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Faget psykologis kommentar til slutrapporten fra Del ltumanistiske Fakultets 
fo/gegruppe for psykologi - 23. marts 2000 

Sammenfatning af kommentarens hovedpunkter 

Psykologi er tilfreds med, at fulgegruppen nu mener at kunne indstille sin mission, 
og vii gerne anerkende betydningen af fulgegruppens indsats. Den har furt til en 
rrekke konstruktive tiltag og sat en proces af selvransagelse i gang pa faget. 

Slutrapporten uddeler ros til uddannelsen ved psykologi. Paget ser det som en 
anerkendelse af, at det er en samfundsrelevant uddanne!se med stor s0gning, h0j 
gennemfurelse, gode kandidater og stor eftersporgsel fra arbejdsmarkedet. (Se s. 
2-4) 

Slutrapporten uddeler ris til forskningen ved psykologi. Selv om instituttet rum
mer forskningsmilj0er af h0j international kvalitet, sa lever instituttet som helhed 
ikke op til den bedste standard. 

Paget erkender, at det har forskningsmressige vanskeligheder. (Se s. 5) 
En analyse af disse vanskeligheder udgor kommentarens hovedindhold. 

P0lgegruppen begrunder sin kritik afforskningen i tre forhold: 

I) at instituttets forskning ikke i tilstrmkkelig grad har tilpasset sig det, sam folge
gruppen opfatter som det fremherskende forskningskoncept inden for internatio
nal psykologi, nemlig det medicinsk-naturvidenskabelige koncept med dertil ho
rende publiceringsnormer. 

Paget anerkender betydningen af det medicinsk-naturvidenskabelige koncept i 
psykologien, men mener, at psykologi som videnskab ogsa har basis i de humani
stiske og socialvidenskabelige domrener. Hvis instituttet- som hidtil- 0nsker at 
vrere et allround psykologisk forsknings- og uddannelsesinstitut, ma det derfor 
fortsat kunne rumme ogsa disse koncepter med dertil h0rende publiceringsnormer. 
(Se s. 20-23) 

2) at faget- sammenholdt med de store forskningsressourcer, der er afsat til det
har et aft for lille publikationsvolumen, specielt af artikler til internationalt aner
kendte tidsskrifter med peer-review. 

Uagtet at sp0rgsmalet om publiceringsnormer kan diskuteres, erkender faget, at 
dets rnalsretning for international pub!icering endnu er et stykke vej fra at blive 
opzyldt. Der redegores for hvilke initiativer instituttet har ivrerksat for at fremme 
den internationale publicering, herunder obligatoriske og fortl.0bende plenumkon
ferencer for HVIP og Ph.D. studerende ved instituttet, indfuring af arlige forsk
ningsaftaler mellem medarbejder og institut, og indfurelse af en permanent greste
professorordning ved instituttet. (Se s. 24-27) 
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Da fulgegruppen bar Jagt tal til grund for sine vurderinger, der i vresentlig grad 
overdriver instituttets forskningskapacitet, mener faget dog, at fulgegruppens kl'i
tik af instituttets utilstrrekkelige publikationsmrengde ogsa rummer et moment af 
overdrivelse. (Se s. 11-12) 

3) atfagetsforskningsmressige vanskeligheder forst ogfremmest sky/des, at der i 
medarbejderstaben er for mange personer, der er personligt utilstrrekkelige sam 
forskere. 

F0lgegruppen udvikler i den sammenhreng personalepolitiske synspunkter, som 
psykologis ledelse ikke helhjertet kan tilslutte sig. (Se s. 27-28) 

Faget forstar godt, at fulgegruppen rna individualisere fagets forskningsmressige 
vanskeligheder, nar den eksplicit bar fravalgt at beskreftige sig med faget psyko
logis ornstrendigheder, fordi disse er politisk bestemte. (Se s. 2) Faget mener 
imidlertid, at et retvisende billede af psykologis situation fordrer, at ogsa omstren
dighederne medtrenkes. 

Faget supplerer derfor fulgegruppens slutrapport med en analyse af de objektive 
betingelser, som psykologi bar vreret underlagt fra 1990 til i dag. Analysen bestar 
i alt vresentligt affem figurer med tabeller og diagrammer. 

Figur I viser, at psykologi bar vreret udsat for en betydelig HVIP-reduktion i de 
sidste ti ar. (Se s. 7) 

Figur 2 afbilder HVIP-reduktionen sammen med de sidste ti ars arlige studenter
optag, hvilket fortreller hvilket uddannelsestryk, psykologi har vreret udsat for. 
Figuren kan opfattes som en graftsk frernstilling affagets nyere historie. (Se s. 8) 

Figur 3 sammenligner uddannelsestrykket malt i ST A mellem st0rre fug pa Det 
humanistiske Fakultet og viser, at faget psykologi har haft det uden sammenlig
ning st0rste. (Se s. 14) 

Figur 4 viser, at faget psykologi tillige bar haft det uden sammenligning stocste 
uddannelsestrykper HVIP pa Det hurnanistiske Fakultet. (Se s. 15) 

Figur 5 afbilder Institut for Psykologis nuvrerende demografiske profil som kon
sekvens af utilstrrekkelig nyrekruttering afHVIP til faget. (Se s. 17) 

Figuren viser, at uden en massiv nyrekruttering, vi! instituttet ophore med at eksi
stere inden for en dekade. Psykologis ledelse opfatter del sam sin hojest prlorite
rede opgave atforhindre dette i at ske. (Se s. 17-18) 

De 5 figurer viser, at der pa psykologi bliver stadig frerre HVIP til at l0se de ud
dannelsesmressige og administrative opgaver, der til gengreld bliver st0rre snarere 
end mindre. Dette har forskningsfortrrengning som uundgaelig konsekvens. Fa
gets situation bekrrefter bemrerkningerne fra Danmarks Forskningsrads Arsrapport 
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1999 s. 48 om, "at forskningstiden er under dobbelt pres- dels fra en stigende un
dervisningsbyrde, dels fra en stigende administrationsbyrde." (Se s. 9-11) 

Selv om disse for hold er generelle for danske universiteter, si\ fremgi\r det af figu
rerne, at de for faget psykologis vedkommende i betydelig grad er blevet accentu
eret af den furte 0konomiske politik pi\ Det humanistiske Fakultet. Fakultetet har 
i sin po litik valgt at se bort fra enhver sammenhreng mellem uddaunelsesaktivitet 
(STA) og HVIP-tildeling og dermed tilladt, at forskningsfortrrengningen :tar fuld 
effekt pi\ fag med h0j uddannelsesaktivitet. (Se s. 15-16) 

Denne i\relange politik har vreret til stor skade for psykologi og har hremmet faget 
i dets udviklingsmuligheder. Det er psykologis opfattelse, at det er absolut ood
vendigt, at faget fmansieres efter en model, der tillader h0j uddannelsesaktivitet 
uden automatisk at fure til forskningsfortrrengning. Danmarks storste professi
onsuddannelse i psykologi kan ikke fungere tilfredsstillende inden for de rammer, 
der er afbildet i de fern figurer. 

Faget opfatter disse omstamdigheder som en afg0rende i\rsag til psykologis forsk
ningsmressige vanskeligheder. Ledelsesmressige tiltag mod enkeltpersoner vii ik
ke rendre disse ornstrendigheder. 

Trods 10fter om forbedringer, ni\r fulgegruppen har afsluttet sit arbejde, frygter fa
get, at Det humanistiske Fakultets 0konomiske problemer vii stille sig hindrende i 
vejen, og at det bliver fakultetets egne behov og interesser og ikke faget psykolo
gis, der bliver afg0rende, ni\r der i fakultetet skal trreffes beslutninger om psyko
logis fremtid. (Se s. 30-31) 

Faget kan nikke genkendende til f0lgegruppens slutbemrerkninger om, at psyko
logi pi\ grund af sin sammensatte karakter ikke h0rer naturligt hjemme no get sted i 
den traditionelle fakultrere fagopdeling pi\ universitetet. Faget vrerdsretter derfor 
f0lgegruppens forsigtige forslag om, at faget psykologi tildeles en h0jere grad af 
autonomi. Forslaget er stillet fur affaget selv, afDirektoratet for De videregi\ende 
Uddannelser, af Det humanistiske Fakultet og af K.ebenhavns Universitets rektor 
og konsistorium, men uden at det har kunnet realiseres. (Se s. 28-30) 

Faget psykologi er fortsat af den mening, at en h0jere grad af faglig og 0konomisk 
autonomi - med alle dertil horende konsekvenser - vii vrere den bedste mi\de at 
sikre at faget kan realisere sin malsretning, der er at videreudvikle psykologi som 
et helt moderne forsknings- og uddannelsesinstitut, der bade vil vrere i stand til at 
10fte aile de professionelle opgaver, som det danske samfund retteligt forventer, 
og g0re dansk psykologi greldende uden for landets grrenser. 
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Faget psykologis kommentar til slutrapport 
fra Del humanistiske Fakultets F(Jlgegruppe for psykologi 

Kllbenhavns Universitet 
23. marts, 2000 

Indledende bemrerkninger 

"F¢lgegruppen erkender, at et milj¢ ikke kan etable
res uden resurser, men mener samtidig, at det er an
vendelsen af resurseme der afg¢r milj¢ets kvalitet." 
(Slutrapporten, s. 38) 

Samarbejdet med Det humanistiske Fakultets f!<llgegruppe har efter faget psykologis op
fattelse vreret produktivt, nyttigt og interessant. Det har f!<lrt til en nekke sma og store 
resultater, der aile er fremadbrerende. Del mest betydningsfulde er naturligvis sam
menlregningen af to institutter til Institut for Psykologi 1.2.99. Ikke mindre vigtigt har 
diskussioneme med f!<llgegruppen sat en proces af selvransagelse i gang pa faget. 
Samtidig er der gjort erfaringer, der kan vrere nyttige ved fremtidige arrangementer af 
lignende art. F.eks. betydningen af at finde arbejdsformer, der reducerer un!<Jdige mis
forstaelser og undgar at bringe det udstillede fag i en ukonstruktiv forsvarsposition. 

Psykologi er blevet bedt om en kommentar til f!<llgegruppens slutrapport. I den efterf!<ll
gende kommentar vii vi koncentrere os om sp!<lrgsmal, hvor slutrappmten efterlyser et 
klarg!<lrende svar fra faget, og sp!<lrgsmal, hvor en supplerende uddybelse af slutrappor
tens bemrerkninger kan bidrage til et mere prrecist billede af faget psykologis situation. 
Et enkelt korrektiv har ogsa vreret n!<ldvendigt. 

Arbejdsdeling 

Ovenstaende citat fra f!<llgegruppens slutrapport rummer en vigtig distinktion mellem 
ressourcetildeling og ressourceanvendelse og fanger den arbejdsdeling, der opstod i 
samarbejdet mellem f!<llgegruppen og faget. Det er saiedes korrekt, nar f!<llgegruppen 
bemrerker, at "der er en tendens til at ledelsen ser resursetildelingen som et af de 
grundheggende problemer ifaget (s. 38)". 



