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ALVORLIG IRETTESÆTTELSE I HELMUTH NYBORG-SAGEN
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen indkaldte torsdag 21. september professor Helmuth Nyborg til et
møde og meddelte ham sin afgørelse i sagen om forskningsprojektet "Sex-related differences in
general intelligence" (Skanderborgprojektet).
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen er enig med dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i, at
Helmuth Nyborg i forbindelse med det såkaldte Skanderborgprojekt har tilrettelagt undersøgelsen
og anvendt dens resultater på en måde, der må karakteriseres som groft forsømmelig adfærd.
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen udtaler: "Der foreligger en klar tjenstlig forseelse fra Helmuth
Nyborgs side. Som disciplinær straf har jeg derfor tildelt Helmuth Nyborg en alvorlig irettesættelse.
Sagen er dermed afsluttet - og fritagelsen for tjeneste er bragt til ophør."
Tilfredshed med afgørelsen
Dekan Svend Hylleberg er tilfreds med afgørelsen men siger samtidig:
"Det er en meget kedelig dag, fordi en af fakultetets professorer er fundet skyldig i videnskabelig
uredelighed. Det er ikke en rar situation for hverken universitetet eller fakultetet, at en
medarbejder gennem sine handlinger ved en grov uagtsom adfærd har vildledt om sin egen
videnskabelige indsats og resultater."
Ikke et spørgsmål om faglig uenighed
Samtidig mener dekan Svend Hylleberg, at det er gjort klart, at sagen ikke handler om faglig
uenighed. Den handler derimod om:
at publicere resultater fra en undersøgelse, der er baseret på en helt utilstrækkelig
beskrivelse af undersøgelsens design
en meget mangelfuld monitorering af undersøgelsen
en beskrivelse af grundlaget for de offentliggjorte undersøgelser, der ikke blot er
mangelfuld, men også flere steder ukorrekt
et helt utilstrækkeligt kendskab til de anvendte statistiske metoders anvendelighed og
begrænsninger
"Sagen har altså intet med en faglig uenighed at gøre og er desværre med til at give det indtryk, at
der foregår utroværdig forskning i samfundsvidenskaberne," siger Svend Hylleberg.

Tilfreds med at rektor har fulgt indstillingen
Svend Hylleberg er tilfreds med, at rektor deler instituttets og hans egen vurdering af sagens alvor
og karakter og således har tildelt Helmuth Nyborg en alvorlig irettesættelse.
"Men det er lige så klart, at når denne sanktion er givet og undersøgelsen dermed afsluttet, må
tjenestefritagelsen ophøre. Og jeg er også tilfreds med, at der i rektors afgørelse ikke er nogen
afstandtagen fra tjenestefritagelsen," siger dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Læs afgørelsen som pdf
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