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Helmuth Nyborg underkendt

Af Jesper Stein Larsen

Den kontroversielle professor i udviklingspsykologi Helmuth Nyborg fra Aarhus Universitet fik i går en næse af

sin egen arbejdsplads for dårlig videnskabelig praksis. I en kendelse kritiserer universitetets praksisudvalg
Helmuth Nyborg for ikke at have overholdt god forskningsskik og videnskabelig praksis, da han publicerede

forskning, der viste, at mænd i gennemsnit er mere intelligente end kvinder. Det var ph.d.-stipendiat Pia Vedel
Ankersen fra Institut for Statskundskab, som klagede over Nyborg , fordi hun mente, at han ikke havde 

fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sine resultater, og fordi hun ikke kunne få adgang til den
dokumentation, som Nyborg selv refererer til i sin undersøgelse. Og det giver praksisudvalget hende ret i fra

ende til anden. I en anden afgørelse, som skyldes en klage, Nyborg har indgivet mod Pia Vedel Ankersen, får
han heller ikke ret. Nyborg beskyldte Pia Vedel Ankersen for at have vildledt groft om hans forskningsindsats i

den offentlige debat og have anvendt en nedgørende og ukollegial debatform. Endvidere skulle hun have givet
Jyllands-Posten fortrolige oplysninger. Praksisudvalget afviser samtlige af Nyborgs klagepunkter.

»Bedømmelsen understreger, at der er nogle spilleregler i forskningsverdenen, og at vi skal levere
dokumentation for vores forskning. Vi kan ikke bare lave vore egne resultater, som Nyborg har gjort og så

nægte at offentliggøre dem. Desuden lægger den vægt på, at forskning og ikke mindst debatten om
forskningen er noget, der kommer medierne ved,« siger Pia Vedel Ankersen. Det har ikke været muligt at få en

kommentar fra Helmuth Nyborg . jesper.stein@jp.dk

Billedtekst: NÆSE Helmuth Nyborg fik i går en næse af sin egen arbejdsplads for dårlig videnskabelig

praksis.
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