Denne bias kan imidlertid ikke ses ganske uafhrengigt af f!illgegruppens omvendte bias: 
"F¢lgegruppen har ikke ( ... ) ¢nsket at kommentere fagets resursetildeling, da den er 
politisk bestemt ( s. 4 ). " Heraf fulgte en arbejdsdeling, hvor f!illgegruppen fokuserede pa 
det problematiske i anvendelsen, mens faget fokuserede pa det problematiske i tildelin
gen. 

Man kan ikke afvise, at dette i nogen grad har resulteret i, at man kom til at tale forbi 
hinanden. Man b!ilr maske derfor i fremtiden overveje, om det er hensigtsmressigt at 
lregge politisk bestemte begrrensninger pa unders!Zigelser af universitetsfag. Der er i 
hvert fald tre grunde, der taler imod. For det f!ilrste risikerer man, at billedet bliver for
tegnet. For det andet virker det strerkt demoraliserende pa medarbejdeme, at der er ting, 
som man ikke rna tale om. For det tredje kan det skabe usikkerhed om unders!Zigelsens 
interesser. I vores tilfrelde hvor der eksisterer det, som f!illgegruppen kalder "et kompli
ceret politisk milj¢ (s. 42)" mellem Dekanat/Fakultetsrad og faget, burde man maske 
forlods have fors!Zigt at reducere en sadan usikkerhed gennem et egentligt kommissod
um for f!illgegruppen og ikke Iadet sig n!Zije med at blive instrueret af dekanen (s. 4). 1 

Nar faget har fundet f!illgegruppens slutrapport moralsk opl!ilftende, trods dens mange 
meget kdtiske bemrerkninger, skyldes det, at f!illgegruppen ikke helt har holdt sig disse 
begrrensninger efterretteligt. Til vores glrede finder vi i slutrapporten en anerkendelse 
af fagets situation, som vi ser den, og vii geme kvittere med en anerkendelse af fagets 
situation, som f!illgegruppen ser den. 

Nar ovennrevnte arbejdsdeling alligevel kan genfindes i disse kommentarer, sa rna det 
derfor ikke opfattes som vores fors!Zig pa at afvise kdtik ved at tale om noget andet. 
Vores redeg!Zirelse for de tildelingsmressige betingelser skal opfattes som et supplement 
til f!illgegruppens redeg!Zirelse for den kvalitative anvendelse. Tilsammen kan slutrapport 
og kommentarer paden made tilbyde et mere retvisende billede af faget psykologis si
tuation. 

Psykologi ved KJJbenhavns Universitet 

Indledningsvis kan det vrere nyttigt at give et kort signalement af faget for at angive, 
hvad det danske samfund far og ikke far for de investerede midler. 

Uddannelse 
Psykologi ved K!ilbenhavns Universitet er den reldste og st!Zirste psykologiuddannelse i 
Danmark. Paget blev oprettet i 1885 og frem till968, hvor der blev oprettet et s!Zisterin
stitut ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet pa Arhus Universitet, var det den ene
ste. I dag eksisterer der 5-6 uddannelser, der udbyder psykologi. I modsretning til fa
gene ved K!ilbenhavns og Aarhus Universiteter, der har ambitioner om at tilbyde en 

1 Dette "komplicerede politiske milj¢" skal medtrenkes som en del af baggrunden for disse kommentarer. 
Kommentaren rna ombandle save! slutrapporten, som baggrunden for og omstrendighederne omkring f¢1-
gegruppens nedsrettelse og virke, dvs. fa gets psykologis forhold til Det humanistiske Fakultet. Nar deka
nen - efter det oplyste - pa et lrererform¢de til et fakultetsradsm¢de udtaler til fagets fakultetsradsmedlem, 
"at nu rna vise om psykologi skallukke, nar f¢lgegruppens rapport foreligger", undgar det naturligvis ik
ke at g¢re indtryk. 

2 



psykologiuddannelse, der bredt drekker psykologiens hovedomrllder, er de fleste af de 
andre uddannelser- af lyst eller n~d- specialiseret i den ene eller anden retning. 

Nl'll' der i Danmark er grundlag for et relativt start antal psykologiuddannelser skyldes 
det for det f~rste, at interessen for psykologi blandt de uddannelsess~gende i Danmark 
er meget star, og vresentligt st~rre end uddannelseme kan efterkomme. For det andet at 
uddannelseme pa grund af psykologiens sammensatte karakter - faget rrekker fra natur
videnskab over humanvidenskab til socialvidenskab - kan tilbyde en rrekke forskellige 
erhvervskompetencer. Og for det tredje, at der pa det danske arbejdsmarked er en star 
eftersp~rgsel efter psykologiske kandidater. I f~lge Amtemes og Kommunemes Forsk
ningsinstituts rapport Uddannelser og uligeva!gte pa arbejdsmarkedet 1980-2017, aug. 
1999, s. 212, forventes der om 12 ar ligefrem at vrere en ikke uvresentlig arbejdskraft
mangel pa omradet. 

Blandt de forskellige psykologiuddannelser i Danmark er uddannelsen ved K~benhavns 
Universitet den mest efterspurgte. Dette fremgfu: af den h¢je adgangskvotient til kvote 1 
- for nrervrerende 9.9. Det fremgar desuden af den betydelige overf~rsel til faget, der 
finder sted af studerende fra andre uddannelsesinstitutioner. Det fremgl'll' desuden af 
den store s~gning til faget af svenskere, nordmrend og vikinger'. (Psykologi er ogsa et 
s~gt tilvalgsfag fra andre studier ved Det humanistiske Fakultet.) 

Den ekstraordinrere overf~rsel i tillreg til det ordinrere optag (sam vi tildeles forsk
ningsbaserede undervisningsressourcer efter) sl~rer, hvad det reelle arlige optag pa stu
dieter. Fakultetet har i hvert fald ikke hidtil genereret sikre tal for det. Det er imidler
tid nreppe urealistisk at lregge et hold (30 studerende) til det ordinrere optag, nar man 
skal vurdere det reelle optag pll psykologi. Det l'll'lige optag har igennem 90'eme vreret 
stigende, dog i 1998 og 1999 nedsat til 120 mens faget var under unders¢gelse. Efter 
fakultetets planer stiger optaget i ar til150, og i 2001 til 180, der regnes for fagets norm. 
Til disse tal skal sa lregges ovennrevnte ekstraordinrere optag. 

Studiegennemf~relsen anslas til at ligge mellem 60 og 70 pet. Om dette er godt nok er 
svrert at afg~re. Vi skulle mene, at det kunne g~res bedre, men vi kender ikke studieun
ders~gelser, der kan fortrelle, hvad et realistisk optimum for studiegennemf~relse er. 
Under aile omstrendigheder Jigger psykologi i den bedre ende pa K~benhavns Univer
sitet. Sammenligner vi med andre fag pa Det humanistiske Fakultet, sa Jigger et stott og 
produktivt fag som Dansk pa en studiegennemf~relse pa mellem 40 og 50 pet, mens de 

1 Vikinger er fagets betegnelse for de ikke sa fa pengestrerke danskere, der i mangel af en tilstrrekkelig 
adgangskvotient lager turen omkring en bacheloreksamen i England for at komme ind pa studiet i Kjjben
havn. Som et kuriosum kan nrevnes, at det er denne engelske trafik, der bar faet folkene omkring den 
nyprojekterede 'angelsaksiske' psykologiuddannelse ved Odense Universitet til fejlagtigt at konkludere, at 
danske studerende flygter fra Danmark, fordi uddannelsen her er for diirlig! Citat: "One argument in fa
vour of establishing the new psychology education is precisely that some Danish students are already 
'voting with their feet' by choosing to study psychology at undergraduate level in Britain, where they ex
pect to receive a more scientifically oriented education, before returning to complete their Master's de
gree in Denmark." Kilde: University of Southern Denmark. Report of the Psychology Advisory Group. 
Udateret, s. 14. 
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fleste andre fag Jigger omkring eller under 30 pet, nogle endda vresentligt under.' Som 
fS<Jlge af den relativt hS<Jje studiegennemfS<)relse producerer psykologi et stort antal studie
arsvrerk (STA), omkring 700, men det afgS<Jrende er selvfS<Jlgelig hvor mange kandidater, 
der produceres. Ovenstaende forhold er kommenteret i slutrapporten s. 33. 

Studietiden blev i evalueringen kritiseret sam lidt for lang, og selv om den Jigger i den 
bedste ende pa Det humanistiske Fakultet, sa rna man stadig sigte mod en forbedring. 
Man skal dog vrere opmrerksom pa, at flertallet af vores studerende er kvinder, og man
ge af disse vrelger - af forstaelige grunde - at fS<Jde bS<)m, mens de endnu er under uddan
nelse. Antallet af mS<)dre vii uvregerligt S<Jge den gennemsnitlige studietid. 

Slutrapporten bemrerker endelig - pa baggrund af dimmitendrapporten - at aftageme af 
uddannelsen er tilfredse med de kandidater, sam man modtager fra KS<)benhavns Univer
sitet, og konkluderer: "Alt i alt synes uddannelseme at were kommet godt igang efter 
reformeme og strukturelt gearet til et godt uddannelsessystem ( s.34 ). " 

Der er kart og godt tale om en samfundsrelevant uddannelse med star sS<)gning, hS<Jj gen
nemfS<)relse, gode kandidater og en star efterspS<)rgsel fra arbejdsmarkedet. Vi lreser slu
trapporten sam en anerkendelse heraf, og selv om vi mllske selv kan se mangt og meget 
i uddannelsen, der kan og bS<)r blive bedre\ sll er vi glade for denne anerkendelse. Der er 
brugt megen engagement og arbejdskraft pa at sikre uddannelsen. Men hermed nrermer 
vi os problemet. 

Forskning 
Udover at uddanne skal et universitetsfag forske. Pa fakultetet - og pa psykologi - er 
arbejdstiden i princippet delt fifty-fifty pa de to formlll. Forskningen skal i det vresent
lige tjene tre formlll. For det fS<)rste skal den yde et bidrag til den videnskabelige erken
delse. For det andet skal den sikre en hS<Jj kvalitet i uddannelseme.S For det tredje skal 
den yde et kvalificerende bidrag til det samfund, der betaler.6 De tre fmmlll er sam of
test mere eller mindre sammenvrevede. 

Forskningsevalueringen af psykologi var kritisk FS<Jlgegruppen opsummerer den sale
des: "en nedprioritering af forskningstiden i forhold til undervisningsindsatsen, for 
darlig forskningsvogtning og forskningsledelse, for mange ukoordinerede forsknings
emner, samt ikke mindst manglende kvalitet og l¢dighed af forskningen baseret pa den 

3 Vi har ikke haft adgang til nogen statistik over kandidatproduktionen pi\ Det humanistiske Fakultet, vur
deringen er baseret pi\ specialefortegnelsen pi\ Humanists hjemmeside, hvilket er en kilde, der er behreftet 
med en vis usikkerhed. 
4 Se f.eks. slutrapporten s. 25 for studielederens bekymring. 
S "fAd OS sa habe, det ikke g/emmes, at UlliVersifetsforskningens Vigfigsfe produkt for industri og res fen af 
sanifundet er uddannelsen af h¢jtkvalificerede kandidater og Ph.d.er", kommentar i Politiken 19. marts i 
i\r fra Peder Andersen, sekretariatschef, Det 0konomiske Rad, Niels Krergard, professor, Landbohl'!jsko
len, og JS'!rgen S!'!ndergaard, direktl'!r, Socialforskningsinstituttet. 
6 Hvad enten sadanne bidrag skat regnes med som forskning eller ej, sa forventer samfundet, at universi
tetsforskere er med til at kvalificere det danske samfund, og det internationale samfund for den sags 
skyld. Dette grelder i hl'!j grad psykologiske universitetsforskere. Vi har saledes en rrekke medarbejdere, 
der arbejder i nationale og internationale ract og kommissioner. Og vi har en rrekke medarbejdere, der i 
1999 patog sig udviklingsopgaver for f.eks. UNHPD, RS'!de Kors, Forsvarsministeriet og Danida og til
bragte tid i Bosnien, Kosova, Vilnius og Nepal. Vi har ogsa p.t. en medarbejder, der arbejder ved FN i 
New York. 

