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Forskere slås om kvinders hjerne 
Af Mona Samir Sørensen 

Politikens netavis mandag 7. jan 2002 

Hvad bJerneforskere 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. 


»Det lyder da helt åndssvagt«, lyder hjerneforsker Peter Lund Madsens umiddelbare reaktion, da Politiken 

forelægger ham professorens opdagelse. Men ifølge Helmuth Nyborg selv, er der tale om »det bedste og 

største materiale nogensindeK 


.- Materialet - eller 'testbatteriet', som det hedder i disse krecL«e - består af 200 skoleelever, lige dele drenge og 

piger, fra forskellige skoler i Skanderborg og Arhus. De er blevet underlagt cirka 20 forskellige test, 

hvorefter Helmuth Nyborg har udledt deres såkaldte g-score. 


Begrænset g-score 

G-scoren er en betegnelse for den almene intelligens og måler, hvor gode og hvor hurtige eleverne er til at 

løse en blanding af konkrete og abstrakte opgaver. 


Den siger dog ikke noget om børnenes sociale og følelsesmæssige intelligenser, da disse ifølge Helmuth 
Nyborg ikke kan måles videnskabeligt. 

)jAlle seriøse forskere i intelligl;."I1s er enige om, at g-scoren er det bedste måleinstrument for den almene 

intelligens. Min undersøgelse viser, at drenge og piger er lige intelligente indtil l4-års alderen, men når de 

passerer de 16 år, har mændene en 27 procent højere g-score end kvinderne. Så kan man selv vælge om, 

man vil græde eller råbe hurra over resultatet«, siger Helmuth Nyborg. 


Intelligens er mange ting 
Hjerneforsker Peter Lund Madsen vælger at græde. Men tilføjer: 

»Intelligens består afmange ting, også indlevelsesevne og intuition. Bare fordi man ikke kan måle dem, kan 
-man ikke de ikke eksisterer. Nyborgs undersøgelse viser kun en ting, nemlig at drengene er bedre til at 


løse testene. Men at sige, de er mere intelligente end piger, er lige så absurd som at sige, at grøn er pænere 

end gul«. 


Hans kollega, Bente Pakkenberg, var i 1997 selv med til at skabe store overskrifter i internationale medier, 

da hun gjorde det videnskabelige fund, at mænd er udstyret med flere hjerneceller end kvinder. Alligevel er 

hun yderst skeptisk. Om end i mere diplomatiske vendinger. 


»At måle intelligens er som at sælge elastik i metermål. Du kan sammensætte te:>1, som drenge eller piger 

løser bedst, fordi der vitterlig er kønsforskelle. DerfOr skal intelligensscorcr altid tolkes med stor 

forsigtighed. De siger for eksempel ikke noget om en persons evne til at spille badminton eller violin«, siger 

hjerneforsker Bente Pakkenberg, der er ansat på Bispebjerg Hospital. 


Vrede over kritik 
»Nu er jeg ved at blive en smule ophidset», svarer en 'Hed Helmuth Nyborg tilbage og tilføjer: 

»De indvendinger viser, hvor usagligt de behandler emnet intelligens, og at de totalt har misforstået de 

sidste 20 års udvilding inden for intelligensforskning. Jeg er så træt af, at alt for mange blander sig i 

diskussionen uden at have læst på lektien«, lyder det fra professoren, som i december præsenterede sin 

opdagelse for en gruppe internationale intelligensforskere under en kongres i Cleveland, Omo i USA. 
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Helmuth Nyborg har nu mange års træning i at holde sig oprejst i modvind. 

Både i Danmark og i udlandet er han kendt som en kontroversiel herre med kontroversielle synspunkter om 

begavelsens natur, for eksempel at den hvide race er mere intelligent end den sorte. 
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