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AARHUS UNIVERSITETS ENDELIGE AFGØRELSE OM HELMUTH NYBORG

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen kommenterer Helmuth Nyborg-sagen og anser den hermed for afsluttet
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet, tager efter indstilling fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets dekan, Svend
Hylleberg, Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredeligheds (UVVU’s) frifindelse af den nu pensionerede professor Helmuth Nyborg for
videnskabelig uredelighed til efterretning. Udvalgets afgørelse anses af Aarhus Universitet for at være den autoritative og endelige
afgørelse af dette spørgsmål.

Derimod giver afgørelsen, der – som det også er anført af udvalget – alene vedrører spørgsmålet om uredelighed, ikke anledning til at
ændre opfattelsen af, at kvaliteten af den såkaldte Skanderborg-undersøgelse om forskellen på mænds og kvinders intelligens er
uacceptabel for en professor ved Aarhus Universitet.

Universitetets ansvar for kvalitetssikring og tilsyn med forskningsproduktionen, jvf. Universitetslovens § 17, stk. 4, indebærer derfor, at
universitetet ville tilsidesætte sin forpligtelse til kvalitetssikring ved ikke at reagere herpå.

Aarhus Universitet har alene og med baggrund i en meget grundig analyse taget stilling til kvaliteten af den af Helmuth Nyborg anvendte
metode, hvor såvel undersøgelsens design, monitorering, rapportering m.v. er meget mangelfuld og meget kritisabel.

Det skal understreges, at universitetet hermed – og selvfølgelig – på ingen måde tager afstand fra kontroversielle forskningsresultater.
Tværtimod er det de forskningsresultater, der bryder med den gængse opfattelse, der ofte bringer videnskaben fremad.

Aarhus Universitet anser det for dokumenteret, at kvaliteten af Helmuth Nyborgs Skanderborg-undersøgelse er uacceptabel. Da den
udviste adfærd iflg. UVVU’s afgørelse imidlertid ikke kan betragtes som uredelig, ændres sanktionen over for den nu pensionerede
professor Helmuth Nyborg fra ”en alvorlig irettesættelse” til ”en advarsel”.

Der har i medierne været forlydender om, at den nu pensionerede professor Helmuth Nyborg skulle have fået frataget sin titel af professor
emeritus i anledning af denne sag. Det skal derfor præciseres, at professor emeritus kan enhver tidligere professor – om ønskeligt –
titulere sig, og at dette spørgsmål på ingen måde har tilknytning til denne sag.

Link til rektor Lauritz B. Holm-Nielsens afgørelse af 9. juli 2007 (pdf)

Link til dekan Svend Hyllebergs indstilling til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen af 6. juli 2007 (pdf)

Link til tidligere afgørelser og indstilling i sagen

Yderligere information
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, tlf. 2338 2126

Dekan Svend Hylleberg (i spørgsmål om forskningskvalitet), tlf. 2448 1551

Kommunikationsrådgiver Claus Jacobsen, tlf. 4029 9072

9. juli 2007

Ingeborg Christensen
ic@adm.au.dk 
Informationskontoret  
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