4 



konkrete publikationsaktivitet for en rrekke af de publicerede arbejder ( s. 10 ). " F~lge
gruppen er ogsa af den opfattelse, at der trods gode intentioner (s. 39) ikke er sket tyde
lige forbedringer af denne situation i de to ar, som f~lgegruppen har virket, nlir der ma
les pa publikationeme. 

Faget psykologi erkender, at denne karakteristik ikke er uden grundlag. Der sker 
stadig en nedptioritering af forskningstiden til fordel for undervisningstiden; forsk
ningsvogtningen og forskningsledelsen er endnu langt fra tilstrrekkelig effektiv og mi\1-
styret; der er stadig for lille koordinering af instituttets forskningsemner; og publikati
onsmressigt er instituttet stadig for langt fra maiet. 

Hvis vi bruger det sidste som eksempel pa fagets forskningsmressige situation, sa lever 
rundt regnet 90 pet af vip'eme for nrervrerende uproblematisk op til de forskningsvogt-
ningsstandarder, som Det humanistiske Fakultet har sat. · 

Dette er imidlertid ikke srerligt interessant, da disse standarder ikke er tilstrrekkelige til 
at opfylde de mal, som vi selv har for ~je. Nemlig de mal, der srettes for et modeme 
forsknings- og uddannelsesinstitut i den intemationale f~rste division. Kun ca. 60 pet. 
af forskningen lever i dag op til sadanne mai, og kun ca. 30 pet. opfylder eller nrermer 
sig mal, der svarer til et h~jt intemationalt niveau.7 Kun en lille handfuld nar den h~je
ste intemationale standard. Alt sammen i runde tal. (Se slutrapporten s. 18, s, 20 og 
s.39).8 

Faget psykologi deler f~lgegruppens opfattelse, at dette er et problem, som rna have (og 
har) h~j prioritet. 

Caveat 
Dette er ikke ensbetydende med, at det ikke er muligt, legitimt - og ikke en fejl - at have 
en lidt anden opfattelse end f~lgegruppen af, hvordan fremtidens ideelle psykologiske 
forskningsinstitut skal se ud. 

Det er heller ikke ensbetydende med, at det ikke er muligt, legitimt - og ikke en fejl - at 
have en lidt anden opfattelse end f~lgegruppen af, hvilken strategi der bedst f~rer frem 
til det efterstrrebte mal. 

Dette sagt, fordi f~lgegmppen "er dybt bekymret over den divergens i holdningen til og 
karakteriseringen af forskningen (s. 18)", som den lreser i et svar fra faget, og faktisk 
"ser problemet i den grundlreggende holdning til og forstaelse for forskningens natur ( s. 
39)", som den finder udtrykt her. 

7 Kriteriet herfor er peer-reviews. Opfatter vi professorbeds;mmelser ved internationalt sammensatte be
ds;mmelsesudvalg som peer-reviews og ser pd, hvor mange medarbejdere, der er blevet beds;mt profes
sorkompetente efter kriteriet om hs;jt internationalt niveau, sa drejer det sig f.eks. om 10 nuvrerende med
arbejdere pd Institut for Psykologi. 
8 Ligesom f!illgegruppen har vi valgt i kommentaren at holde os til det utilfredsstillende i vores forsk
ningssituation. Vi har ikke opfattet det som vores opgave i forbindelse med denne kommentar at lave en 
ny stor evalueringsredegs;relse for instituttets konkrete forskning. Men vi er selvfs;lgelig i stand til at lave 
en sildan. Pd grundlag af de forskningssamtaler, som instituttet netop er ved at gennemfs;re, kan det do
kumenteres, at instituttet (i forhold til dets faktiske forskningsdrsvrerk) producerer srerdeles megen forsk
ning af stor ls;dighed. 

5 



FiiSlgegruppen kan have ret, men har.ikke niiSdvendigvis ret. H vordan male! skal se ud, 
og hvordan man kommer derhen, er abne spiiSrgsmaJ, der kan diskuteres. Og faktisk 
fmtjener en mere seriiiSs faglig diskussion end den, som fiiSlgegruppeforliiSbet har tilbudt. 

Denne diskussion vii vi udsrette til senere i kommentaren for ikke at sa tvivl om, at det 
er aden for diskussion, at fiiSlgegruppens papegning af, at faget har forskningsmressige 
vanskeligheder, er korrekt. 

Historiske grunde 
Alting har sine grunde, saledes ogsa den utilfredstillende side ved forskningssituationen 
pa psykologi. En opremsning af historiske og aktuelle grunde kunne nrevne, at der har 
vreret traditioner, der var svrere at overvinde;9 at en del medarbejdere blev ansat pa an
dre betingelser end forskning- f.eks. i klinikken;10 at uddannelsen i mange ar har vreret 
den grlldigste unge i reden; at undervisningen derfor i h!ilj grad har fortrrengt medarbej
demes forskningstid; 11 at medarbejderne har fllet ringe erstatning for det, fordi univer
sitetet ikke opfatter uddannelse som meriterende; 12 at de fine ord om forskning opleves 
som double-talk, nar der ikke er fulgt midler med;" at mange mistede modet og lysten 
pa grund af afstanden mellem forventninger og muligheder; og at alt dette er blevet ac
centueret af de forhold, som faget er blevet tilbudt pa Det humanistiske Fakultet. 

Der er tale om virkelige grunde, som det er niiSdvendigt og kende og anerkende, nar man 
som ledelsen pa psykologi har med mennesker at gi1Sre. 14 De kan imidlertid ikke i sig 
selv udgiiSre grundlaget for analyse og strategisk planlregning. Til det formal rna man 
tage udgangspunkt ikke i subjektive faktorer og bliiSde vrerdier men i h11rde kendsger
ninger og objektive faktorer. Det har vi valgt at g¢re i denne kommentar. 

9 Deter nreppe nogen stor overdrivelse at sige, at der i 'professorvreldets' tid fra 1940'erne til1970 ikke 
sammenlagt blev publiceret sa meget, som der nu g¢r om aret i dansk psykologi. 
10 Siden B¢rneklinikkens oprettelse i 1950 har klinisk-terapeutisk kompetence vreret afg¢rende kvalifika
tioner i den psykologiske kliniks behandlings- og uddannelsesvirksomhed. Opprioriteringen af forsk
ningssiden er f¢rst sket for relativt nyligt. Tilsvarende blev en del medarbejdere uden forskeruddannelse 
(pii det tidspunkt magisterkonferens) men med professionsbaggrund ansa! i 70'erne for at uddannelsen 
kunne im¢dekomme det meget store studenterindtag (uddannelseseksplosionen). Begge disse medarbej
derkategorier har/ har haft deres meget store andel i klinikvirksomhedens og uddannelsens anerkendte 
succes, men har i mindre grad bidraget til grundforskningen. 
11 For de medarbejderes vedkommende, der har formiiet at skabe sig en forskningskarriere, der har bragt 
dem pii international! niveau, er det i sa godt som aile tilfrelde sket ved forskellige former for periodevis 
undervisningsfritagelse, f.eks. frik¢b, orlov, forskningsprofessorater, etc. Hvilket demonstrerer, at ud
dannelse og forskning ikke har vreret nemt forenelige st¢rrelser i vores virkelighed. Hermed ser man ogsii 
institutledelsens dilemma. Den har besluttet at vrere restriktiv med frik¢b for at sikre ressourcer til en 
forskningsbaseret uddannelse, hvilket f¢lgegruppen roser og erklrerer som "n¢dvendig for faget (s. 12)". 
Deter imidlertid lidt som at skyde sig selv i foden, for vi har i allerh¢jeste grad brug for at udvikle mere 
forskning til international! niveau, og det krrever en eller anden grad af undervisningsfritagelse. 
12 Indtil nu ihvertfald. I sit aktuelle udspil har forskningsministeren valgt at opprioritere uddannelsens 
betydning og g¢re undervisning akademisk meriterende. "Vi skat vtek fra forestillingen om, at undervis
ning er en andenrangs aktivitet i forhold til forskningen." Citat fra Forskningsministeriets pressemedde
lelse 7. marts, 2000. 
13 Et klart signal om, at princippet om mere kvalitet for frerre penge har niiet en grrense pa universitetsom
rddet, finder man i Danmark Forskningsriids Arsrapport 1999: Kortlmgning af de offentlige forsknings
midler, der er strerkt kritisk over den hidtidige tildelingspolitik. Dan marks Forskningsriid er ¢verste riid
liiver for forskningsministeren og regeringen i sp¢rgsmai om forskningspolitik. 
4 Deter n¢dvendigt at nrevne, fordi slutrapporten g¢r sig en rrekke overvejelser af personalepolitisk art. 
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Objektive faktorer 

I figur 1 ses en opg!ilrelse over tilgang og afgang af HVIP pli psykologi fra 1990 til idag. 

TILGANG AFGANG 
1990 Ole Elstrup Rasmussen Martin Johansen 
1991 Lone Pal 
1992 Anders Gade Johs. MI'Srk Pedersen 

Sima KI'Sppe I.K. Moustgaard 
Ulla Haslund 

1993 Hitomi Shibuya JI'Srgen Hviid 
Hanne Schulsinger 
AnnieDarum 

1994 Lise 0stergaard 
Karin Borg 
Jytte Vestergaard-Bogind 

1995 Helmer B0ving Larsen Strange Ross 
Rolf Willanoer 

1996 Jytte Bang John Smidt Thomsen 
Peter Elsass Inger Bernth 
Anette Poulsen Claus Ljungstri'Sm 

1997 Helle Andersen Vi! helm Borg 
Morten Nissen Aksel Mortensen 
Tom Teasdale 

1998 Bent Strandbygaard 
Eric Friis J0rgensen 
Hitomi Shibuya 

1999 Jesper Mogensen Kresten Bierg 
Jytte Bang 
Anette Poulsen 
Ole Almstruo 
Kirsten Boman 
Anker Helms JI'Srgensen 

2000 Stig Poulsen Morten Nissen 
Jytte Bang 

SUM 14 28 
TAB 14 

figur 1 

Tabellen, der viser et markant nettotab af HVIP i den sidste tilirsperiode (vi var 50 pet 
flere HVIP i 1990 i forhold til i dag), danner grundlag for beregningen af kurven over 
fagets HVIP antal i perioden 1990-2000 i figur 2.15 I figur 2 er HVIP antallet sammen
holdt med studenteroptaget16 til faget psykologi i samme periode. 

