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To hoveder er bedre end ét. 

I en tid med koalitionsregeringer er spørgsmålet om hvorvidt to hoveder er bedre end ét mere relevant end nogensinde. 
Et studium som netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science, har neurovidenskabsfolk fra University College 
London (UCL) og Aarhus Universitet vist, at to hoveder kan være bedre end ét – men kun hvis man har den rette 
 partner.

Studiet, som ledes af professor Chris Frith fra Wellcome Trust Centre for Neuroimaging på UCL og Niels Bohr 
 gæsteprofessor på Aarhus Universitet, viste, at to hoveder er bedre end ét, men kun når begge partnere er lige kompetente 
og kan diskutere deres forskellige opfattelser frit.

Som individer er vi gode til at kombinere informationer fra forskellige steder for at nå frem til en bedømmelse, som er 
mere præcis end hvis informationerne kun kom fra ét af stederne. For eksempel er vi bedre til at vurdere farten på en 
bil, der kommer imod os ved at kombinere syn og hørelse. Men hvad sker der når to mennesker samarbejder? Kan to 
mennesker kombinere deres sensoriske information?

Frivillige forsøgspersoner kom i laboratoriet og blev bedt om at registrere et meget svagt signal, som blev vist på en 
computerskærm. Hvis de var uenige om hvornår signalet blev vist, diskuterede de i fællesskab indtil de blev enige om 
en fælles afgørelse.

Resultatet af det første eksperiment viste, at de fælles afgørelser var mere korrekte end de afgørelser, som blev truffet 
alene af den bedste af forsøgspersonerne – så i dette tilfælde var to hoveder bestemt bedre end ét. Yderligere to 
 eksperimenter viste, at dette forbedrede resultat i høj grad afhang af hvor gode forsøgspersonerne var til at tale sammen. 
Hvis de kun fik at vide hvem der havde ret, blev resultatet ikke bedre.

I et fjerde eksperiment fik forsøgspersoner parvis den samme opgave; dog blev den ene forsøgsperson i nogle tilfælde 
hemmeligt gjort inkompetent ved at få vist et meget utydeligt signal, som var meget sværere at se. I disse tilfælde blev de 
fælles beslutninger mere ukorrekte end hvis den bedste forsøgsperson løste opgaven alene – med andre ord ville parret 
ha’ klaret sig bedre, hvis den inkompetente forsøgsperson var blevet udeladt.

Forskningsprojektet er støttet af det europæiske projekt MindBridge, Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie 
 Forskningsråd (Kultur og Kommunikation), Gatsby Charitable Foundation og Wellcome Trust.

Århus, 26. august 2010

Når vi forsøger at løse problemer eller opgaver samarbejder vi ofte i grupper og søger hinandens 
meninger, siger Bahador Bahrami, som er hovedforfatter på artiklen. I vores studium ønskede vi 
at undersøge, om to mennesker kan kombinere informationer fra hinanden i en svær opgave og 
hvor meget dette ville kunne forbedre deres indsats..

Når to personer, der samarbejder, kan diskutere deres uenighed, kan to hoveder være bedre 
end ét, forklarer professor Chris Frith. Men hvis den ene person arbejder med fejlbehæftede 
 informationer – eller måske ikke er god til at løse sine opgaver – kan dette have en negativ 
effekt på udkommet. Det at være i stand til at samarbejde succesfuldt kræver, at vi ved, hvor 
 kompetente vi er. Fælles beslutninger virker ikke hvis en af samarbejdspartnerne er inkompetent 
uden at vide det.

Vi ved kun alt for godt hvilke katastrofale konsekvenser, det kan have at konsultere 
 ’fakta’ af ukendt pålidelighed i forhold til så forskelligartede problemer som eksistensen af 
 masseødelæggelsesvåben eller muligheden af risikofrie investeringer.
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Aarhus Universitet – Interacting Minds projektet på Aarhus Universitet undersøger forbindelserne mellem den 
 menneskelige evne til at interagere og de biologiske årsager, der muliggør dette. Projektet huses på Danmarks 
 Grundforskningsfonds Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), et tværdisciplinært hjerneforskningscenter 
på Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital. 
www.interact ing-minds.net

Danmarks Grundforskningsfond blev etableret i 1991, og er en uafhængig fond, som arbejder for at styrke dansk 
 grundforskning indenfor alle forskningsområder. Fonden har investeret i seks internationalt anerkendte gæsteprofessorater 
og støttet rekruttering af tre enestående professorer til danske forskningsmiljøer i en femårig periode. 
www.dg.dk

University College London – Grundlagt i 1826, var UCL det første engelske universitet som blev etableret efter Oxford og 
Cambridge, det første til at optage studerende uanset race, klasse, religion eller køn, og det første der tilbød systematisk 
undervisning i jura, arkitektur og medicin. UCL er nr. 4 universitet på 2009 THES-QS World University Rankings. Tidligere 
studerende på UCL omfatter Marie Stopes, Jonathan Dimbleby, Lord Woolf, Alexander Graham Bell, og medlemmer 
af bandet Coldplay. UCL har på nuværende tidspunkt over 12 000 undergraduate og 8000 postgraduate studerende. 
 Universitetets årlige inkomst er over 600 millioner pund. 
www.ucl .ac.uk

The Wellcome Trust er en global velgørenhedsorganisation dedikeret til at opnå ekstraordinære forbedringer i 
 menneskers og dyrs helbred. Organisationen støtter de skarpeste hjernen indenfor biomedicinsk forskning og humanistisk 
 sundhedsforskning. Organisationens støtteområde omfatter offentligt engagement, uddannelse og anvendelse af 
 forskning for at fremme sundhed. The Wellcome Trust er uafhængig af både politiske og kommercielle interesser. 
www.wel lcome.ac.uk
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