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Mere rysten på hoved end hænder

Med en massiv kritik for mangelfuld og fejlbehæftet forskning lykkedes det i går endnu en gang

psykologiprofessor Helmuth Nyborg fra Aarhus Universitet at blive skydeskive inden for psykologisk

forskning.

Af Anne Bech-Danielsen

Drenge er klogere end piger. Intelligente mennesker skal opmuntres til at føde flere børn end mindre
intelligente. Den hvide race er intelligensmæssigt den sorte overlegen ...

Den snart 70-årige professor i udviklingspsykologi Helmuth Nyborg Sørensen har med sin forskning og sine

synspunkter været både hædret som en skarp Rasmus Modsat, der tør tale det politisk korrekte parnas midt
imod - og på den anden side foragtet som en åndshovmodig intelligensforsker med tendens til racehygiejne og

kønsfascisme og hang til mangelfuld forskning.

Helmuth Nyborg selv har rystet på hovedet mere end på hænderne, også da han for to år siden af Aarhus
Universitets praksisudvalg fik en næse for ikke at have overholdt god forskningsskik.

Helmuth Nyborg havde forsket sig frem til, at drenge skulle være omkring fem procent mere intelligente end

piger - men han havde ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sine provokerende resultater, og hele
sagen udløste kaskader af kritiske læserbreve, skeptiske forskerindlæg og hovedrystende kolleger og

psykologistuderende. 

Lemfældig forskning 

Denne gang er kritikken langt mere belastende. Nu er det selve undersøgelsen bag Helmuth Nyborg Sørensens

køns- og intelligensforskning, der kritiseres for at være lemfældig, mangelfuld og behæftet med statistiske fejl.
Men står Helmuth Nyborg , som han plejer at stå under angreb, bliver der ikke tale om nogen ydmyg

overgivelse. Heller ikke hans argeste kritikere vil bestride, at han har mere modstandskraft end de fleste. 

Måske har den utraditionelle fortid som søfyrbøder lært ham at stå i høj søgang, og måske har barndommens
skolegang lært ham at gå egne veje.

Helmuth Nyborg forlod skolen som 14-årig, efter eget udsagn lige akkurat inden han blev smidt ud, og han

vendte først tilbage til skolesystemet, da han var en sømand på 25. Forinden havde smedens og syerskens
dreng fra Løsning nået at vinde fire bronzemedaljer i kajakroning ved OL i Rom i 1960.

Det var med andre ord lidt af en social mønsterbryder, der kom på universitetet og begyndte at læse psykologi

i 1967. Bare ti år senere havde han skrevet psykologisk doktordisputats, og siden har han ikke bestilt meget
andet end at bryde traditioner, dogmer og rammer i en grad, så mange studerende har protesteret over hans

undervisning. 

Retfærdigvis er der dem, der har holdt af hans provokerende stil, men der vil være ikke så få kolleger og
studerende, der mener, at retfærdigheden med den belastende kritik af hans forskning om intelligente drenge

nu sker fyldest. 

Helmuth Nyborgs tendens til at tage afsæt i undersøgelser, andre ikke vil røre, behøver ikke kun at have
afspejlet mod og integritet. Kritikken tyder på, at den også kan være et graverende udslag af mangel på

dømmekraft.

anne.bech@pol.dk

Kritikken og baggrunden for gennemgangen af Helmuth Nyborg Sørensens forskning kan læses i sin helhed på
www.samfundsvidenskab.au.dk 

Rettelse 16.06.06.

I artiklen'Mere rysten på hoved end hænder' i 1. sektion (14.6.) blev det fremhævet, at professor Helmuth

Nyborg fik tildelt »fire bronzemedaljer i kajakroning ved OL i Rom i 1960«. Men han vandt altså kun én
bronzemedalje som deltager i 4 x 500 m kajak, hvor Danmark vandt bronze.
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