15HVIP-tallet er angivet for den psykologiske uddannelse. Psykologi har tillige 3 HVIP knyttet til den in
formationspsykologiske uddannelse, ligesom der er en srerbevilling til klinikkens drift pit 5 arsvrerk. Dis
se er ikke medregnet i opgi'Srelsen, ligesom de ikke er opregnet som normtildelt VIP i budgetbogen. I den 
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og det er ogsa af aile erkendt som en vresentlig grund til, at psykologi fik sa kritisk en 
evaluering. 

Den pludselige vending pa uddannelseskurven efterfulgt af et ~get fald pa HVIP-kurven 
markerer nreste kapitel i historien, hvor Det humanistiske Fakultet som svar pa den kli
tiske evaluering midlertidigt nedsretter studenteroptaget, indf~rer ansrettelsesstop pa fa
get, og sretter en f~lgegruppe til at overvage faget.20 Hvilket bringer os frem til idag, 
hvor der atter er planlagt en stigning i studenteroptaget. 

Det siger formentlig sig selv, at et fags situation ikke kan forblive uber~tt af en udvik
ling, som den figuren afbilder. Et stigende uddannelsespres kombineret med en vigende 
bemanding af HVIP rna uundgaeligt fa konsekvenser. Faktisk kan det kun lade sig g~
re, hvis 1) der flyttes ressourcer (tid) fra forskning til uddannelse med udhuling af 
forskningen til f~lge; eller 2) der sker en udtynding af den forskningsbaserede undervis
ning ved massiv ansrettelse af DVIP med en dekvalificering af uddannelsen til f~lge; 
eller 3) en kombination af de to. 

Det sidste har vreret tilfreldet for psykologis vedkommende. Det viste kurveforl~b har 
kun vreret muligt, fordi psykologi igennem hele perioden har faet bevilget et betydeligt 
antal DVIP. Dvs. at HVIP-tabet er blevet erstattet time for time med DVIP. Nar Det 
humanistiske Fakultet hrevder, at psykologi har faet stillet undervisningstimer til ri'ldig
hed i et omfang, der svarer til studenteroptaget, er det saledes korrekt. Det humanistiske 
Fakultet har i hele perioden vreret gener~s med tildelingen af DVIP til psykologi. 

Dette har muliggjort, at kurveforl~bet overhovedet har kunnet lade sig g~re, men det har 
ikke hindret de to ovennrevnte konsekvenser: Dvs. en dekvalificering af uddannelsen og 
en udhuling af forskningen. 

Hvad det f~rste angar, sa rna det konstateres, at hovedparten af den psykologiske ud
dannelse for nrervrerende varetages af ikke-forskningsbaseret DVIP. Fagets egen hur
tige beregning viser, at ratioen mellem HVIP og HVIP + DVIP11 Jigger omkring 0.37, 
hvad angar konfrontations-undervisning. Dvs. at det kun er hver tredje lrerer, som stu
denten m~der i undervisningen, der er uddannet universitetslrerer med forskningsbag
grund. Selv om psykologi igennem fu:ene har vreret meget heldig med at have dygtige 
DVIP, sa er der ikke kun i plincippet men ogsa i praksis tale om en snigende udhuling 
af uddannelsen. Vi er bange for, at det ikke kan undgas, at en uddannelse i lrengden 
kommer til at srette sine mi'll efter, hvad der realistisk er mulighed for at opfylde, ikke 
efter, hvad der ideelt er ~nskeligt. Vi forstar f~lgegruppens bemrerkninger pas. 12-13 
i slutrappmten pa den made, at ogsa den finder HVIP/DVIP ratioen uacceptabel og 
st~tter institutledelsens strerke ~nske om en hurtig opretning. 

Den gener~se DVIP-tildeling har imidlettid langt fra holdt HVIPeme skadesl~se. Ogsa 
de er blevet kraftigt belastet af uddannelsespresset med reducerede forskningsbetingel
ser til f~lge. For det f~rste er der en lang rrekke undervisningsopgaver, der kun kan ud-

20 Som dekanen fortalte p~ et m!>lde med faget d. 19. marts i ~r. s~ var det ikke kun faget psykologi, men 
ogs~ Det humanistiske Fakultet, 'der var tit eksamen.' 
21 Heri inkluderes amanuenser, der er ikke-forskningsbaserede heltidsundervisere og ofte kommer direkte 
fra eksamensbordet. 
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f~res af HVIP, dernrest ~ger det store antal DVIP de faste lrereres arbejde med koordi
nation af undervisningen, og endelig er der mange andre institutopgaver, der alene kan 
udf~res af faste lrerere (HVIP). Mange af disse opgaver vokser med uddannelsens st~r
relse, og derudover harder vreret en almindelig vrekst i antallet af opgaver af forskellig 
art stillet af forskellige samfundsinstitutioner. (Denne udredning er f.eks. en af dem). 
Pa et stott institut med et vigende antal HVIP vokser denne opgavebelastning per HVIP, 
fordi der er fretTe til at dele de mange opgaver. 

Sp!lrgsmalet om administration 

Vi har traditionelt - som universitetet i ~vrigt - af mangel pa et bedre udtryk betegnet 
disse opgaver som 'administration'. F~lgegruppen er i sin slutrapport meget optaget af 
netop den administration, som udf~res af HVIP. Den taler om "et generelt oveiforbrug 
af tid til administrative formal (s. 8)", og anf~rer, at "med ansrettelse af den nye AC
TAP burde den kunne lettes relativt hurtigt (s. 12)", men mener dog samtidig "ikke at 
den konkret udarbejdede arbejdsplanfor AC-TAP'en kan opfylde dette mal (s. 12)." 

Ser vi bort fra, at det rna undre, at f~lgegruppen virkelig kan mene, at den bedre er i 
stand til at vurdere den konkrete tilrettelreggelse af den AC-fuldmregtiges arbejde end 
den daglige studie- og institutledelse, sa afsl~rer f~lgegruppens bemrerkninger, at faget 
ikke har formaet at forklare sp~rgsmalet om administration tilfredsstillende. 

Ansrettelsen af en AC-fuldmregtig - og det samme grelder den ansrettelse af en HK
fuldmregtig, der er i gang - skal f~rst og fremmest medvirke til en strerkt tiltrrengt pro
fessionalisering af vores administrative procedurer, inklusive varetagelse af en rrekke 
nye administrative opgaver, som vi i dag ikke er tilstrrekkeligt kvalificeret til at vareta
ge. En s1\dan professionalisering vii efter en rimelig indk¢ringsperiode aflaste institut
og studielederen administrativt og frig¢re tid til mere overordnede opgaver omkring 
forskning og uddannelse. 

Den professionalisering af administrationen, som vi har givet h¢j prioritet, vii utvivl
somt Jette lrerernes dagligdag, men den vii kun i ringe omfang kunne frig¢re HVIP fra 
de administrative funktioner, som de i dag udf¢rer. Vi taler om administrative funktio
ner, der kun kan udf¢res af HVIP. F.eks. deltagelse i institutledelse og studienrevn, 
deltagelse i obligatoriske lrererm~der, funktionen som fagkoordinatorer, udf¢relse af 
faglige vurderinger ved meritoverf¢rsel, deltagelse i instituttets diverse udvalg (se slu
trapporten s. 8), aile former for faglig bed¢mmelse til grader og stillinger, deltagelse i 
de mange former for fagligt udredningsarbejde, som vi anmodes om, osv. 

Det b¢r vel nrevnes, at hertil kommer arbejdet med Ph.d. vejledning. Instituttet er hidtil 
per Ph.d. studerende per semester blevet betalt for denne ydelse med kr. 5.000 til annu
umsudgifter og kr. 18.000 til kompensation til studielederen for undervisnings-fritagelse 
(25 timer) + kr. 10.000 i startgebyr. Et tidsforbrug pa 25 timer har sjreldent vreret til
strrekkeligt til en kvalificeret vejledning. Ekstraforbruget rna sa enten opfattes som 
forskning, forskningsadministration (der trrekkes fra forskningstiden) eller fritid. Vi har 
valgt ikke at snakke om det. Hvad der skal ske nu, hvor Del humanistiske Fakultet helt 
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aktuelt har skaret sin betaling ned til i alt kr. 10.000 per Ph.d. studerende per semester, 
t!'lr vi slet ikke trenke pa. 

Der rna derfor foreligge en eller anden form for misforstaelse, nar f!'llgegruppen skriver: 
"Tiden der anvendes til administration b¢r reduceres til max. 10 pet. i gennemsnit per 
VIP og b¢r koncentreres pa lederne og udvalgsformamd ( s. 12 ). " 

Der skal ingen tvivl herske om, at vi selv er strerkt interesserede i at holde den tid, der 
bruges til administrative opgaver, sa langt nede som muligt. Bade reelt og fiktivt. Det 
sidste henviser til, at en rrekke helt naturlige arbejdsfunktioner, der knytter sig til jobbet 
som underviser og forsker, er blevet str!'lget fra arbejdsopg!'lrelseme. F.eks. deltagelse 
i rad og kommissioner, deltagelse i censorformandskabet, eller deltagelse i redaktionelle 
hverv. Det sidste er en star post, da en rrekke af de vigtigste psykologiske fagtidsskrif
ter i Skandinavien redigeres fra instituttet (Scandinavian Journal of Psychology, Nor
disk Psykologi, Psyke og Logos, Nordisk Udkast/Outlines.) Aile lrerere opfatter admi
nistration sam en belastning. Hvor langt ned tidsforbruget realistisk kan komme, er 
svrert at sige. Bedj'lmmelsesarbejdet i 1999 har vi f.eks. beregnet til i gennemsnit 2.7 
pet. af arbejdstiden per HVIP - (nar vi skal rekruttere, bliver denne post !'lget), mens ud
valgsaktiviteten i 1999 er beregnet til i gennemsnit 3.3 pet. af arbejdstiden per HVIP. 
Der er tale om mange brekke smll, der g!'lr den store 11.22 

Hvorvidt administrationen kan bringes ned pa max. 10 pet. er nok tvivlsomt. I Social
forskningsinstituttets unders!'lgelse Forskningsmidler pa universiteter og h¢jere /t;erean
stalter, K!'lbenhavn 1999 (her eiteret efter Danmarks Forskningsrads Arsrapport 1999, s. 
49) findes en opg!'lrelse over danske universitetslrereres arbejdsfordeling pa forskellige 
opgaver, hvoraf det fremgar, at professorer gennemsnitligt administrerer 27 pet. og lek
torer 18 pet. Lregges hertil rubrikken 'andet' - hvad vi selv ville g!'lre - bliver tallene 
henholdsvis 39 pet. og 24 pet. Inden Ph.d. vejledning. Med mindre vi bliver flere til at 
dele opgaveme, kan vi nok ikke g!'lre det sa vresentligt bedre end den !'lvrige del af den 
danske universitetsverden. 

Ermtum efterlyses 

Sam det fremgllr af figur 2 og omtalen af de administrative opgaver, sa kan faget nikke 
genkendende til Danmarks Forskningsrads bemrerkninger om, "at forskningstiden er 
under dobbelt pres - dels fra en stigende undervisningsbyrde, dels fra en stigende admi
nistrationsbyrde (Arsrapporten s. 48)." Det er de omstrendigheder, sam vi har virket 
under i de sidste 10 llr. 

