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Re: ny version af artikel

Kære Mona.
Tak for samtalen i går. Jeg tror nu jeg har fundet ud afhvor de 27% kommer fra ved at gå de gamle
emails igennem, og sammenholde dem med de fremsendte tabeller, vores telefonsamtaler, og din
avisartikel.
Fredag den 4. januar kl. 12.42 sender du et udkast til artiklen til mig.
Du siger bl.a.: "Undersøgelsen viser, at når drengene passerer de 16 år, har de en højere g-score end
kvinderne. II
Dette udkast har ingen reference til 27%.
Hen på eftermiddagen taler vi sammen om udkastet over telefon, konfererer igen med tabellerne, og
jeg har et par korrektioner til hvad g-scoren måler:
Hvor du siger IIhurtig" og II konkret " foreslår jeg:
lIalmen intelligens" ... "hvor gode og hvor hurtige II samt " ... blanding af konkrete og abstrakte
opgaverIt.
Du siger også at du vil ændre artiklen fra kategorien "nyhed" til en "kuriositet" og vil understrege
forskerslagsmålstemaet. Det synes jeg ikke er nogen god ide, men du fastholder.
Samme dag kl. 17.55 sender du et revideret udkast med en deadline for kommentarer på ca. 35
minutters.
Dette udkast har heller ingen reference til 27%, men du har til sidst tilføjet en henvisning til mine
tidligere undersøgelser af raceforskelle i intelligens.
I vores korte samtale (efter deadline) foreslog jeg at du strøg racetemaet fordi det ikke hørte hjemme
i en artikel om kønsforskelle. Dette ønskede du ikke, bl.a. med en bemærkning om at "jamen det er
da rigtigtIl .
Tirsdag den 8. januar kommer så din artikel i Politiken.
Helt i starten skriver du: "Hvad hjerneforskere har diskuteret i et århundrede, og almindelige
mennesker skændtes om i årtier, er nu ifølge professor Helmuth Nyborg dokumenteret sort på hvidt:
Mænd er mere intelligente end kvinder. 27 procent mere, for at være helt nøjagtig."
Artiklen afviger også på en række punkter fra det af mig gennemsete udkast, men de fleste synes at
være af sproglig art.
Jeg går ud fra at du er enig med mig i at de fremsendte datablade ikke nogetsteds siger 27%.
Med venlig hilsen
Helmuth Nyborg
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