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Professorer forlader råd på grund af 
Århus-forsker 

Af Jakob Christiansen 
jacc@stiften.dk

"Mænd er mere intelligente end kvinder" . Konklusionen af den 
århusianske hjerneforsker Helmuth Nyborgs videnskabelige arbejde 
skabte røre i både dagligstuer og forskerkredse. Og her flere måneder 
efter, at sagen begyndte, har blæsten ikke lagt sig.  
    To professorer fra Århus, der sidder i Udvalget Vedrørende 
Videnskabelig Uredelighed (UVVU) forlader nu udvalget, på grund af 
Nyborg-episoden.  
    Det skriver Politiken. 
    Det er udvalgets behandling af den nu pensionerede Helmuth 
Nyborgs arbejde, der har fået Jens Mammen, Psykologisk Institut ved 
Aarhus Universitet og professor Lise Togeby fra universitetets Institut 
for Statskundskab til at trække sig. 

For snævre rammer 
I juli måned undgik Nyborg at få det altødelæggende stempel 
"videnskabelig uredelig" på sig efter udvalgets behandling af sagen, 
og det viser, efter de to professorers mening, systemets svaghed.  
    - Nyborg-afgørelsen, og især tolkningen af den, viser de store 
problemer, der er med rammerne for UVVU's arbejde. Groft sagt kan 
udvalget kun tage stilling til egentlig snyd med videnskabeligt arbejde. 
Altså, om der er tale om plagiat/afskrift, eller om der er tale om 
forfalskede data. UVVU kan ikke tage stilling til hverken den 
videnskabelige kvalitet, eller om arbejdet er lavet i overensstemmelse 
med god videnskabelig skik. Det forhindrer de nye, snævre rammer 
for arbejdet, siger Lise Togeby til Politiken.  
    Lise Togeby behandlede ikke sagen på grund af inhabilitet.  
    Helmuth Nyborg blev skarp kritiseret for sin forskning af Aarhus 
Universitet og mistede sin stilling som professor i udviklingspsykologi, 
men senere fik han jobbet tilbage, og universitetet måtte mildne 
kritikken.  
    Blandt andet på grund af UVVU's afgørelse. 

Helmuth Nyborgs forskning 
peger på, at mænd er mere 
intelligente end kvinder. 
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