Nogle ville mene, at omstamdighederne burde medtrenkes, nar man frelder dam over et 
universitetsinstituts virksomhed. Det, der er skidt under nogle omstrendigheder, kunne 
vrere mindre skidt under andre. Det syntes imidlertid ikke sam om, at f!'llgegruppen har 
gjort sig synderlige overvejelser om fagets faktiske virkelighed. I hvert fald ikke hvis 
man skal d!'lmme efter det sted, hvor f!'llgegruppen sktiver: 

22 Et udmrerket forslag til rendring af forskningsudvalget stillet af f¢lgegruppen, som instituttet naturligvis 
fulgte, flyttede f.eks. 0.19 arsvrerk fra forskning til administration. 

11 



"I betragtning af at halvdelen af en lektor eller professors tid skal anvendes til forsk
ning, burde der med fagets normeringer (44-55 HVIP svarende til 22-27 arsvrerks 
forskning) vrere et start forskningspotentiale, ogsa efter international standard ( s. 12)." 

Vi kunne ikke vrere mere enige! Hvis faget virkelig havde 44-55 HVIP svarende til 22-
27 forskningsarsvrerk, ville alting sandelig se radikalt anderledes ud. 

Sandheden er bare, at faget ikke har 44-55 HVIP men 28 HVIP.23 

Hvordan f!illgegruppen i den grad er kommet til at overvurdere fagets HVIP forsknings
ressourcer, har vi ingen mening om. Men det ryster selvf!illgelig faget, at en evaluering -
og deter jo det, der er tale om- kan vrere sa lemfreldig. Vi vii vrere taknemlige, hvis der 
kan tillregges slutrapporten et erratum, saledes at eventuelle udefrakommende lresere 
ikke bliver vildledt af forkerte tal. 

Nogle ville mene, at forudsretningeme for f!illgegruppens konklusioner hermed simpelt
hen bortfalder. 

Men man kan ogsa se sadan pa det, at selv om slutrapporten ikke kan kvalificere som 
analyse, sa fremsretter den alligevel en rrekke gyldige betragtninger. Slutrapportens pa
pegning af, at Institut for Psykologi har forskningsmressige problemer er stadig lige kor
rekt. Slutrapportens papegning af, at instituttet befinder sig for langt fra den jilnskelige 
intemationale standard er stadig lige korrekt. Og hvis slutrapportens generelle laden 
hant om fagets omstrendigheder tolkes som en advarsel mod at bruge vanskelige om
strendigheder som en sovepude - og dermed ogsa en opfordring til, at faget patager sig 
sit ansvar, - sa er heller ikke det fejlanbragt. 

Sadan har vi valgt at se det. Men det overfl!i!digg!ilr ikke analysen. 

Bench-marking 

Hvis det ikke er fagets virkelighed, som f!illgegruppen har lagt til grund for sine vurde
ringer, hvilken virkelighed er det sa? Selv om f!illgegruppens malestokke aldrig har vre
ret diskuteret, sa rna man fmmode, at det er den virkelighed, som de svenske professorer 
er fortrolige med fra Sverige, og den virkelighed, som f!illgegruppens danske medlem
mer kender fra deres respektive institutter pa Det humanistiske Fakultet. 

Hvad angar den svenske virkelighed, sa er den meget anderledes end den danske. Dette 
fik vi indtryk af under samtaleme, og det bekrreftes i Danmarks Forskningsri\ds Ars
rappmt 1999, hvor det konstateres, at "omfanget af den offentlige forskning i Danmark 
ligger betydeligt under det tilsvarende niveau i Sverige (s. 18)." Det vides ikke, om de 
svenske medlemmer af f!illgegruppen har vreret tilstrrekkeligt opmrerksomme pa det. 

23 Se note 15 og note 31. 
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Hvad angar virkeligheden for flettallet af de humanistiske fag pi\ Det humanistiske Fa
kultet, sa er ogsa den meget anderledes end psykologis virkelighed. Dade humanistiske 
fag og faget psykologi udg!'lr en slags forbundne kar, og da ubalanceme i dette system 
er en strerkt medvirkende l\rsag til fagets problemer, vii vi bruge et par figurer til at 
fremstille situationen. 

I figur 3 (nreste side) er der nederst en grafisk fremstilling af den frafaldsmodel, som 
Det humanistiske Fakultet budgetterer efter. Budgetmodellen har som norm en gen
nemsnitlig STA produktion pl\ 57 pet, der bliver resultatet, hvis et studenterindtag pi\ 
100 pet resulterer i en kandidatproduktion pl\ 37 pet i de l\rlige trin, som frafaldsmodel
len prognosticerer ( 100-77-67-57-47 -37). 24 

I figur 3 er der ¢verst en grafisk fremstilling af, hvordan de enkelte fag25 pl\ Det humani
stiske Fakultet uddanner i for hold til budgetmodellens norm pa 57 pet., der udg\'lr basis
linien i diagrammet. Som det fremgl\r, er der fag, der producerer mere end gennemsnit
lig 57 pet. STA, og fag, der mindre end 57 pet. STA. 

Da STA er et udtryk for studieaktiviteten, sa bliver STA ogsa et udtryk for det uddan
nelsespres, der hviler pi\ et institut. Institutter med h!'lj studieaktivitet er selvf!'llgelig 
underkastet et st\'lrre uddannelsespres end institutter med en lav studieaktivitet. Der er 
flere studerende pi\ holdene, der er flere studerende, der s\'lger vejledning, og der er flere 
studerende, der skriver opgaver og gar til eksamen. 

En \'lget studieaktivitet f!'lrer alt andet lige til et !'lget tidsforbrug - undervisningsmressigt 
og administrativt - per HVIP, og dette tidsforbrug kan kun hentes fra forskningstiden. 
Pi\ den made konkurrerer uddannelse og forskning om ressourcerne, og nl\r uddannel
sestrykket vokser, sa kommer forskningstiden til at vige. Dette forhold er dokumenteret 
i Danmarks Forskningsrads Arsrapport 1999,26 og det svarer naturligvis- som allerede 
fremstillet - aldeles til erfaringen pa psykologi, der jvnf. figur 3 har det uden sammen
ligning st\'lrste uddannelsestryk pa Det humanistiske Fakultet. 

Det tilsyneladende reciprokke forhold mellem uddannelse og forskning gllr imidlertid 
begge veje forstaet pa den made, at institutter med et lavt uddannelsestryk har mere fa
vorable forskningsbetingelser og kan srette standarder i overensstemmelse med disse 
betingelser. Ja, de kan formentlig vrere undskyldeligt uvidende om, at et start uddan
nelsestryk faktisk kan fortrrenge forskningen. Fra et sadant stl\sted vii man naturligvis 
have vanskeligt ved at srette sig ind i psykologis situation. Man kan ikke udelukke, at 
disse forskelle har spillet en rolle i f¢lgegruppens implicitte 'bench-marking' af psyko
logi. 

24 Der er tale om en model. Der er uendeligt mange mader, som frafaldet kan resultere i et gennemsnit pa 
57 pet, fra det ekstrem, at 43 pet falder fra det f¢rste ar og resten gennemf¢rer uddannelsen, til det eks
trem, at 100 pet gennemf¢rer de f¢rste 2 3/4 ar, men ingen gennemf¢rer uddannelsen. Virkeligheden 
svinger nok omkring modelkurven. 
25 For helt at komme uden om smilfagsproblematikken, er kun medtaget fag, der har over 10 HVIP iflg. 
Budgetbog 2000. 
26 Se Arsrapporten s. 52, hvor der tales om "en ¢get undervisningsbelastning for den del af universiteter
nes faste videnskabelige stab, som bade skal forske og undervise." 
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Den valgte fakultetspolitik har vreret til stor ugunst for faget psykologi, vreret en med
virkende arsag til dets problemer og en hremsko for dets udvikling, og faget har da ogsa 
i arevis igennem sine skiftende ledelser og fakultetsradsreprresentanter gjort indsigelse. 
Siden 1991-1992 (hvilket vi vender tilbage til) harder imidlertid aldrig i fakultetsdidet 
vreret flertal for at tilbyde psykologi lige forskningsvilkk 28 Og det forstl'tr man jo godt, 
nar man ser pa kurveme. En opretning ville krreve omfordeling af forskningsmidler, og 
her grelder nok som aile andre steder, at den enes di'Jd er den andens bri'Jd. 

Den demografiske tidsbombe 

Pa denne baggmnd forekommer det umiddelbart forstandigt og rosvrerdigt, at Det hu
manistiske Fakultet i forlrengelse af evalueringen og som et fors\'lg pa at give faget an
demm til sin 'rekonstmktion' valgte at nedsrette studenteroptaget til120.29 Et reduceret 
studenteroptag betyder alt andet lige et Iavere uddannelsestryk, og hvis HVIP antallet 
holdes konstant, sa betyder det bade bedre forskningsbetingelser for den enkelte og en 
bedre drekning i uddannelsen af forskningsbaseret undervisning. 30 

Det viser, hvor svrert deter at gi'Jre noget rigtigt, nar man rna konstatere, at denne politik 
markant har forvren·et psykologis situation snarere end forbedret den. For at forsta det 
skal vi se pa det problem, som institutledelsen opfatter som det langt alvorligste for fa
gets fremtid. 

Figur 5 (nreste side) viser aldersfordelingen af professorer, docenter, lektorer og ad
junkter pa Institut for psykologi i 1999. Der er tre bemrerkelsesvrerdige forhold i denne 
aldersfordeling. 

• Der er nresten ingen HVIP i begyndelsen af deres forskningsmressige karriereforl\'lb. 
Der er f.eks. ikke en eneste HVIP under 40, og meget fa under 50. Denne meget uhel
dige demografiske kendsgeming afspejler de ringe rekmtteringsbetingelser, som faget 
igennem l'trene har faet tilbudt, og er selvfi'Jigelig yderligere blevet accentueret af an
srettelsesstoppet. 

• Til gengreld er der en ophobning af HVIP i aldersmmmet 52-61 ar. (Der er lige sa 
mange HVIP mellem 53-54, som der er mellem 30-50!). 

28 De 3 medlemmer af fakultetsddet, der er medlemmer af f¢lgegruppen, stemte i januar i Ar for det bud
get, der imod psykologis heftige indvendinger resulterer i st¢rre besparelser pa psykologi end pa noget 
andet fag i forhold til sidste Ars budget. Tap-reprresentanten stemte imidlertid kun for mod et l¢fte om, at 
fakultetsledelsen gar i gang med at rendre HVIPernes arbejdsnormer pi\ en mAde, sa der flyttes tid fra 
forskning til undervisning. Ogsa det er til specie! ugunst for psykologi, der har brug for det modsatte. 
29 At denne nedsrettelse overhovedet ikke var effektiv pil grund af den tidligere omtalte ret betydelige ind
sivning (se kommentaren s. 3), kan ikke klandres fakultetet, da man ikke bar vreret opmrerksom pi\ det. 
At det ekstraordinrere optag (til yderligere skade for psykologi) ikke har udl¢st HVIP, som det egentlig 
burde, kan derfor holler ikke bebrejdes fakultetet. 
30 Som det fremgilr af figur 1 og 2, sA blev HVIP tallet ikke hold! konstant. Faktisk sker der i samme pe
riode et kraftigt fald, der ikke blev kompenseret, fordi fakultetet samtidig havde indf¢rt ansrettelsesstop 
for psykologi "for at se tiden an". 
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HVIP-aldersfordelingen pa Institut for Psykologi 1999 31 
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figur 5 

• Selv om det havde vreret muligt, er der ingen HVIP ansat ud over det 65. ar (folkepen
sionsalderen). Der er endvidere kun een HVIP ud over det 62. 1\r. Heraf rna man slut
te, at medarbejderne foretrrekker en tidlig pensionering fra universitetet, og at vi ikke i 
vores medarbejderprognoser skat kalkulere med andet. Den massive tilbagetrrekning 
kan ogsa aflreses af figur 1 og 2. 

