten for de med foreldre med inntekt og utdannelse under medianen er 38%. Dette kan 

også tolkes som en Scarr-Rowe effekt. Som en ser har også C koeffisienten, det delte miljøet 

større betydning for de gruppene som ligger under medianen 51 %, mens innflytelsen fra C 

estimatet for de over median er det 32%. Også dette er i tråd med Scarr-Rowe hypotesen.  

En ser av resultatene at arvbarhets estimatene er sterkest for karakterer i matematikk. 

 

Innflytelsen fra delt miljø er sterkere for elevene som kommer fra hjem der inntekten er under 

medianen, mens den genetiske innflytelsen er sterkere for elevene fra hjem med inntekt og 

utdanning over medianen.   

Resultat antyder at miljøforskjeller mellom familier med ulik grad av inntekt og utdanning 

påvirker uttrykket av genetisk potensial for skoleresultater.  

 

Foruten om en indikasjon om en Scarr-Rowe effekt ved at arvbarhetsestimatene er høyest for 

på gjennomsnittskarakterer og matematikk karakterer i de SØS- gruppene som ligger over 

medianen i hovedanalysen, så finner jeg to mønstre:  

 

Det første mønsteret man ser av resultatene er at innflytelsen fra delt miljø synes og har mer 

betydning for barna fra hjemmene med lavest SØS.  

Dette er i tråd med det Scarr-Rowe hypotesen predikerte.  

 

Et annet mønster er at matematikk karakterer har størst arvbarhets -varians. Dette tyder på at 

ferdigheter i matematikk er i stør grad arvbart. 

 

Konfidensintervallene er som man ser brede, at konfidensintervallene er brede tyder på at 

estimatene de er usikre. Dette er vanlig for estimater fra en ACE-modell. Jeg kan ikke gjøre 

noen slutninger for hvert enkelt estimat og det er vanskelig å si noe sikkert, men selv om den 

enkelte måling er usikker, så kan jeg se hva som gjentar seg som mønster i analysen.  
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6.2 Sensitivitets analyser resultater 
 
Her presenteres resultatene fra de ulike ACE- modellene basert på ulike mål på 

sosioøkonomisk status 

 
 
 

Tabell 0 5. Mors utdanningsnivå som SØS bakgrunn, ved barns fødsel 
 

 
 

 

 

Som en leser av tabellen over er sosioøkonomisk status er målt som er mors utdanningsnivå 

ved barnets fødsel er så er det høyere arvbarhetskår for barna med mødre med høyere utdanning, 

sammenlignet de med lavest utdanning. For utfallsvariabel gjennomsnittskarakterer er 

              
            Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og gjennomsnittskarakterer. SØS mors utdanningsnivå, barn 0 år  
              
                
              
  A A_lbound A_ubound C C_lbound C_ubound E E_lbound E_ubound N    
  Utfallsvariabel Undergruppe             
              

  Matematikk 

lav utdanning 
Mor  
  

      
0,68          0,38  

          
1,04  

       
0,09         -0,27       0,36  

     
0,24         0,18      0,31  242   

 

 
middels utd.  
Mor 

    
0,76          0,54  

          
1,03  

       
0,07  -0,20 0,29 

     
0,17  0,14     0,22 353   

 høy utd. Mor  
      
0,70  0,14 0,98 

       
0,04  -0,22 0,26 

     
0,26  0,21     0,33 343   

              
   
Gjennomsnittskarakter 

 
lav utdanning 
Mor   

      
0,38  -0,06 0,63 

       
0,47  0,22 0,64 

     
0,15  0,12     0,20 242   

 

 
middels utd. 
Mor 

      
0,56          0,40  

          
0,77  

       
0,33  0,12 0,49 

     
0,11  0,08 0,13 353   

  høy utd. Mor  
      
0,45  0,28 0,65 

       
0,39  0,19 0,55 

     
0,16  0,13 0,21 343    

 
Noter: SØS-variablen er mors utdanningsnivå ved barnets fødsel        
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genetiske variansen for de som har mødre med lav utdanning 38%, mens for de som har mødre 

med høyest utdanning er den genetiske variansen 45% Dette kan indikere en  Scarr-Rowe 

effekt. Likevel er det som en ser slik at de som har mødrene med middels utdanning at 

arvbarhetsskåren slår aller høyest ut, for disse i denne gruppen er den genetiske variansen 56% 

nå utfallsvariabelen er gjennomsnittskarakterer. Mødre med middelsutdanning har barn med 

høyere arvbarhetsskår, enn barna til de mødrene med lav utdanning, de kan synes utfra disse 

resultatene å være en Scarr-Rowe effekt.  Der matematikk er utfallsvariabelen er det ikke stor 

forskjell i genestisk varians mellom de ulike inntektsgruppene, for de med med mødre med 

lavest inntekt er genetiske variansen 68%, denne variansen øker for de med mødre med middels 

inntekt til 76 %, men den øker ikke mye fra lav inntekt til høyest inntekt, for de med høyest   

litt for gruppen med mødre med høyest inntekt, der den genetiske variansen er 70%. innflytelsen 

fra delt miljø har større betydning for gjennomsnittskarakterer enn for matematikk karakterer.  

De høyeste estimatene for innflytelsen fra delt miljø er i de laveste inntektsgruppene både for 

gjennomsnittskarakterer og matematikk karakterer, i tråd med det Scarr-Rowehypotesen 

predikerer; at innflytelsen fra delt miljø er av mest betydning i lavere SØS-miljøer.  

 

 

 

Tabell 0 6. resultater fra ACE modell der SØS er mors utdannelsesnivå når barnet 10 år 

 

             

      

     

Tabell 
06 
        

  
Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og gjennomsnittskarakterer.  
Mors utdanningsnivå ved barnets 10 års alders 

            

  A A_lbound A_ubound        C C_lbound C_ubound    E E_lbound E_ubound   N 
Utfallsvariabel Undergruppe           
            

Matematikk 
lav utdanning 
Mor  

      
0,65       0,34    1,05         0,11   -0,27 0,40 

       
0,24  0,18 0,33 183 

 

 
middels utd.  
Mor 

    
0,80       0,57    1,09         0,04   -0,25 0,27 

       
0,16  0,13 0,21 343 

 Høy utd. Mor  
      
0,64  0,12   0,89        0,11   -0,13 0,31 

       
0,25  0,20 0,31 417 

            

Gjennomsnittskarakter 
lav utdanning 
Mor  

      
0,30  -0,07  0,54        0,55   0,31 0,72 

       
0,15  0,11 0,21 183 

 
middels utd. 
Mor 

      
0,64       0,45   0,87         0,26    0,02  0,44  

       
0,10  

              
0,08  0,13  343 

  Høy utd. Mor  
      
0,39  0,25  0,56        0,45   0,28 0,59 

       
0,16  0,13 0,20 417 

 
 
Noter: SØS-variablen er mors utdanningsnivå ved barnets 10 års alder    
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I tabellen over er SØS målt som mors utdanningsnivå når barnet er 10 år. En ser av resultatene 

en svak Scarr -Rowe tendens ved bruk av gjennomsnittskarakterer som utfallsvariabel, der den 

genetiske variansen for de med mødre med lavest utdannelse er 30 %, mens for de med mødre 

med mest utdannelse er den genetiske variansen 39%.    

 

Det er ikke Scarr- Rowe tendens for karakterer i matematikk.  

Aller størst genetisk varians for de med mødre med middelsutdanning når baret var 10 år, 

dette gjelder både for gjennomsnittskarakterer og karakterer i matematikk, henholdsvis 64% 

for gjennomsnittskarakterer og 80% for matematikk.  Forøvrig ser man et tilsvarende mønster 

for karakterer i matematikk som når en kun brukte fars utdanningsnivå som SØS -mål: delt 

miljø (C) har større betydning for gjennomsnittskarakterer enn på matematikk karakter, hvor 

delt-miljø har liten betydning.  

