
Seks modige kandidater lot seg IQ-teste på Stavsjø tirsdag kveld. En av dem var Ørjan Vardeberg fra Brumunddal.

Det ble dønn stille på Galleri Fjellsol da Cecilie Wendel fra Mensa Norge ga de seks kandidatene 20 minutter til å løse et sett 
figuroppgaver. Da tida var ute ble svarene samlet inn for å sendes til faglig vurdering sentralt. En av dem som tok testen var Ørjan 
Vardeberg (24) fra Brumunddal.

– Hvordan opplevde du testen, Vardeberg?
– Det var som en eksamen. Jeg er fremdeles svett i hendene. Det var en mental test på flere måter.
– Hvordan tror du at det gikk?
– Det lurer jeg også på. Tida gikk mye fortere enn jeg trodde, og jeg ble ikke helt ferdig. Akkurat det er litt irriterende. Jeg brukte tid 
på å gå tilbake og dobbeltsjekke svar jeg allerede hadde avgitt. Kanskje det hadde vært lurere å bare kjøre på videre, men nå er det 
for sent å angre.

Nysgjerrig
– Hvorfor tok du testen?
– Jeg er litt nysgjerrig på meg sjøl. Jeg følte at jeg ikke fikk ut potensialet mitt på skolen, at jeg hadde mer inne. Det er vel det jeg 
prøver å bevise nå.
– Hva tror du et godt resultat kan føre til?
– Jeg er interessert i det mange ser på som sære ting. For eksempel fysikk og relativitetsteori. Jeg kan sitte halve natta, lese, gruble 
og prøve å forstå kompliserte sammenhenger. Det er vanskelig stoff, jeg sliter med å skjønne mye av det, men gir meg ikke. Det 
hadde vært moro å bli kjent med andre som har det på samme måten.

– Er du spent på resultatet av testen?
– Veldig spent.

Fullt hus
Wendel synes at interessen for å la seg teste i Ringsaker var over all forventning. Rommet der prøven foregikk hadde bare seks små 
bord. Flere enn seks var det ikke plass til i denne omgang, men hun lover at det kommer flere muligheter. – Testen som ble holdt i 
Stavanger (133.000 innbyggere, red.anm.) samtidig med den på Stavsjø, hadde kun to påmeldte, rapporterer hun.
Oslo med sine 667.000 innbyggere, har tester én lørdag i måneden. Der er det gjerne 30–45 påmeldte hver gang.

Ønsker aksept
Den som scorer blant de to prosent som har høyest IQ i befolkningen, vil få tilbud om å melde deg inn i Mensa. Den offisielle testen 
kan tas maksimalt tre ganger før Mensa sier stopp. Mensa har også en åpen, uoffisiell og gratis IQ-test på nett. Den gir en viss indi-
kasjon på hvor man ligger i terrenget.

– Første onsdag i april er det mulig å få bekreftet eller avkreftet noen myter eller fordommer om IQ, melder Cecilie Wendel.

Da kommer hun tilbake til Galleri Fjellsol for å holde foredrag om hjernen, IQ og intelligens. Hun har et ønske om bredere aksept for 
både det å måle IQ, og å ha høy IQ.

– Ikke det at det har så mye å si for oss voksne, men dessverre er det en del evnerike barn som sliter i hverdagen. Kanskje kan det å 
holde foredrag på et kunst- og musikkgalleri være med på å normalisere det litt, filosoferer hun.
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