Disse 3 kendsgerninger tilsammen fortreller, at Institut for Psykologi in den for de nceste 
12 ar mister 80 pet af sine nuvr;erende HVIP. (Flere hvis nogen forlader os uventet, som 
tilfreldet har vreret i 1998-99). 

Lige sa enkelt er det at forudsige, at med mindre der i den samme peri ode findes erstat
ning for disse HVIP, vii lnstitut for Psykologi oph¢re med at eksistere. Det vii ikke 
vrere muligt at drive psykologiuddannelsen som et smi\fag. 

Denne simple kendsgeming har gjort det til den nuvcerende ledelses h¢jst prioriterede 
opgave, at skabe mulighed for en fortl¢bende forskerrekruttering til Institut for Psyko
logi. Og derfor er ledelsen n¢dvendigvis tvunget til at scette tildelingssp¢rgsmalet i fo
kus, som det feks. er sket i denne kommentar. Det har kun mening at fors¢ge at udvikle 
instituttet til et modeme, intemationalt niveau, hvis det har en fremtid ud over de ar, 
som der er tilbage i den nuvcerende stab. 

Der er kun to mader, hvorpa faget psykologi kan skaffe ressourcer til at drekke sit re
krutteringsbehov. Det ene er gennem studenteroptaget, der er Det humanistiske Fakul-

31Antal nuvrerende HVIP: 35. (Heraf2 pi! deltid og 1 delvis frik¢bt af fakultetet.) Heraf 8 arsvrerk srer
ligt afsat: 5 til den psykologiske klinik og 3 til informationspsykologi. Antal fratrukket srerlige afsretnin
ger = 27, korrigeret for deltid etc.= max. 26. Dette giver 13 forskningsarsvrerk, medregnes informati
onspsykologi 14.5 forskningsarsvrerk. 
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lets kriterium for tildeling af HVIP. Alene af den grund er faget interesseret i et stort 
optag, ogsll selvom det indlysende lregger et pres pll de eksisterende medarbejdere. Den 
andet er ved at fors!<lge at overbevise Det humanistiske Fakultet om, at den f!ilrte politik, 
der ignorerer studieaktiviteten, nar HVIP midler skal tildeles, er forkert. Eller i hvert 
fald til skade for faget psykologi.32 

Paget er meget tilfreds med, at f!illgegruppen anerkender vregten af denne analyse (s. 
39). Og som f!illge heraf har anbefalet, at ansrettelsesstoppet blev hrevet (s. 39), og at 
fagets optag blev !<lget til 150 i llr 2000 og til 180 i ar 2001 (s. 41). Og - ikke mindst 
vigtigt - "at det volumen og de indtregter, som faget p.t. producerer, skal vrere med til 
at sikre gennemfvrelsen af den ovenfor omtalte rekrutteringsplan ( s. 41 ), " 

Sp!lrgsmaJet om forskerrekruttering 

Den omtalte rekrutteringsplan henviser til fagets h!iljt plioriterede plan for reetablering 
af forskningsmilj!<let gennem ansrettelse af adjunkter. I tillreg til denne plan har f!illge
gruppen endvidere foreslaet, at der til de af fagets ni definerede kemeomrader, der i dag 
er uden et professorat, blev tilknyttet en yngre professor med forskningsmressige kvali
fikationer pa intemationalt niveau og med international forskningserfaring fra milj!<ler 
uden for Danmark (s. 40). Institutledelsen bifalder dette forslag, og har bygget sadanne 
professorater ind i sin rekrutteringsplan, som anbefalet af f!illgegruppen. 

I diskussionen af forskerrekrutteringen rejser f!illgegmppen to vresentlige og kritiske 
sp!<lrgsml\1: 

1. Sp!<lrgsmaJet hvorvidt faget er kvalificeret til at lregge hus til en forskerrekruttering. I 
slutrapporten formuleret pll denne made: "En yderligere bekymring ( ... ) knytter sig til 
forskeruddannelsen og rekrutteringen af nye forskere til faget. Hvordan skat man til
trrekke unge talentfulde forskere, hvis hovedgruppen af senioreme skal krempe med at 
tilegne sig basaleforskningsevner og traditioner?" 

Efter vores opfattelse besvarer f!illgegruppen sit eget sp!<lrgsmal, nllr den skriver: 

• at forskningsudvalget "reprresenterer en stor og bred forskningsmressig kompetence for 
fagomrlldeme under psykologi (s. 14)". 1/3 af instituttets medarbejdere sidder i forsk
ningsudvalget. 

• "at instituttet rummer en keme af srerdeles kompetente forskere (s. 18)" 
• at f!illgegmppen udtrykker rimelig tilfredshed med ph.d. uddannelsen og skri ver, at 

"intentioneme, somf¢lgegruppen er prresenteretfor, er gode og kan medf¢re en udvik
ling af et attraktivt ph.d. milj¢, hvori ogsa indgar frelles kurser om generel videnskabe
lig teori og metode (37). "33 

32 Man kunne ogsil argumentere for, at den er til skade for de fag pi\ Humaniora, der hid til har nydt godt 
af den f¢rte politik. En politik, der ophrever forbindelsen mellem videnskabelig ressourcetildeling og en 
sa afg¢rende finansieringskilde sam studieaktivitet, rna forventes at bryde sammen pa et tidspunkt til 
skade for aile. 
33 Tidslen i rosenbedet, sam f¢lgegruppen omtaler s. 37, er en godkendt ph.d. afhandling, der af peer
gruppen- og efterf¢lgende f¢lgegruppen- er vurderet kvalitativt for dilrlig. Iflg. Universitetsloven er det 
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• at ogsa uddannelsens specialer, der kan opfattes som en slags forskningspropredeutik, 
far et anerkendende ord med pa vejen (s. 26). 

He~til kan nrevnes, at det faktisk lykkes faget at uddanne et rimeligt stort antal ph.d. 
studerende, og at faget har eksporteret et stort antal forskningstalenter til adjunkt- og 
lektorstillinger til vore s¢sterinstitutter: Handelsh¢jskolen, Danmarks Lrererh¢jskole, 
Alborg Universitetscenter og ikke mindst Roskilde Universitetscenter. 

Vi mener derfor selv, at f¢lgegruppens bekymring er ubef¢jet. 

2. Sp¢rgsmalet hvorvidt faget overhovedet er i stand til at tiltrrekke forskningstalenter til 
sin rekruttering? 

Sp!<lrgsmlllet er foranlediget af, at der er fll ans¢gere til opslaede stillinger, og at faget i 
sin redeg¢relse har anf¢rt, at produktionen af ph.d.er i Danmark ikke er tilstrrekkeligt til 
at drekke uni versitetemes behov, hvmfor vi be finder os pa et meget konkurrenceprreget 
marked for forskertalenter. Faget har brugt dette forhold til at argumentere for, at det 
derfor for det f¢rste er n¢dvendigt, at faget kan rekruttere l¢bende, sllledes at det - som 
vore konkurrenter - kan sla til, nar chancen hyder sig; for det andet er n¢dvendigt, at 
Det humanistiske Fakultet, der er den egentlig ansrettelsesbesluttende myndighed, har et 
tilstrrekkeligt kendskab til fagets srerlige behov og specielle situation. 

Det sidste blev aktualiseret ved den ansrettelse af cand. psych, Ph.d. Jesper D!<ipping 
som adjunkt i organisationspsykologi, der gik i vasken p.g.a. dekanatets hllndtering af 
overenskomstsp!(lrgsmlllet til stor skade for faget.34 F!(llgegruppen har imidlertid en an
den opfattelse af denne sag og skriver: "F¢lgegruppen har ikke samme opfattelse som 
ledelsen, at rekrutteringsproblemerne er koblet til fakultetets l¢npolitik. F¢lgegruppen 
mener, at problemet ogsa ligger i milj¢et ikke er fagligt attraktivt, og at der afventes en 
forbedring afforskningen (s. 39)." Hvad den konkrete sag angar, sa er det selvf¢lgelig 
et empirisk sp¢rgsmlll og ikke et sp!(lrgsmal om, hvilken opfattelse man har. Vi harder
for bedt Jesper D¢pping om selv at udtale sig, se bilag 1. Vi mener, at denne udtalelse 
st¢tter fagets synspunkt, men man kan selv vurdere. 

Sp!<lrgsmalet om faget er fagligt attraktivt nok til at tiltrrekke unge forskere til adjunkt
og lektorstillinger er dog ikke herrned besvaret. Der er to - modsatrettede svar- og Jes
per D¢pping eksemplificerer dem begge. 

nedsatte bedflmmelsesudvalg (i den aktuelle sag en HVIP fra instituttet og to eksterne bedflmmere, hvor
af den ene er professor i Norge) eneractende i sin afg;Jrelse, og institutledelsen som politisk organ har in
gen bef;Jjelse til at blande sig. Derimod er det helt legitim!, at peer-gruppen reagerer, hvilket skete i dette 
tilfrelde. I vores fljne viser det, at det interne faglige miljfl fungerer, og det er for os uforstlieligt, at f;Jlge
gruppen opfatter dette som en "intern konflikt i miljflet". Det institutledelsen efterffllgende kan g;Jre er at 
skrerpe sin procedure for nedsrettelse af bed;Jmmelsesudvalg. Deter sket. 
34 Jesper Dflpping havde prrecis den forskerprofil, som f;Jlgegruppen efterlyser, og var tiltrenkt en central 
rolle i opbygningen af det organisationspsykologiske omrlide, der er et af de mest efterspurgte psykologi
ske erhvervsomrlider, men som pli instituttet p.g.a. fratrredelser har lidt et start blodtab. 
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Danmark er et lille land, og der tales og vurderes i forskningsmilj¢et, ikke mindst blandt 
de unge forskere. En ting der tales om, er hvorvidt det faglige milj¢ pa psykologi ved 
K¢benhavns Uni versitet er attraktivt. Den almindelige opfattelse er, at det er det ikke. 
Men det, der refereres til, er ikke det interne forskningsmilj¢s elendighed, men derimod 
'de elendige forhold', som den psykologiske forskning tilbydes pa Det humanistiske Fa
kultet. Og hermed menes de forhold, der er fremstillet i figur 1, 2, 3, 4 og 5 samt deres 
mangehande konsekvenser, hvoraf nogle er antydet i kommentaren s. 6. 