Størst genetisk varians for matematikk karakterer. Genetisk variansen er aller sterkest for de 

med mødre med middel utdanningsnivå, for både gjennomsnittskarakterer (64%) og 

matematikk (80%) dette er samme mønster som en så av resultatene fra når barnet ved 0 år. 
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Tabell 0 7 SØS bakgrunn er fars utdanningsnivå når barnet er 0 år. 
 
 

 

 

Som en ser av tabellen over så viser resultatene at når fars utdannelse som SØS mål ved barnets 

0 års alder, at ved bruk av gjennomsnittskarakterer som utfallsvariabel så er det høyere genetisk 

varians for de som har fedre med høyest utdanning, denne er på 52%. For de med fedre med 

lavest utdanningen er den genetiske variansen på gjennomsnittskarakterer 25%.  For de med  

middels utdanning er den genetiske variansen for gjennomsnittskarakterer 47%.  

For gjennomsnittskarakterer ser en altså at den genetiske variansen er større jo høyere 

utdannelsesnivået til far er, noe som er en Scarr -Rowe effekt. 

Dette er ikke tilfelle for matematikk karakterer, når barnet er 0 år, her ser man det er høyest 

genetisk varians på 72% for karakterer i matematikk for de med fedre med lavest utdanning. 

     Tabell 07         

  
Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og gjennomsnittskarakterer.  
Fars utdanningsnivå ved barnet 0 år 

            
  A A_lbound A_ubound C C_lbound C_ubound E E_lbound E_ubound N 
Utfallsvariabel Undergruppe           
            

Matematikk 
lav utdanning 
far 

      
0,72  -0,09 1,12        0,08  -0,31 0,38 

       
0,19  0,14 0,26 

 
181 

 
middels utd. 
Far 

      
0,64          0,42  

           
0,90         0,17  -0,09 0,37 

       
0,19  0,15 0,24 

 
372 

 høy utd. far 
      
0,68  0,21 0,93        0,08  -0,15 0,28 

       
0,23  0,18 0,29 

 
370 

            

Gjennomsnittskarakter 
lav utdanning 
Far 

      
0,25  0,02 0,48        0,61  0,38 0,76 

       
0,13  0,09 0,18 

 
181 

 
middels utd. 
Far 

      
0,47          0,32  

          
0,67         0,41  0,20 0,55 

       
0,12  0,09 0,14 

 
372 

  høy utd. far  
      
0,52          0,35  

          
0,71         0,33  0,13 0,48 

       
0,16  0,12 0,19 

 
370 

 
Noter: SØS-variablen er fars utdanningsnivå ved barnets fødsel         
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De med middels utdanning og høyest utdanning er nokså like, henholdsvis 64% for middel 

utdanning, og 68 % for høy utdanning.   

 
 

 
 

Tabell 0 8 Resultater når SØS bakgrunn er fars utdanningsnivå ved barnet 10 år 
 

 
 

 

 
 

I tabellen over er SØS bakgrunnen fars utdanningsnivå ved barnets 10 års alder.  

Som man ser av resultatene er det igjen tydelig at det er mye høyere arvbarhet for matematikk  

karakterer enn for gjennomsnittskarakterer. Det ser ut som det genetiske potensialet for 

matematikk ferdigheter er uavhengig foreldres utdanningsnivå, siden de med fedre med lavt 

utdanningsnivå er arvbarhet variansen på matematikk ferdigheter generelt høy. Det er små 

forskjeller i estimatet for genetisk varians mellom utdanningsnivåene der matematikk 

     

Tabell 08 
        

  
Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og gjennomsnittskarakterer.  
Fars utdanningsnivå ved barnet 10 år  

            

  A A_lbound A_ubound     C C_lbound C_ubound     E E_lbound E_ubound N 

Utfallsvariabel Undergruppe           

            

Matematikk 
lav utdanning 
far 

  
0,65  -0,11 

 
 1,11 

    
   0,16   -0,30 0,48 

    
   0,19    0,14 0,28 

 
139 

 
middels utd. 
Far 

  
0,65          0,44   0,90  

    
   0,16  - 0,09  0,36  

    
   0,19    0,16       0,24  

 
392 

 høy utd. Far 
   
0,69  0,19 0,93 

    
   0,09  -0,14 0,28 

    
   0,22    0,18 0,28 

 
393 

             

Gjennomsnittskarakter 
lav utdanning 
Far 

   
 
0,27  0,00 0,56 

    
 
  0,59  0,30 0,77 

   
 
 0,14   0,10 0,20 

 
 
139 

 
middels utd. 
Far 

   
 
0,41          0,28   0,59  

    
   
  0,47  0,29  

                     
0,60  

    
 
 0,12  

            
0,10       0,15  

 
 
392 

  høy utd. far  

   
 
0,53  0,37  0,71 

    
    
  0,32  0,14 0,48 

   
  
0,15  0,12 0,19 

 
 
393 

Noter: SØS-variablen er fars utdanningsnivå ved barnets 10 års alder       
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karakterer er brukt som utfallsvariabel, lav utdanning har en genetisk varians 65 % det samme 

for de med fedre med middels utdanning 65% og litt høyere for de med høyest utdanning  

på 69 %. Som en ser har del miljøet (C) har mindre betydning for matematikk karakterer for de 

som har fedre med høyest utdanning, C estimatet for disse er 9%, mens for de med fedre med 

middels og lavest utdanning er C estimatet 16 %. Et slikt mønster er i tråd med det Scarr -Rowe 

hypotesen predikerer, at varians andelen fra delt miljø har mindre betydning for høyere SØS 

kategorier.  

 

Når fars utdannelse nivå er målt ved barnets 10 års alder ser man en klar høyere genetisk 

varians for gjennomsnittskarakterer for de med fedre med høyest utdanning, arvbarheten er på 

53%, De med fedre med lavest utdanning er den genetiske variansen for 

gjennomsnittskarakterer 27%. For de med fedre med middels utdanning er arvbarheten 41 %. 

Det er altså en jevn økning i genetisk varians etter fars utdanningsnivå (satt ved barnets 10 års 

alder) for gjennomsnittskarakterer. Innflytelsen fra delte miljø er av mest betydning for denne 

gruppen der far er i den laveste utdanningskategorien på 59%, for de med fedre med middels 

utdanning er innflytelsen fra det delte miljøet 47%, mens de med fedre med høyest utdanning 

i denne kategorien er innflytelsen fra det delte miljøet lavest på 32 % for utfallsvariabelen 

gjennomsnittskarakterer. Dette sammen med estimatene for den genetiske innflytelsen 

stemmer overens med Scarr-Rowe hypotesen.  

 For matematikk karakterer er det samme mønster, men som nevnt ikke like store forskjeller 

mellom nivåene. Den genetiske variansen er generelt høy for matematikk på 69 % for de med 

fedre med høy utdanning. For lavt utdanningsnivå er den genetiske variansen 65 %, det samme 

for middels utdanningsnivå 65%. Selv om ACE -estimatene for middels og lavt utdanningsnivå 

på utfallsvariabel matematikk karakterer er like, er konfidensintervallene ulike. 

