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Klage over intelligensforsker
Psykologiprofessor Helmuth Nyborg blev allerede for år tilbage bedt om at dokumentere sine
undersøgelser. Det har han ikke gjort. En forsker har nu indklaget ham for dårlig videnskabelig praksis.
Af Line Aarsland
Intelligensforsker og professor Helmuth Nyborg fra Aarhus Universitet har leveret kontroversielle
forskningsresultater eller personlige holdninger på stribe.
Men han er knap så dygtig til at dokumentere sine påstande, mener ph.d.-stipendiat Pia Vedel Ankersen fra
Statskundskab på Aarhus Universitet. Hun indgav i går en formel klage til Aarhus Universitets 'Udvalg
vedrørende god videnskabelige praksis', fordi Nyborg siden januar 2002 ikke har fremlagt sit datamateriale.
»De videnskabelige spilleregler må altid være, at man skal kunne dokumentere sine undersøgelser, og det gør
Helmuth Nyborg ikke«, siger Pia Vedel Ankersen, som er klar til at bringe sagen videre til Udvalget vedrørende
Videnskabelig Uredelighed, hvis ikke Aarhus Universitet tvinger professoren til at udlevere sine dokumenter.
Sagen begyndte, da Nyborg i januar 2002 offentliggjorde en opsigtsvækkende undersøgelse - at mænd er 27
procent klogere end kvinder. Pia Vedel Ankersen bad efterfølgende Nyborg om at udlevere datagrundlaget,
men det ville han ikke. Senere modificerede Helmuth Nyborg sit resultat til, at mænd er fem procent klogere.
Nyborgs institutleder Jens Mammen indskærpede dog, at Nyborg skulle udlevere materialet. Men da han i
sommer publicerede en artikel i bogen 'The Scientific Study of General Intelligence', var resultaterne igen
baseret på det materiale, som Nyborg ikke har offentliggjort ifølge Pia Vedel Ankersen og Siggi Brandt
Kristoffersen, ph.d.-stipendiat på Statskundskab.
»Nyborg siger, at han har fremlagt en artikel på en konference i 2001, hvor alle resultater skulle fremgå.
Efterfølgende har han i alle sine undersøgelser henvist til dette papir som dokumentation, men der er ingen,
der har måttet få lov til at se det papir«, siger Siggi Brandt Kristoffersen.
Fodfejl
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Helmuth Nyborg , men han sagde i går i Morgenavisen
Jyllands-Posten, at han tolker klagen som et forsøg på at fange ham i fodfejl:
»Der er nogle af mine kritikere, som ikke mener, at de endnu har fået tilstrækkelig dokumentation, men den
foreligger, og de skal nok få den at se«, sagde Helmuth Nyborg og understregede, at de efterspurgte papirer
først og fremmest indeholder hans egne notater fra videnskabelige konferencer, som han snarest vil samle i
en videnskabelig artikel.
»Indtil i går var Nyborgs dokumentation efter sigende en artikel, nu er det blevet til hans egne noter«, siger
Pia Vedel Ankersen, som anser sagen for at være værre end Lomborg-sagen.
»Ved Lomborg kan du se, hvordan han er nået frem til alle resultater. Det kan du ikke her«, mener hun.
Hverken Nyborgs institutleder eller rektor på Aarhus Universitet Niels Chr. Sidenius vil kommentere anklagen,
så længe den behandles. Men rektor understreger, at en grundbetingelse for forskning er, at man principielt
skal stille sine data til rådighed.
»Men det er også klart, at der nogen gange kan gå nogen tid, før datamaterialet bliver bedømt i bedst mulig
sammenhæng. Alternativt vil man først kunne skrive en bog, når man har publiceret dele af bogen i artikler,
eller også skulle bogen indeholde utroligt store mængder dokumentationsmateriale. Der er en række praktiske
ting, og man skal passe på, at man ikke blive for firkantet. Men i sidste ende skal man selvfølgelig kunne
dokumentere sine påstande«, siger Niels Chr. Sidenius.
Cand.jur. Jane Bloch har netop afsluttet psykologi på Åben Universitet på Roskilde Universitetscenter med en
gennemgang af Nyborgs metoder. Og hun er helt enig i, at Nyborg bør indklages for manglende dokumentation.
»Han har ingen dokumentation for det, han laver. Det er meget tydeligt«, siger Jane Bloch.
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