Et almindeligt fremsat synspunkt fra vores potentielle relautter er, at det er op til K¢
benhavns Universitet at demonstrere, at det har seri¢se ambitioner for det psykologiske 
fagomrildes vedkommende, og det operationaliseres pa den made, at fagets status som 
malkeko pa Det humanistiske Fakultet skal amdres, at faget skal tages ud af den m¢lpo
se, som deter anbragt i, at den hardhrendede detailstyring skal reduceres, og - sidst men 
ikke mindst- at der skal et stort antal stillinger pa bordet, der kan overbevise om, at der 
er vilje til stede til at etablere et ungt og levende forskningsmilj¢ med fremtid U5 

Nar det er sagt, sa hersker der stadig stor respekt om faget psykologi ved K¢benhavns 
Universitet. Det har stadig stor prestige, hvilket har noget at g¢re med fagets lange tra
dition og det forhold, at de fleste har faet deres uddannelse her. Pa trods af forholdene 
banker mange hjerter for stedet. Det er derfor vores klare opfattelse, at hvis vi gives 
muligheden, sa vii vi vrere i stand til at tiltrrekke de unge talenter. Og ogsa 'tilbageero
bre' de bedste hoveder i den generation af forskertalenter, som vi (jvnf. de ¢de omrader i 
figur 5) har mistet til institutter, som vi er i konkurrence med. At vi var i stand til at 
hente Jesper D¢pping fra en adjunktstilling ved Aarhus Universitet er et konkret eksem
pel herpa. 

Vi er derfor helt overbeviste om, at vi - alt andet lige - kan realisere ambitionen om at 
blive et f¢rende psykologisk forsknings- og uddannelsesinstitut i Danmark (og omegn), 
og at det modeme, intemationale, samfundsrelevante og levende forskningsinstitut vi 
har for ¢je at blive, alt andet lige er inden for rrekkevidde. 

Dette rejser sp¢rgsm11let om, hvad det sa er for et forskningsinstitut, vi har for ¢je? Og 
hermed vender vi tilbage til den pa s. 5 lovede faglige diskussion af f¢lgegruppens 
synspunkter angaende den korrekte forskningspolitik. 

Sp!lrgsmalet om forskningsforstiielse 

Pa side 11 i slutrapporten redeg¢r f¢lgegruppen "for at undga misforstaelser"36 for "de 
parametre, sam f¢rst og fremmest er anvendt i vurderingen af forskningsmi/j¢et". Det 

35 Deter ikke det bedste signal at sende, at vores yngste medarbejder- den enlige adjunkt- er 40 ar. De 
af de nuvrerende medarbejdere, der er naet lrengst forskningsmressigt og af f~lgegruppen anerkendes som 
af h~jt international! format, blev aile ansat, mens de var i tyverne. Der er pa instituttet en tydelig sam
menhreng mellem ansrettelsesalder og opnaet forskningsniveau, og vi opfatter det som helt habl~st, hvis 
vi ikke hurtigt far mulighed for at rekruttere unge mennesker. 
36 Man kan ikke afvise, at det har givet anledning til misforstaelser, at disse parametre ikke er blevet eks
pliciteret for faget under selve f¢lgegruppeforl~bet. 
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er fs;Jlgelig i forhold til disse "parametre", at faget efter fs;Jlgegruppens opfattelse Iader en 
del tilbage at s;Jnske. 

Fs;Jlgegruppen indleder med at erkende, at "det er swert direkte at mille og vurdere til
standen inden for forskningen, da forskningsresultaterne f¢rst kan fremkomme efter 
lange perioders arbejder, og dade kan pra!sellteres i adskillige samenha!nge." 

Der er nreppe nogen, der kan vrere uenige heri. Fs;Jlgegruppen mener imidlertid, at dette 
forhold ikke lrengere grelder for psykologi. Som faget "har udviklet sig internationalt, 
er disse forhold ikke la!ngere fremherskende" og "heri ads killer psykologien sig for den 
traditionelle humanistiske forskning", og ligner "meget mere fagomraderne inden for 
medicin og naturvidenskab." 

For den lreser, der ikke er velbevandret i psykologiens nyere og reldre historie, kan det 
oplyses, at psykologi - af gode grunde - er en videnskab, der bllde har en forankring i 
det humanistiske videnskaber og i naturvidenskabeme (og i socialvidenskabeme, for 
den sags skyld), og at der gennem hele dens historie har vreret diskuteret, hvor den ret
telig burde hs;Jre hjemme indholds- og metodemressigt. 37 Isrer pll grund af udviklingen af 
informationsteknologi og neuroscience, er det den naturvidenskabelige front, der for 
nrervrerende er i offensiven. Den i note 2 nrevnte Report of the Psychology Advisory 
Group fra University of Southern Denmark, der understs;Jtter fs;Jlgegruppens forstaelse, 
formulerer det saledes: 

"The nature of psychology as a 'bridging' discipline between the natural sciences and 
the humanities has historically been a source of strength: it has aided psychology, to
gether with the institutionalisation of the profession, in maintaining its disciplinary 
identity. It has, however, also frequently provoked heated debates over where to intel
lectually place psychology (among the natural sciences or the human/social sciences), 
and what is its foundational empirical methodology (experimental-quantitative or inter
pretive-qualitative). It would be wrong to suggest that these debates are resolved, but 
in practice an international consensus exists that the methodological core of the disci
pUn is constituted by laboratory-based experimental psychology, and that its core con
tent is defined in terms of human cognitive, perceptual and learning processes (s. 4)." 

Fs;Jlgegruppens parametre fs;Jlger eksplicit modellen fra medicin og naturvidenskab og 
kendetegnes ifs;Jlge Slutrapporten ved, at forskningen oftest bestar "af en ra!kke de/ele
menter, der ti/sammen belyser et konkret emne", og hvor "hvert de/element pra!senteres 
separat i et tidsskrift som en artikel", 38 hvilket typisk resulterer i en publikationsfre
kvens i et forskningsprojekt pa "et antal artikler per ar." Dette er overkommeligt, fordi 
"forskningen oftest er et resultat af koordineret arbejde mel/em forskergrupper", hvor 
disse artikler vil "optmde med jlere forfattere, hvoraf f¢rsteforfatteren er den drivende 
kraft og forfatter af det arbejde som publiceres i artiklen." 

37 Selv om man godt kan forstil, hvorfor en sadan diskussion f¢res i en videnskab med tre forankrings
punkter, sa er det ogsil indlysende, at ingen af forankringspunkterne i sig selv kan udt¢mme denne viden
skab. 
38 Systemet omtales i U.S.A. nogle gange som 'unipoint'-modellen, der gar ud pi\, at der kun rna va:re en 
pointe per artikel. Har man to pointer, mil man publicere to artikler. Vi har eksempler pi\, at dette efter
leves redaktionelt. 
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Henned bliver publikationsfrekvensen af artikler i peer-reviewed tidsskrifter ikke blot et 
mal for den enkelte forskers flid, men ogsa for st!ilrrelsen af det forskernetvrerk, sorn 
hans/hendes forskning indgar i. Et yderligere kriterium for forskningskvalitet bliver 
citationsfrekvensen, der er et udtryk for, at forskerens arbejde er blevet bemrerket i det 
meget, meget store volumen af attikler, der publiceres arligt. 

F!illgegruppen konkluderer, at "en person ansat ved universitetet med forskningsfor
pligtelser vii deifor normalt inden for faget psykologi public ere en jcevn str¢m af artik
ler i intemationale tidsskrifter." 

Som f!illgegruppen kraftigt papeger, er det ikke helt sa normalt hos os. Vi har ganske 
vist en rrekke forskere, der arbejder pa omrllder, der passer til konceptet fra medicin og 
naturvidenskab, og som lever op til de her stillede forventninger, men vi har ogsa en 
rrekke forskere, der arbejder pll omrader, der ikke passer til konceptet fra medicin og 
naturvidenskab, og ikke lever op til de her stillede forventninger. 39 Vi er ikke sikre pa, 
at dette er forkert, og indr!ilmmer dermed den usikkerhed vedr!ilrende forskningens natur, 
som f!illgegruppen flere steder ri:tener at spore hos ledelsen (vi ser det dog heist selv som 
tvivlens nlldegave). 

Sp!ilrgsmillet kan i sidste ende koges ned til det sp\ilrgsmai, om faget psykologi skal 
rumme mere end et koncept, og derfor ogsa tillade mere end en forstaelse af forsknin
gens opgaver og metoder? Eller for at g!ilre det enkelt - om den humanistisk orienterede 
og den socialvidenskabeligt orienterede psykologi skal have plads ved siden af den me
dicinsk-naturvidenskabelige? 

I dansk universitetspsykologi har man forlrengst - og pa den harde made - lrert, at man 
skal vrere forsigtig med at ga i rette med sine bed!ilmmere, alligevel rna fremf!ilrelse af et 
andet fagligt synspunkt vrere tilladt. Vi mener, at diversiteten i den videnskabelige psy
kologi er bedst reprresenteret ved instituttet ved at lade bllde det humanistiske, det so
cialvidenskabelige og det naturvidenskabelige komme til deres ret og give dem mulig
hed for at befrugte hinanden. Det er muligt, at den naturvidenskabelige model er frem
herskende international!, men den er langtfra eneherskende, og det er direkte usandt, at 
der hersker international konsensus om, at det er den eneste rette. 40 

F!illgegruppen medgiver selv, at psykologi er "en sammensat disciplin", og at dets pia
cering pa videnskabernes kort "beror til en vis del pa den indfaldsvinkel, som man har 
tilfaget (s. 41)." Hvorfor sa ikke tillade denne sammensatte natur og tillade flere ind-

39 Danmarks Forskningsrilds Arsrapport 1999 anvender bibliometriske analyser sam de nrevnte, men "er 
sig bevidst, at der er metodiske og fortolkningsmressige problemer knyttet til bibliometriske analyser", og 
har derfor holdt sig til "forskningsomrilder, hvor bibliometriske analyser baseret pa internationale databa
ser opfattes sam relevant, dvs. fortrinsvis de 'hilrde' videnskaber (s. 22)." 
40 Professor Jerome S. Bruner fra Harvard, der har arbejdet inden for begge omrilder og sam nyder almen 
anerkendelse sam amerikansk psykologis nestor, har i den 'naturvidenskabelige' models krav om hege
moni - Bruner kalder det 'methodolatry' - ligefrem set arsagen til den psykologiske videnskabs nuvrerende 
- og af alle erkendte- fragmenterede og kaotiske tilstand: "Psychology, the science of mind as William 
James once called it, has become fragmented as never before in its history. It has lost its center and risks 
loosing the cohesion needed to assure the internal exchange that might justify a division of labor between 
its parts." Acts of Meaning, 1990:ix. 
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faldsvinkler i stedet for at ensrette faget efter et enkelt koncept? Der er ingen tvivl om, 
at f!illgegruppens modeler eksemplarisk egnet til sine formal. F.eks. omradet funktionel 
billedbeskrivelse af hjemen ved hjrelp af PET og MR scanning, hvor professor Risberg 
forsker. Vi har forskere pa instituttet pa der arbejder pa samme omrade, og rna regnes 
blandt vore ypperste forskere. Det er ogsa muligt, at den er velegnet inden for omrader, 
der har etableret en slags status som nonnal science i Kuhns forstand. F.eks. den til
knytningsforskning, som professor Bohlin arbejder med pa grundlag af Bowlbys og 
Ainsworths oprindelige ideer fra SO'eme. Men det er langtfra aile psykologiske omra
der, der har etableret sig som produktive normal science omrader, som vi kender det fra 
naturvidenskaben. Det grelder nok stadig, som vi kender det fra hele psykologiens hi
stmie, at denne videnskabs fremdrift f!!lrst og fremmest bliver skabt gennem nye ideer, 
og at man derfor ikke skallregge sig alt for fast pa nogen kendt model, nar man g!!lr sig 
forestillinger om fremtidens psykologiske forskningsinstitut. 41 

Sa vidt uenigheden. 