Det kan ikke sies det er noe betydelig forskjell i genetisk varians mellom SØS- kategoriene 

for utfallsvariabelen matematikk karakterer. Selv om fedre med høyest inntekt er den 

genetiske variansen for utfallsvariabelen matematikk karakterer som nevnt 69%. 
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Tabell 0 9 SØS målt ved fars inntektsnivå: 
 
 

 

 

 

 

 

 

I tabellen over ser en resultatene fra ACE modellen der SØS variabelen er satt som fars inntekts 

nivå. Som en ser så genetiske variansen for gjennomsnittskarakterer 44% for de med far med 

lav inntekt og 49% for de med far med høyest inntekt. For de med fedre med middels inntekt 

er den genetiske variansen 27% for gjennomsnittskarakterer som utfallsvariabel  

 

For karakterer i matematikk er arvbarhetsvariansen 59 % for barna   

      

Tabell 
09 
        

  
Tabell 6.2.5 Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og 
gjennomsnittskarakterer. Fars inntektsnivå som SØS variabel  

            
  A A_lbound A_ubound  C C_lbound C_ubound  E E_lbound E_ubound N 
Utfallsvariabel Undergruppe           
            

Matematikk lav inntekt far 
  
0,59   0,05 0,87   0,21  -0,07 0,43   0,20  0,16 0,26 322 

 

 
middels 
inntekt Far 

  
0,46  

               
0,27  0,69    0,35  0,12 0,52   0,19  0,15 0,24 313 

 

 
høy inntekt 
Far 

  
0,78  0,24 1,05   0,03  -0,23 0,25   0,19  0,15 0,24 311 

            

Gjennomsnittskarakter lav inntekt Far 
  
0,44  0,09 0,64   0,46  0,26 0,61   0,10  0,08 0,12 322 

 

 
middels 
inntekt Far 

  
0,27   0,14  0,43    0,60  0,44 0,72   0,13  0,10 0,17 313 

  

 
høy inntekt  
Far  

  
0,49  0,32 0,70   0,36  0,15 0,52   0,15  0,12 0,20 311 

Noter: SØS-variablen er fars inntektsnivå           
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med fedre med lavest inntekt og 78 % for barna med fedre med høyest inntekt. Dette indikerer 

en Scarr-Rowe effekt. De med fedre med middels inntekt har derimot lavere genetisk varians 

enn de med fedre med lavest inntekt for begge utfallsvariablene.  Så det kan ikke sies at den 

genetiske variansen øker jevnt i takt med fars inntekt, selv om det er forskjell mellom de med 

lavest inntekt og høyest inntekt der arvbarheten er høyest for de med fedre med høyest inntekt, 

i tråd med en Scarr -Rowe effekt. 

Innflytelsen fra det delte miljøet (C) er også tråd med det Scarr-Rowe hypotesen predikerer her, 

den er større i de laveste inntektsgruppene. C variansen er for utfallsvariabelen matematikk  

 karakter 21 % for de med fedre med lavest inntekt, for de med fedre med høyest inntekt er C 

variansen bare 3%, den er likevel størst for de med fedre med middels inntekt på 35% der 

matematikk karakterer er brukt som utfallsvariabel.  

  

For gjennomsnittskarakterer er det samme mønsteret for C- variansen, det er sterkest innflytelse 

fra delt miljø for de med fedre middels inntekt, denne variansen er 60%, for de med fedre med 

laves inntekt er C variansen 46%, og for de med fedre med høyest inntekt er C -variansen 36%.  

 
Tabell 0 10 Resultat fra ACE modell der SØS er målt ved mors inntektsnivå 
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Resultatet her viser at når mors inntekt er satt som SØS mål så finner jeg en Scarr-Rowe 

tendens ved at den genetiske variansen er høyere for barna med mødre med høyere inntekt 

enn for barna med mødre med lavest inntekt, både på matematikk og gjennomsnittskarakterer. 

For gjennomsnittskarakterer er genetiske variansen for de med mødre med lavest inntekt 30 

%, for de med mødre med høyest inntekt er genetiske variansen 36%. Likevel, for de elevene 

med mødre med middels inntekt er arvbarhetsskåren for gjennomsnittskarakterer aller høyest, 

59%. Den genetiske variansen for karakterer i matematikk for de med mødre med lavest 

inntekt er 52%, de med middels inntekt er den genetiske variansen 85% de med høyest inntekt 

er den genetiske variansen 54%. Så for matematikk karakterer er også den genetiske variansen 

høyest for de med mødre med middels inntekt. Som man ser her at den mellomste SØS 

kategorien har høyest genetisk varians på både karakterer i matematikk og 

gjennomsnittskarakterer er det samme mønsteret som viste seg der mors utdannings nivå var 

satt som variabel for sosioøkonomisk status, både ved barnets fødsel og ti års alder. Siden den 

genetiske variansen likevel er høyere for den mellomste SØS kategorien enn for den laveste 

kan det også argumenteres for at dette er en Scarr -Rowe interaksjon.  

     
Tabell 
0 10        

  

Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og gjennomsnittskarakterer.  
 

 Mors inntektsnivå som SØS- variabel  

            
  A A_lbound A_ubound C C_lbound C_ubound E E_lbound E_ubound   N 
Utfallsvariabel Undergruppe           
            

Matematikk 
lav inntekt 
mor 

  
0,52  0,03 0,76   0,30  0,07 0,48 

  
0,18  0,14 0,23 322 

 

 
middels 
inntekt mor 

  
0,85   0,57   1,18  - 0,06  -0,39 0,21 

  
0,21  0,17 0,27 312 

 

 
høy inntekt 
mor 

  
0,54  0,23 0,78   0,27  0,03 0,45 

  
0,19  0,15 0,25 312 

            

Gjennomsnittskarakter 
lav inntekt 
mor 

  
0,30  0,07 0,44   0,61  0,47 0,72 

  
0,09  0,07 0,12 322 

 

 
middels 
inntekt mor 

  
0,59    0,40   0,83    0,28  0,04 0,47 

  
0,13  0,10 0,17 312 

  

 
høy inntekt 
mor 

  
0,36  0,26 0,55   0,48  0,29 0,63 

  
0,16  0,13 0,21 312 

Noter: SØS-variabelen er mors inntektsnivå           
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Tabell 0 11 ACE modell der SØS er målt ved begge foreldres utdannelse nivå er inkludert, 
den av foreldrene med høyest utdannelse gir utslag  
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I tabellen over ser man Resultatene fra ACE-modellen der SØS- bakgrunnen er målt ved begge 

foreldres sitt utdannelsesnivå. Som en ser så er det for matematikk karakterer høy arvbarhets 

skår, uavhengig SØS nivå, 99 % genetisk varians for karakter i matematikk for de med foreldre 

med lavest utdanning. Dette er et interessant funn og er det motsatte av hva Scarr-Rowe 

hypotesen predikerer.  De med foreldre med høyest utdanning er den genetiske variansen for 

matematikk 71%, for de med foreldre med middels utdanning er den genetiske variansen 62% 

for matematikk karakterer.  

For gjennomsnittskarakterer er den genetiske variansen for de med foreldre med lavest 

utdanning 25%, mens for de med foreldre med høyest utdanning er det dobbelt så høy genetisk 

varians på 51%. De med foreldre med middels utdanning er den genetiske variansen 46 %. Det 

ser altså ut til at det er en indikasjon for Scarr-Rowe effekt for gjennomsnittskarakterer som 

utfallsvariabel, men ikke for matematikk karakterer der SØS-variabelen er operasjonalisert ved 

begge foreldres utdannelse nivå og den med det høyeste nivået gir utfallet.   

 
 
 

Tabell 0 12 SØS målt ved begge foreldre, høyeste utdanning ved 10 år 

     
Tabell 
011       

  

 
Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og 
gjennomsnittskarakterer, SØS er begge foreldrenes utdanningsnivå, der den med høyest 
utdanning gir utslaget  
  

            
  A A_lbound A_ubound  C C_lbound C_ubound E E_lbound E_ubound N 
Utfallsvariabel Undergruppe           
            

Matematikk lav utdanning  
  
0,99  -0,13 1,76 - 0,31  -1,04 0,29 

    
0,32  0,21 0,48 86 

 middels utd.  
  
0,62          0,42  

               
0,88    0,20  -0,05 

 
 

0,40 
  
0,17  0,14 0,21 366 

 høy utd.  
  
0,71  0,17 0,93   0,05  -0,16 0,24 

  
0,24  0,20 0,29 486 

            

Gjennomsnittskarakter lav utdanning  
  
0,25  -0,02 0,70   0,59  0,14 0,82 

  
0,16  0,11 0,25 86 

 middels utd.  
  
