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...er professor Helmuth Nyborg Sørensen blevet anklaget for uredelighed. Hvis du ikke lige
husker, hvem han er – så husker du ham måske, når du læser dette udsagn: Mænd er klogere
end kvinder (!).
Helmuth Nyborg Sørensen er nemlig psykologi-professoren, der i 2002 var så fræk at
præsentere offentligheden for en undersøgelse, som konkluderede, at mennesker med
tissemænd er 27 pct. klogere end os uden. Senere rettede han forskellen i intelligens til fem pct.
i mændenes favør. Helmuth Nyborg Sørensen har ikke været meget for at udlevere den
forskning, der ligger bag hans lattervækkende påstand. Det er derfor først nu, en gruppe
skandinaviske eksperter kan fælde dom over hans arbejdsmetoder med ord som: Grov
forsømmelse, manglende data, regnefejl – kort sagt: uredelig forskning.
Helmuth Nyborg har brugt sin uredelig forskning til at promovere lige så uredelige udtalelser.
Bl.a. har han i Politiken advaret mod at betragte mænd og kvinder som jævnbyrdige. For så
havner for mange kvinder i top-stillinger, de ikke kan klare. »Kun for Kvinder« vil opfordre
Helmuth Nyborg Sørensen til at koncentrere sig om sit eget arbejdsliv. At forske kan han
tydeligvis ikke klare.
-bra/Foto: Erik Jepsen
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