0,46          0,31   0,66    0,42  0,22 0,57 

  
0,12  0,09 0,15 366 

  høy utd.   
  
0,51  0,37 0,67   0,34  0,18 0,48 

  
0,15  0,12 0,18 486 

 
Noter: SØS-variabelen er begge foreldrenes utdanningsnivå, der den med høyest utd. gir utslaget   
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I tabellen over er resultatene fra ACE modellen der variabelen for sosioøkonomisk status er 

begge foreldres utdanningsnivå når barnet er 10 år gammelt, der den med det høyeste 

utdanningsnivået gir utslaget.  

Her er mønsteret av høy arvbarhet for matematikk karakterer uavhengig SØS nivå igjen veldig. 

tydelig. Den genetiske variansen for utfallsvariabel matematikk for de i gruppen med foreldre 

med lav utdanning er 94%, for middels utdanning 64% og høy utdanning 70%. Den genetiske 

variansen for matematikk karakterer er altså høyest for de med foreldre i den laveste 

utdanningskategorien, som en også så var tilfelle der den samme SØS- variabelen ble brukt når 

ved barnets fødsel.  

Når gjennomsnittskarakterer er brukt som utfallsvariabel ser en derimot litt høyre genetisk 

varians for de som har foreldre med høy utdannelse på 48%. De med foreldre med lav og 

middels utdannelse så er den genetiske variansen for gjennomsnittskarakterer den samme for 

disse på 42%.  

 

     
Tabell 

012        

  

  
Varianskomponenter (ACE) med 95% konfidensintervall for matematikk og 
gjennomsnittskarakterer, begge foreldrenes utdanningsnivå, der den med høyest utd. gir 
utslaget når barnet er 10 år 
 
   

             
  A A_lbound A_ubound  C C_lbound C_ubound E E_lbound E_ubound N  
Utfallsvariabel Undergruppe            
             

Matematikk lav utdanning  
  
0,94  -0,14 1,95 - 0,29  -1,24 0,44 

  
0,34  0,21       0,55  57  

 middels utd.  
  
0,64  0,42 0,91   0,18  -0,08 0,39 

  
0,18  0,14 0,22 335  

 høy utd.  
  
0,70  0,16 0,91   0,08  -0,12 0,25 

  
0,22  0,18 0,26 551  

             

Gjennomsnittskarakter lav utdanning  
  
0,42  -0,04 1,23   0,41  -0,40 0,78 

  
0,17  0,10 0,29  57  

 middels utd.  
  
0,42  0,27 0,61   0,47  0,27 0,61 

  
0,12  0,09 0,15 335  

  høy utd.   
  
0,48  0,10 0,63   0,38  0,24 0,51 

  
0,14  0,11 0,17 551  

 
 
Noter: SØS-variabelen er begge foreldrenes utdanningsnivå, der den med høyest utdanning gir utslaget når barnet er 10 år  
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Som jeg allerede har nevnt, konfidensintervallene er som man ser brede i både i 

hovedanalysen og i resultatene i sensitivitetsanalysene. At konfidensintervallene er brede 

tyder på at estimatene er usikre. Dette er vanlig for estimater fra en ACE-modell. Jeg kan ikke 

gjøre noen slutninger for hvert enkelt estimat og det er vanskelig å si noe sikkert, men selv om 

den enkelte måling er usikker, så kan jeg se hva som gjentar seg som mønster i analysen.  

Hoved poenget i analysen er ikke hvert enkelt estimat, men den overordnede tendensen i 

resultatet  

 
 
 
7.1 Oppsummering av resultater i hovedtrekk og diskusjon 
 
PCA-analysen viser at det er høyere genetisk varians for både karakterer i matematikk og 

gjennomsnittskarakterer for tvillingene med foreldre med høyest inntekt og utdanning (over 

medianen) I PCA analysen er den genetiske variansen for matematikk for tvillingene med 

foreldre med høy utdanning og inntekt 73 % av variansen. Den genetiske variansen er 61% for 

tvillinger med foreldre med inntekt og utdanning under medianen. Det er altså 12 prosentpoeng 

forskjell i genetisk varians for matematikk mellom elevene med foreldre med lav SØS vs. 

høyere SØS.  

Dette er et mønster som er i tråd med Scarr-Rowe hypotesen. Den genetiske innflytelsen på 

gjennomsnittskarakterer er også sterkest for tvillinger med foreldre med inntekt og utdanning 

over medianen. Den genetiske variansen for disse er 52%. For tvillinger av foreldre med inntekt 

og utdannelse under medianen er den genetiske variansen 38%. Her er det alså 14 prosentpoeng 

forskjell.  

 Dette kan tolkes som en Scarr-Rowe effekt. Selv om det er brede konfidensintervaller for 

estimatene, mener jeg dette kan sies å være et mønster som er i overenstemmelse med Scarr-

Rowe hypotesen. 

Som en ser i PCA analysen har også C koeffisienten som er variansen for det delte miljøet, 

større betydning for de gruppene som ligger under medianen i inntekt og utdanningsnivå.   

Dette er i tråd med Scarr-Rowe hypotesen. At variansen fra det delte miljøet har størst betydning 

for tvillinger med foreldre i de laveste nivåene av SØS, er et mønster som forøvrig gjentar seg 

i alle sensitivitetsanalysene.  

Jeg anser PCA- analysen som hovedanalysen.  Det er fordi jeg mener at når en slår sammen 

flere variabler av begge foreldrenes sosioøkonomiske status, både inntekt og utdannelse, så gir 

det en bredere beskrivelse av den sosioøkonomiske bakgrunnen.  
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Resultatene fra sensitivitetsanalysene viser også at når jeg ser på inntektsnivå separat så er det 

for både mor og fars inntektsnivå en indikasjon på en Scarr-Rowe effekt. Den genetiske 

variansen er høyest for både matematikk og gjennomsnittskarakterer for tvillinger av fedre 

med høyest inntekt. 

Når mors inntekt er satt som SØS mål så finner jeg en Scarr-Rowe tendens ved at den 

genetiske variansen er høyere for tvillinger av mødre med høyere inntekt enn for tvillinger av 

mødre med lavest inntekt. Variansen gjelder både på matematikk karakterer og 

gjennomsnittskarakterer, men forskjellene er ikke like like store som når en vurderer opp mot 

fars inntektsnivå.  

 For gjennomsnittskarakterer er den genetiske variansen for tvillinger av mødre med lavest 

inntekt 30 %. Den genetiske variansen er 36% for tvillinger som har mødre med høyest inntekt. 

Men arvbarhetsskåren er aller høyest nemlig 59%, for tvillingene som har mødre med middels 

inntekt. Den genetiske variansen for karakterer i matematikk for de som har mødre med lavest 

inntekt er 52%, de med middels 85% de med høyest inntekt 54%.  

Når foreldres utdanningsnivå er brukt som SØS variabel, er det litt høyere genetisk varians for 

de tvillingene som har foreldrene med høyest utdanning, når gjennomsnittskarakterer er brukt 

som utfallsvariabel. Det samme gjelder også for matetematikk karakterer når mors 

utdanningsnivå er brukt som SØS variabel. Dette tyder på en Scarr-Rowe effekt når man 

bruker gjennomsnittskarakterer som utfallsvariabel. 

For karakterer i matematikk er det alt i alt såpass sprikende resultat i genetisk varians 

estimatene at man ikke kan hevde at det er en Scarr-Rowe effekt. Hovedanalysen viser at for 

tvillinger av foreldre med høyest inntekt og utdannelse så er det større genetisk varians for 

matematikkarakterer. Men sensitivitetsanalysene viser at matematikkarakterer som oftest har 

høy arvbarhetsvarians uavhengig av foreldrenes SØS. I noen tilfeller er det også sterkere 

genetisk varians for tvillinger med lavere SØS bakgrunn enn for dem som har høyere.   

  

I analysen finner jeg også et annet mønster som er at innflytelsen fra delt miljø er sterkere for 

tvillingene som har foreldre med lavere sosioøkonomisk status. Dette er i tråd med de 

underliggende antagelsene i Scarr -Rowe hypotesen.    

Som sagt, når jeg bruker gjennomsnittskarakterer som utfallsvariabel viser resultatet et 

mønster som er i tråd med Scarr-Rowe hypotesen; det er sterkere genetisk innflytelse på de 

som har foreldre med høyere SØS.  
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7.2 Diskusjon  
 
Jeg har i denne oppgaven undersøkt om sosioøkonomisk status virker inn på realiseringen av 

det genetiske potensialet for ferdigheter i skolen som gir utslag i karakterer matematikk og 

gjennomsnittskarakter (GPA).  

Scarr-Rowe hypotesen sier at betydningen av gener er sterkere i familier med mer ressurser, 

mens innflytelsen fra delt miljø er viktigere i familier med mindre ressurser (Scarr, 1971). Den 

underliggende antagelsen i hypotesen er at de miljøforholdene som kjennetegner familier med 

mye ressurser passer bedre med barnets genetiske disposisjoner. Miljøforholdene hos 

ressurssterke familier forsterker det genetiske uttrykket barnet har for ulike kognitive 

ferdigheter (Tucker-Drob og Bates 2016; Turkheimer m.fl. 2003). 

 
Jeg har undersøkt om det finnes en Scarr-Rowe-effekt på skoleprestasjoner blant norske 

toeggede og eneggede tvillinger. I hovedanalysen er sosioøkonomisk status målt først med 

den første prinsipale komponenten for et sett av SØS-indikatorer for begge foreldrenes 

utdannings og inntektsnivå. Resultatet fra hovedanalysen, viste et mønster som tyder på Scarr-

Rowe effekt for både gjennomsnittskarakterer og karakterer i matematikk. Den genetiske 

variansen for begge utfallsvariablene var sterkere for tvillinger med foreldre som tilhørte 

gruppen over medianen for inntekt og utdanning. 

I tråd med det Scarr-Rowe hypotesen forventer, så viser resultatene fra min analyse at 

innflytelsen fra delt miljø (C estimatet) hadde størst betydning for tvillinger som har foreldre 

med inntekt og utdanning under medianen. Alle estimater fra hovedanalysen tyder på et mønster 

som er i tråd med det Scarr-Rowe-hypotesen predikerer.  

 

I sensitivitets analysene har jeg brukt flere ulike mål på sosioøkonomiskstatus som er basert 

på inntektsnivå og utdanningsnivå til foreldrene. Her er disse to faktorene blitt målt for hver 

enkelt forelder separat og mor og far sammen (som vist i tabellen i data og metodekapittelet).   

Det er en tendens til en Scarr-Rowe effekt på gjennomsnittskarakterer i alle åtte sensitivitets 

analysene. Mønsteret som gjentar seg når utfallsvariabelen gjennomsnittskarakterer, er brukt i 

analysen er at det er høyere genetisk innflytelse for dem som har foreldre med høyest inntekt 

og utdanning.  Det er imidlertid vanskelig å anslå om resultatene er signifikant, på grunn av 
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brede konfidensintervaller, så tolkningen gjøres med en viss forsiktighet. At 

konfidensintervallene er brede, er typisk for estimater fra ACE modellen.  

 

Det som utmerket seg mest i resultatene fra analysen er forskjellene i genetisk varians mellom 

matematikk og gjennomsnittskarakterer. Den genetiske variansen for karakterer i matematikk 

er svært høy i alle analysene uavhengig SØS bakgrunn. Basert på den operasjonaliseringen av 

SØS som er brukt i denne analysen foreldres inntektsnivå og utdanningsnivå, samt når 

karakterer i matematikk er satt som utfallsvariabel, så stemmer ikke Scarr-Rowe hypotesen for 

matematikk karakterer. 

 Den høye genetiske variansen for matematikk karakterer kan man kanskje knytte til tidligere 

forskning som har funnet en sterkere korrelasjon mellom eneggede tvillinger i resultater på 

intelligenstester som har å gjøre med forståelsen av tall og nummer (se: Jacobs et al. 2001). Det 

er nærliggende å tro at matematikk ferdigheter på noen områder gjenspeiler de samme kognitive 

ferdigheter som blir målt i intelligenstester, og som nevnt tidligere så har forskning vist at 

arvbarheten for intelligens er gjennomgående høy. 

Mitt teoretiske rammeverk for denne analysen er Bronfenbrenners og Ceci sin bioøkologiske 

modell. Denne teoretiske modellen går ut på at  «genetisk innflytelse på fenotyper vil være 

sterkest i et miljø som stimulerer denne utviklingen» (Bronfenbrenner and Ceci 1994).   

Jeg trekker også inn teoretiske perspektiver fra noen av de tradisjonelle sosiologiske 

perspektivene. Blant annet Bourdieu sin teori, om betydningen av kulturell kapital sin 

betydning for utdanningsprestasjoner. Jeg trekker inn elementer fra verditeori fra 

Hyman, Bowles og Gintis. Jeg bruker også Lareau sin teori om ulik oppdragelsestiler mellom 

arbeiderklassen og middelklassen. Jeg har også trukket inn betydningen av 

sosialposisjonsteori. Et fellestrekk for disse teoriene er at de forklarer ulikhet i 

utdanningsprestasjoner ved å vise til forskjeller i kulturelle og sosiale væremåter, verdier og 

oppfatninger mellom ulike sosiale lag. 

Bronfenbrenner og Ceci skiller seg fra de tradisjonelle sosiologiske teoriene ved at de går mer 

i dybden til det biologiske, og forklarer i sin teori hvordan genotype blir transformert til 

fenotype. De forklarer at denne prosessen lar seg påvirke av styrken på kvaliteten i miljøet 

barnet vokser opp i. Bronfenbrenner og Ceci forklarer hvordan forhold i barnets mikrosystem 

som i familiemiljøet, samt relasjoner barnet har til foreldre og betydningsfulle andre i sitt 

miljø har betydning i denne prosessen. De vektlegger også forhold i meso og makro- systemet 
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sin betydning for utvikling av det genetiske potensialet for ulike ferdigheter. På samme måte 

som Bronfennbrenner og Ceci hevder at graden av genetisk potensial blir styrket når 

forholdene i de proksimale prosessene styrkes, så antar Scarr -Rowe hypotesen at genetisk 

innflytelse på IQ blir styrket i bedre miljøer.  

Forhold i de proksimale prosessene kan være elementer av de faktorene som de tradisjonelle 

sosiologiske teoriene har vektlagt som betydningsfulle for sosiale utfall. Så å forklare at 

gjennomsnittskarakterer viser Scarr- Rowe-tendens, mens matematikk karakteren alene ikke 

gjør det, kan det tenkes at de tradisjonelles sosiologiske teoriene har noe for seg i å forklare 

disse resultatene. Gjennomsnittskarakterer som variabel for kognitive evner fanger kanskje 

inn den miljømessige innvirkningen fra slike kulturelle og sosiale faktorer siden foreldre har 

større muligheter til å påvirke barna innenfor ulike fag som har med språk, fysiske 

ferdigheter, refleksjon, kreative evner, kunst, lesing, historie og lignende. For eksempel kan 

det kanskje være som Hyman hevder at verdiene rundt betydningen av utdannelse til 

menneskene i de høyeste sosioøkonomiske klassene bidrar til å stimulere genetiske potensialet 

til barna med denne bakgrunnen. Det kan også hende både direkte og indirekte, at de 

kulturelle ressursene og væremåtene Bourdieu trekker frem har betydning for det samme. 

Fordeler av sosial kapital som Coleman nevner kan virke positivt på utvikling av individenes 

genetiske potensial for ferdigheter som blir målt av gjennomsnittskarakterer. Ikke minst er det 

sannsynlig at de ulike oppdragelsestilene til Lareau er av betydning. Laureau (2003) mente 

ulikhet i oppdragelse stil i hjemmet bidrar til å forklare ulik realisering av ferdigheter. Lareau 

kalte oppdragelse stilen som finnes i middelklassen for for concerted cultivation. Denne 

oppdragelse stilen kjennetegnes av at foreldrene stimulerer barna mer pedagogisk og legger til 

rette for et godt læringsmiljø i hjemmet. Foreldrene som bruker denne oppdragelsestilen 

snakker med barna på en måte for å få dem til å reflektere, lærer dem mer avansert språkbruk 

og skaper et miljø i hjemmet som er bedre tilpasset barnets utvikling og læring. Foreldrene 

forsøker i større grad en foreldre i lavere klasseposisjoner bevisst å løfte frem barnas potensial 

på en rekke ferdigheter. Ferdigheter som kan fanges inn under det som måles av 

gjennomsnittskarakterer.    

Ut ifra slikt perspektiv er det sannsynlig at det genetiske potensialet for skoleferdigheter vil bli 

stimulert mer hos barna med foreldre med høyere utdannelse. Barna fra lavere sosioøkonomiske 

hjem vil ikke ha fått utviklet de samme kognitive ferdighetene siden de ikke har fått samme 

stimuliene eller lært de samme kulturelle kodene i hjemmet.  
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Det kan tenkes at utviklingen av ferdighetene som blir testet og inngår under 

gjennomsnittskarakter målet er påvirket av slike ulike oppdragelsestiler og kulturelle og 

økonomiske ressurser i hjemmet.  

Ferdighetene som gjenspeiles i gjennomsnittskarakterer vil også kanskje la seg påvirke av en 

indre motivasjon til å lykkes i fagene, slik motivasjon som Hyman, Bowles og Gintis mente. 

Som vi husker så mener Bowles og Gintis at mennesker i høyere sosioøkonomiske grupper er 

mer opptatt av å lykkes innenfor skolesystemet. De er også mer opptatt av å beholde sin 

sosiale klasseposisjon i likhet med sosialposisjon teori. Denne motivasjonen kan komme fra 

foreldres forventninger. Frykten for nedadgående sosial mobilitet og motivasjon for å beholde 

sin sosiale klasseposisjon fører til at foreldre i høyere sosioøkonomiske posisjoner forventer 

mer av sine barns skoleprestasjoner enn det foreldre fra lavere SØS-kategorier gjør. I likhet 

med det Bowles og Gintis mente om betydningen av å bevare sin sosiale klasse posisjon, 

mente også Breen og Goldthorpe (1997) at en viktig årsak til utdanningsforskjeller er at 

mennesker har et ønske å unngå nedadgående sosialmobilitet. Mennesker ønsker å 

opprettholde sin sosiale posisjon. Derfor vil foreldre med en høy sosial status i følge 

Goldthorpe og Breen ha større  forventninger til sine barns utdanningsprestasjoner, 

sammenlignet med foreldre fra lavere sosioøkonomiske posisjoner(Breen og Goldthorpe, 

1997). Dette betyr at barn med foreldre med høyere sosioøkonomisk status vil oppleve et 

sterkere press for å prestere bra i skolen. I tillegg vil sannsynligvis disse barna i også ha mer 

oppmerksomme foreldre som følger opp barnas utdanning i sterkere grad, fordi foreldrene har 

en interesse av at barna skal opprettholde sin posisjon. Slikt press, motivasjon og engasjement 

og en eventuell internalisert frykt for nedadgående sosial mobilitet, vil kunne virke inn på 

elevenes genetiske potensial, siden det er sterkt fokus på å utvikle ferdighetene som blir 

vurdert i skolen og inngår i gjennomsnittskarakter variabelen. Og det er naturlig at det som 

blir fokusert på utvikles. En slik motivasjon vil kanskje internaliseres av disse barna. Slike 

resonnementer jeg gjør her forutsetter at individets motivasjon kan påvirke det genetiske 

potensialet for slike ferdigheter. Dette er vanskelig å teste direkte. Men det er naturlig å anta 

at det som fokuseres på, øves på og blir gitt mye oppmerksomhet, vil fremheve de genetiske 

disposisjoner individet har for dette.  

 

I tillegg til en eventuell internalisert motivasjon til å lykkes, har barna fra hjem med mer 

ressurser et fortrinn ved at de også behersker det som Bourdieu trekker frem de riktige 

kulturelle kodene for egenskaper som belønnes i skolesystemet. Det er ikke bare de tekniske 

ferdighetene (matematikk kan sies å være er en teknisk ferdighet) som påvirker karakteren, 
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men også andre sider ved elevene som blir vurdert i skolen. Dette kan være kulturelle koder, 

riktige holdninger og verdier og språk og væremåte som sammenfaller med den dominerende 

kulturen man finner i skolesystemet (Bourdieu 1973). Slik egenskaper belønnes i 

skolesystemet. Barna fra hjem med høyere sosioøkonomisk status vil i følge Keddie og Rist 

oppleve fordeler i skolesystemet. Lærerne forventer høyere prestasjoner av disse elevene  

setter karakterer etter sin subjektive kategorisering av eleven. For de elevene som har fordeler 

av dette, kan det kanskje virke styrkende på elevens motivasjon og mestringsfølelse.  Det kan 

kanskje indirekte stimulere til mer fordypning og interesse for fagene. Som igjen kan 

stimulere det underliggende genetiske potensialet for ferdighetene som det gis 

gjennomsnittskarakterer på.   

 Og som Cicourel og Kitsuse (1963) påpekte at utover elevenes faktiske prestasjoner avhenger 

graden av suksess i skolen av vurderingene og handlingene lærerne gjør av elevenes sosiale 

bakgrunn sosial klasse, utseende og oppførsel. Denne positive vurderingen til fordel for de 

elevene med høyere sosioøkonomisk bakgrunn kan kanskje bidra til å virke oppmuntrende og 

stimulerende på deres genetiske potensial for disse ferdighetene.  

 

Når gjennomsnittskarakterer er brukt som utfallsvariabel så ser man altså et mønster som 

tyder på støtte for Scarr-Rowe hypotesen. Derimot så stemmer ikke resultatene så godt med 

Scarr- Rowe hypotesen når matematikk karakterer er brukt som utfallsvariabel.  

 

For å forklare og drøfte resultatene som viser at matematikk karakteren har en høy genetisk 

varians uavhengig sosioøkonomisk bakgrunn, vil jeg trekke paralleller til tidligere forskning 

fra atferdsgenetikken som har funnet at arvbarhet av intelligens er høy.  

Jeg mener dette er relevant å trekke inn, siden ferdigheter i matematikk er på noen områder 

overlapper og har likhetstrekk med noen av de samme kognitive ferdighetene man måler ved 

intelligens tester (Se for eksempel Kyttälä & Lehto, 2008).  

Det er forskning som har funnet at flytende intelligens er linket til matematikk ferdigheter  

(Kyttälä, M., Lehto, J.E. 2008). Jeg anser det som relevant å knytte funnene av høy genetisk 

varians for matematikk karakterer til tidligere forskning som har funnet en sterkere 

korrelasjon mellom eneggede tvillinger i resultater på intelligenstester som har å gjøre med 

forståelsen av tall og nummer (se: Jacobs et al. 2001).  
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Jacobs et al. undersøkte grad av arvbarhet av intelligens for tvillinger. I denne studien  viste 

resultatene at MZ tvillinger hadde likere skår enn DZ tvillinger på sub-skalaer av 

intelligenstester som omhandlet blant annet aritmetikk (Jacobs et al. 2001). Aritmetikk er en 

gren innenfor matematikken som handler om evne til å forstå og manipulere tall. 

Matematikk er en teknisk ferdighet, ligger nært de samme kognitive ferdighetene som inngår 

under det som blir målt når man undersøker IQ og intelligens. Som blant annet for forståelse av 

tall, logiske resonnement og geometrisk forståelse.   

Derfor kan funnene av høy genetisk varians for karakterer i matematikk uavhengig 

sosioøkonomisk bakgrunn kanskje forklares ved å vise til det forsknings resultater fra 

atferdsgentikken som har konkludert med at arvbarhet av intelligens er høy. 

Som vi husker så har det vært mye forskning på genetisk og miljømessige påvirkninger på 

intelligens. Resultater fra slik forskning har vist at intelligens er svært arvbart (South, Hamdi, 

& Krueger 2017). Det er forskning som har rapportert resultater som viser at intelligens har 

en arvbarhet koeffisient på 60-80% (Plomin, DeFries, Knopik, & Neiderhiseri i South et al 

2017). Også resultater fra GWAS studier der det ved bruk av polygeniske skår for 

intelligens, har funnet at arvbarheten av intelligens er sterk. Resultatene blir forklart med at 

det er  mange underliggende små effekter av gener som virker sammen og dette er 

underliggende den genetiske  påvirkningen på intelligens (Davies et al. 2011). 

 
Selv om det er en Scarr-Rowe effekt for karakterer i matematikk i hovedanalysen der begge 

foreldres inntekt og utdannelse nivå er inkludert, i analysen der fars inntektsnivå er brukt som 

SØS variabel i analysen, samt der mors inntektsnivå er brukt som SØS- variabel, så er ikke 

dette gjennomgående for alle sensitivitetsanalysene. 

 Bevismaterialet fra min analyse på norske DZ og MZ tvillinger tyder på at kognitive evner 

som er knyttet til matematikkferdigheter ikke «holdes igjen» hos lav-SØS-familier. 

Sannsynligvis kan det også tenkes at også er slik fordi lav SØS-familier i Norge ikke er ikke 

depriverte «nok» til at det skal slå til. Det kan skyldes både at lav utdanning og inntekt under 

medianen i Norge er en dårlig indikator på deprivasjon. Den norske velferdsstaten/konteksten 

hindrer sannsynligvis deprivasjon gitt ulike tiltak som sosialhjelp, barnevernstiltak og 

lignende.  

 
Siden resultatene fra denne analysen viser at matematikk ferdigheter er mer arvbart enn 

gjennomsnittskarakterer. Og matematikkferdigheter er overlappende med intelligens tester, 
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hadde det også vært interessant å utføre analysen med bruk av intelligens skår som 

utfallsvariabler. Om slik data var tilgjengelige for et norsk utvalg. 

Som en husker fra tidligere studier i USA, der en har brukt resultater fra ulike intelligenstester 

så har dette ofte gitt støtte til Scarr-Rowe hypotesen (e.g.: Scarr,1981, Rowe et al.,1999, Guo 

og Sterns 2002, Turkheimer og Haley et al., 2003). 

I min analyse viser resultatene at er den genetiske innflytelsen på matte karakterer høy 

uavhengig SØS. Som jeg var inne på, foruten om at matematikk ferdigheter synes å være 

svært arvbart i likhet med intelligens. Så kan den sterke genetiske variansen også ha noe med 

å gjøre at familiene i utvalget mitt ikke er depriverte nok for at en Scarr-Rowe effekt vil slå ut 

på matematikk karakterer. Det kan tenkes som jeg allerede har vært inne på at den norske 

konteksten med lite grad av sosial ulikhet og fattigdom virker inn her. Derfor synes jeg det 

hadde vært interessant å se om det samme mønsteret viste seg med bruk av intelligens skår.  

 

At resultatene fra min analyse viste at det er høy genetisk varians for karakterer i matematikk 

får meg også til å tenke på en annen hypotese jeg har presentert i et tidligere kapittel, nemlig 

«The genotype distribution hypothesis» fra atferdsgenetikken. Som vi husker så undersøkte 

Sandra Scarr (1971) sammenhengen mellom IQ, rase, og sosioøkonomisk status. Hun tok 

utgangspunkt i to ulike konkurrerende hypoteser som predikerer sammenheng mellom sosial 

klasse, rase og IQ. Disse hypotesene var «the environmental disadvantage hypothesis» og 

«The genotype distribution hypothesis». Disse hypotesene gjør ulike prediksjoner om andelen 

av genetisk og miljømessig varians for IQ i lavere og høyere sosiale klasser (Scarr,1971).   

Scarr (1971) skrev at i  følge The «genotype distribution hypothesis «så vil sosiale 

klasseforskjeller i fenotypisk IQ, antas å reflektere det som er gjennomsnittsforskjeller  i 

genotypedistribusjon etter sosial klasse» (Scarr,1971). Denne hypotesen mener altså  at 

miljømessige forskjeller mellom sosiale klassegrupper er  ubetydelige når det gjelder å 

bestemme total fenotypisk varians i IQ (Scarr, 1971)  i følge denne hypotesen: «andelen av 

genetisk varians i IQ-skårer predikert å være like høy for alle sosiale klassegrupper (Scarr, 

1971). At andelen av genetisk varians er like høy for alle sosiale klasser, sammenfaller med 

mine resultater der matematikk karakterer er brukt som variabel. Det er høy genetisk varians 

for matematikk karakterer uavhengig sosioøkonomisk bakgrunn.    

Selv om den genetiske variansen for matematikk karakterer ikke er hundre prosent like høy. 

Poenget mitt er at den genetiske variansen i matematikk karakterer er sterkere enn 

gjennomsnittskarakterer. I flere tilfeller der matematikk karakterer er brukt er også den 
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genetiske variansen ofte høyere for de med lavere SØS enn høyest SØS. Altså høy genetisk 

varians uavhengig sosioøkonomisk bakgrunn.    

Så kanskje det er slik at disse to ulike konkurrerende hypotesene som Scarr tok utgangspunkt i 

når hun testet om genetisk varians for kognitive evner ble moderert av miljø, passer i 

forskjellige sammenhenger ettersom hva man tester. Og at hver av disse kan være riktige for 

ulike trekk.   

 
Resultatet der gjennomsnittskarakterer er brukt som utfallsvariabel så stemmer derimot den 

såkalte environmental disadvantage hypotesen. Denne hypotesen sier at «IQ skår for de 

høyeste sosioøkonomiske gruppene vil ha en større genetisk varians og lavere miljømessig 

variansandel, enn det man vil se på IQ skår for dem som vokser opp i mer ufordelaktige og 

dårligere miljøer» (Scarr 1971).  

Begrepet «environmental disadvatage» i denne hypotesen omhandler et stort antall 

uspesifisertbare komplekse miljømessige faktorer assosiert med fattigdom. Det er faktorer 

som Scarr forklarte at « motvirker eller hindrer individet fra å nå sitt optimale 

utviklingspotensial» (Scarr, 1971).  

I tråd med Scarr-Rowe hypotesen forventet jeg at innflytelsen av delt miljø vil være sterkere i 

de familiene kjennetegnet av lavere SØS og mindre ressurser. Dette mønstret fant jeg for 

utfallsvariabelen gjennomsnittskarakterer. Innflytelse fra delt miljø har ifølge mine resultater 

liten betydning for karakterer i matematikk 

 

Det et gjennomgående tydelig mønster i resultatene som typer på en viss Scarr-Rowe effekt 

for utfallsvariabelen gjennomsnittskarakterer. 

I noen av analysene fant jeg den samme Scarr-Rowe tendensen også for matematikk som der 

fars inntekts nivå var satt som SØS variabel og i hovedanalysen der variabelen for SØS 

inkluderte både mor og fars utdanning og inntekts nivå. Her var den genetiske variansen for 

karakterer i matematikk høyere for dem med foreldre i den høyeste SØS kategorien.  

 
Som vi husker fra Bronfenbrenner sin teori så kan det som skjer i makro systemer på nasjonalt 

nivå ha virkning på individet i mikronivå. Resultater fra denne analysen sier noe om Norge, 

som er et land med et egalitært skolesystem, sosiale støtteordninger, lite forekomst av 

privatskoler og lavere fattigdomsrater enn for eksempel USA. Dette utjevner forskjeller i den 
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sosiale bakgrunnen. Gitt disse institusjonelle kjennetegnene for Norge og at den den sosiale 

ulikheten er mindre i Norge enn i USA, ville jeg anta at Scarr-Rowe effekten var svakere 

sammenlignet med andre land med andre institusjonelle kjennetegn. Til tross for dette synes 

det å være også en Scarr-Rowe effekt i Norge på gjennomsnittskarakterer fra grunnskolen.  

 
En annen ting er man kan tenke på er hvilke politiske implikasjoner slike funn som fra denne 

analysen vil kunne ha. Resultatene i denne analysen indikerer at en stor del av variansen som 

forklarer utdanningsresultater innenfor matematikk er genetisk bestemt.  

Politisk sett har det vært et mål å legge til rette for like muligheter for folk.  

Når det vurderes å gjøres politiske tiltak og intervensjoner for å legge til rette for like 

muligheter for barn i utdanningssystemet, bør de ta med i betraktningen at det også er 

genetiske forskjeller som ligger til grunn for ulikhet i utdanning. Som Lyngstad, Ystrøm og 

Zambrana (2017) påpeker, så  kan det bli feil dersom man ikke trekker betydningen av arv inn 

i bildet i slike sammenhenger (Lyngstad, Ystrøm, og Zambrana 2017).  

 

Som en husker fra kapittelet der jeg presenterte Bates et al (2013) sin forskning på voksne 

tvillinger, viste resultatene fra denne studien viste at genetisk og miljømessig interaksjon har 

effekt også etter at barna er voksne og ikke lengre er en del av familiemiljøet fra barndommen 

(Bates m.fl. 2013). Dette indikerer altså at fraværet av miljøpåvirkninger som en vokste opp 

med i barndommen, ikke vil føre til at man som voksen oppnår en forbedring i kognitive evner 

på grunn av mindre påvirkning av det som eventuelt var dårlig miljøpåvirkning i 

barndommen. Ifølge Bates et al (2013) er det heller slik at «barndommens sosioøkonomiske 

status påvirker den biologiske utviklingen til mennesker gjennom hele livet» (Bates m.fl. 

2013).  Bates et al. (2013) mente at disse resultatene kan ha implikasjoner for tiltak som blir 

iverksatt for å øke kognitive ferdigheter for eksempel for skoleelever. Bates et al. påpeker at 

miljømessige forbedringer vil kunne bidra til å forbedre alle barns kognitive evner. Men siden 

barn med genetiske disposisjoner for visse kognitive ferdigheter vil reagere sterkere på 

forbedringer i miljøet vil dette også forsterke individuelle forskjeller (Bates m.fl. 2013). Slike 

eventuelle tiltak vil ikke nødvendigvis føre til en utjevning av forskjeller.     
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7.3 Konklusjon  
 
Jeg har i denne oppgaven undersøkt om sosioøkonomisk bakgrunn virker inn på realiseringen 

av det genetiske potensialet for ferdigheter i skolen som gir utslag i karakterer matematikk og 

gjennomsnittskarakter (GPA). Utvalget i denne studien består av 420 toeggede tvillinger og 

526-eneggede tvillinger. Jeg har brukt norsk registerdata og data fra Norsk Tvilling Register 

(NTR). Denne studien er den første som undersøker Scarr-Rowe hypotesen ved bruk av 

norske data.  

 

Scarr-Rowe hypotesen sier at betydningen av gener er sterkere i familier med mer ressurser, 

mens innflytelsen fra delt miljø er viktigere i familie med mindre ressurser (Scarr, 1971). 

Hypotesen mener at miljøforholdene som kjennetegner familier med mye ressurser passer 

bedre med barnets genetiske disposisjoner og forsterker det genetiske uttrykket barnet har for 

ulike kognitive ferdigheter (Tucker-Drob og Bates 2016; Turkheimer m.fl. 2003). 

Ved bruk av gjennomsnittskarakterer som utfallsvariabel finner jeg støtte for Scarr-Rowe 

hypotesen.   

I hovedanalysen er sosioøkonomisk status målt først med den første prinsipale komponenten 

for et sett av SØS-indikatorer, for begge foreldres utdanningsnivå og inntektsnivå. Resultatet 

fra hovedanalysen der målet på sosioøkonomisk status inkluderte begge foreldre sitt 

inntektsnivå og utdannelsesnivå, viste et mønster som tyder på Scarr-Rowe effekt for både 

gjennomsnittskarakterer og karakterer i matematikk. Den genetiske variansen for 

utfallsvariablene var sterkere for dem med foreldre som tilhørte gruppen over medianen for 

inntekt og utdanning. 

I tråd med det Scarr-Rowe hypotesen forventer ser man av denne analysen at innflytelsen fra 

delt miljø (C estimatet) hadde størst betydning for de laveste sosioøkonomiske gruppene (der 

SØS var målt som inntekt og utdanning under medianen). Alle estimater fra hovedanalysen 

tyder på et mønster som er i tråd med det Scarr-Rowe-hypotesen predikerer.  

 

 

Resultatene tyder på støtte for Scarr-Rowe hypotesen i hoved analysen, der inntekt og 

utdannelsesnivå for begge foreldre er slått sammen i en PCA-analyse.  
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Når sensitivitetsanalysene er inkludert, finner jeg to mønstre. Det ene er at det er høyere 

genetisk varians for matematikk karakterer enn for gjennomsnittskarakter. Dette tyder på at 

ferdigheter i matematikk i stor grad er arvbart. 

Det andre er at det delte miljøet synes å ha mer betydning for barna fra hjemmene med lavest 

SES. Det siste er i tråd med Scarr-Rowe hypotesen.  

 

Det som utmerker seg i denne analysen er at det er en tydelig forskjell i utfallene for 

matematikk karakterer og gjennomsnittskarakterer.  

Scarr-Rowe hypotesen stemmer ikke når jeg kun ser på matematikk karakterer. Den genetiske 

variansen for matematikk karakterer er generelt høy uavhengig sosioøkonomisk bakgrunn.  

Bevismaterialet tyder på at kognitive evner som er knyttet til matematikk ferdigheter ikke 

«holdes igjen» hos lav-SES-familier. Sannsynligvis er det slik fordi lav SES-familier ikke er 

depriverte «nok» i Norge til at det skal slå til. Siden matematikk ferdigheter på noen områder 

er overlappende med de ferdighetene som blir målt av intelligens tester, så kan dette funnet 

forklares med det som forskning innen adferdsgenetikken har kommet fram til at intelligens i 

stor grad er arvbart.  Derimot for gjennomsnittskarakterer er det et mønster som gjentar seg og 

som viser som viser at det er høyere genetisk varians for tvillingene med foreldre med høyere 

sosioøkonomisk status.  

 

Jeg har brukt et bredt mål på sosioøkonomisk bakgrunn med PCA målet som inkluderte både 

mor og fars inntekt og utdanningsnivå. Likevel kunne det vært interessant å gjøre videre studier 

på denne hypotesen også med andre komponenter av sosioøkonomisk bakgrunn, som å trekke 

inn andre demografiske ulikhetstrekk i befolkningen som for eksempel ulike etnisiteter og 

bosted. Som nevnt i diskusjonen, så hadde også vært interessant å teste hypotesen med bruk av 

skår fra intelligens tester som utfallsvariabel. 
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