Hvad der ikke kan vrere uenighed om, er at ogsa forskning i den humanistiske ende af 
spektret skalleve op til de forskningsnormer, som omradet selv sretter. 

Det grelder i samme grad for den humanistisk orienterede forsker som den naturviden
skabeligt orienterede, at vedkommende skal vrere i forbindelse med intemationale 
forskningsnetvrerk pa sit omrade og publicere i intemationale peer-reviewed tidskrif
ter.41 

Den ovennrevnte diskussion er heller ikke et argument for, at faget alligevel ikke har 
forskningsmressige problemer. 

Vi gentager: Fagets forskningsmressige vanskeligheder ber!!lrer de fire omrader, som 
f!illgegruppen opregner. 

• en nedprioritering af forskningstiden til fordel for undervisningstiden, 
• en forskningsledelse der endnu ikke er tilstrrekkeligt effektiv og malstyret 
• for liile koordinering af instituttets forskningsemner 
• ikke tilstrrekkelig international publikation fra aile medarbejdere 

Lad os derfor her se, hvordan faget har forsS!lgt at gribe problememe an. 

41Bortset fra det, s~ betyder et institut efter en model, at der med n¢dvendigvis m~ skreres fagomrader fra. 
Odensegruppen drager selv denne konsekvens og skrerer f.eks. klinisk psykologi fra, ligesom de ikke 
forel¢big har p~trenkt sig at uddanne professionspsykologer. Deter helt utrenkeligt, at psykologi ved K¢
benhavns Universitet skulle kunne lave et tilsvarende fravalg. 
42 Det er nu ogsa tilfreldet, at de tleste af instituttets humanistisk orienterede forskere er tilknyttet interna
tionale forskningsnetvrerk og publicerer i internationale tidskrifter eller pa internationale forlag med peer 
review. 
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Instituttets arbejde med de forskningsmressige vanskeligheder 

• Forskningstid 
Som det fremgar af ovenstaende redegf/lrelse opfatter faget det som et helt afg!llrende 
problem, at HVIP overudnyttes i uddannelsen pa forskningstidens bekostning. Dette 
har fundet sted i arevis og vist sig meget svrert at forandre. Det er etfaringsmressigt 
me get svrett for de fleste lrerere at afvise appeller fra studerende eller fra en studieleder i 
nf/ld. 

Institutledelsen er af den opfattelse, at hvis der skal srettes ind med det, som f!lllgegrup
pen kalder "ledelsesmassige tiltag ( s. 39 )" over for medarbejdere, hvis forskning hren
ger, sa rna dette anstrendigvis ledsages af en seriflls bestrrebelse fra ledelsens side pa at 
sikre de pagreldende medarbejdere forskningsbetingelser, der svarer til normeme for 
HVIP stillingen. Dette har alt for ofte ikke vreret tilfreldet.43 

For bedre at sikre den enkelte medarbejders forskningsbetingelser har vi introduceret et 
nyt budget- og regnskabssystem for lreremes undervisningsvirksomhed, der ikke som 
tidligere er baseret pa lreremes egne selvangivelser, men pa de objektive data, som ad
ministrationen allerede er i besiddelse af. Dette vrerkt!llj vii gf/lre det muligt for os meget 
nf/ljere at f!lllge eventuelle indhug i forskningstiden fra uddannelsens side. Til systemet 
er endvidere knyttet den betingelse, at ingen lrerer kan fa godskrevet overundervisning 
med mindre det pa forhand skriftligt er aftalt med institutlederen og studielederen, 
hvordan det skal kompenseres i det efterf!lllgende semester. Vi har store forventninger 
til denne procedure, der styres af den AC-fuldmregtige. 

Systemet er under indk!llring, og vi har stadig til gode at se, hvad der sker pa uddannel
sessiden, hvis det lykkes os at flytte ressourcer tilbage fra undervisningen til forsknin
gen. Det skal derfor med det samme siges, at den eneste breredygtige made at rendre 
forholdet mellem uddannelse og forskning pa pa faget psykologi er ved tildeling af flere 
forskningsressourcer. Ogsa det er ledelsen strerkt optaget af, som det fremgar af denne 
kommentar. 

• Forskningsledelse og forskningsvogtning 
Vi indrf/lmmer, at det har vreret svrert at operationalisere, hvilke opgaver forskningsle
delsen har pa et institut, hvor medarbejdeme har fri forskningsret - dvs. frit valg af 
forskningsemner og forskningsmetoder, og hvor instituttet lregger vregt pll, at de har det. 

Indtil videre er det derfor f!llrst og fremmest forskningsvogtningen, der har fundet en ny 
form. Nemlig i form af de forskningsaftaler, der arligt indgas mellem instituttet og den 
enkelte medarbejder. Dette vrerktf/lj tjener flere fmmal. Ud over at tjene som en kon
trol, sa er det et middel, hvorigennem instituttets ledelse for f!llrste gang fllr en made at 

43 Dette viser- pacem f¢lgegruppen- at man skal vrere forsigtig med at individualisere de forsknings
mressige problemer. Medarbejdere, der har pataget sig store administrative eller undervisningsmressige 
opgaver, kommer nresten uvregerligt til at hrenge forskningsmressigt, men har til gengreld skabt bedre 
forskningsmressige betingelser andre steder i systemet. Det hele rna anskues i en sammenhreng. 
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interessere sig for den enkelte medarbejders forskning pl\ og ogsa accepterer et medan
svar for de betingelser, som medarbejderen tilbydes. Det er erfaringen, at disse aftaler, 
der finder sted i forbindelse med en arlig medarbejdersamtale giver ledelsen en meget 
bedre fomemmelse for, hvad der egentlig bliver lavet pl\ instituttet, og samtidig giver 
medarbejderen en f!illelse af ikke at vrere helt overladt til sig selv. Forskningsaftaleme 
er gensidigt forpligtende. 

SpJJrgsmaiet om forskningsudvalget 
F!illgegruppen tillregger forskningsudvalget en stor rolle i instituttets forskningsmressige 
opretning, idet "deter f¢lgegruppens opfattelse at dette udvalg reprt:esenterer en stor og 
bred forskningsmt:essig kompetence for fagomraderne under psykologi og derved kan 
blive en uvurderlig st¢tte for ledelsen i forslmingsrelaterede sp¢rgsmal ( s. 14 ), " men 
sp!i)rger samtidig kritisk, om den nuvrerende ledelse har forml\et at inddrage forsknings
udvalget pl\ tilstrrekkelig vis (s. 17)? 

Lad det med det samme vrere sagt, at ledelsen tillregger forskningsudvalget den aller
st!i)rste betydning i instituttets fremtidige virksomhed. I de seneste ar er der - f!ilrst og 
fremmest gennem grenomrl\demes afskaffelse- sket, hvad man kunne kalde en 'demo
bilisering' af lreremes faglige indflydelse, efter ledelsens opfattelse til skade for udvik
lingen af det faglige milj!il og til belastning for ikke mindst studieledelsen, der i dag skal 
udf!i)re en rrekke af de opgaver, som lrereme f!ilr naturligt udf!ilrte. Forskningsudvalget 
er tiltrenkt en stor rolle i genoprettelsen af lrerergruppens faglige indflydelse pl\ institut
tets virke. I den sammenhreng har vi foregrebet forskningsministerens tanker om den 
n!i)dvendige sammenhreng mellem forskning og uddannelse og rendret forskningsudval
get til et forsknings- og uddannelsesudvalg. Tan ken er at forsknings- og uddannelses
udvalget skal etablere sig som instituttets faglige rl\d. 

Det skal ikke skjules, at etableringen af et forskningsudvalg for instituttet har vreret lidt 
af en trial-and-error proces. Vi er imidlettid overbeviste om, at den konstruktion, som 
vi nu arbejder med- og som f!illgegruppen har en andel i - skal blive en succes, m1r den 
bliver naturligt indarbejdet i instituttets liv. Hvad f!illgegruppen muligvis vii vrere 
uenig i, er ledelsens vurdering, at dette bedst sikres, hvis forsknings- og uddannelsesud
valget ikke af medarbejdeme bli ver oplevet som en kontrolkommission eller et fyrings
udvalg. Dette aspekt af et forskningsudvalgs virke er derfor blevet nedtonet. Udval
get er i !ilvrigt blevet bedt om selv at stille forslag til sit kommissorium i takt med de 
indvundne erfaringer. 

• Koordinering mellem instituttets forskningsemner 
En manglende koordinering af forskningsemner er en anden ml\de at sige pa, at medar
bejdeme i for tinge omfang udf!ilrer deres forskning i indbyrdes sammenhreng eller 
samarbejde. Dette har til en vis grad vreret tilfreldet pl\ faget psykologi og er blevet kri
tiseret ved evalueringen. En af de negative konsekvenser af forskningsisolation er, at 
den faglige diskussion og peer-gruppe indflydelse ikke fl\r lov at virke til fordel for 
forskningen. 

Fagets primrere made at fors!ilge at vende dette forhold pa er indf!ilrelsen af gennemgl\
ende plenumkonferencer med obligatorisk deltagelse. Pa disse plenumkonferencer prre
senterer medarbejdeme deres forskning for og diskuterer med kollegeme. Ph.d. stude-
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rende forventes at vrere tilmeldt og deltage i mindst en af plenumkonferencegruppeme. 
Ordningen er kommet godt fra start, idet medarbejdeme efter faglig interesse spontant 
dannede en rrekke plenumkonferencegrupper (ca. 8 deltagere i hver), der aile har holdt 
deres fjilrste mjilder. Forventningen til disse plenumkonferencer er, at der etableres en of
fentlig diskussion om instituttets forskningsprojekter, og at dette ogsa hen ad vejen vii 
resultere i flere former for forskersamarbejde end dem, der allerede er. Selv om de fle
ste plenumkonferencer fjilrst for alvor er startet i ar, sa ser det ud til at vrere en forvent
ning, der vii blive indfriet. 

Sp~Jrgsmiilet om forskningsplaner 
Slutrapporten efterlyser gentagne steder "konkrete overordnede koordinerede forsk
ningsplaner eller programmer for instituttet (s. 15)". Ogsa pa dette omrade rna ledelsen 
indrjilmme en vis usikkerhed om, hvad det prrecis er, der forventes. Vi har imidlertid 
besjilgt hjemmesiden for professor Risbergs institut i Lund og hjemmesiden for profes
sor Bohlins institut i Uppsala for at se, hvordan disse institutter prresenterer sig. I srer
deleshed fandt vi Uppsalas programprofil informativ og efterlignelsesvrerdig. Den min
der i magt og meget om de udmrerkede forskningsplaner/programmer, sam vores aarhu
sianske sjilsterinstitut i arevis har udarbejdet med megen ros til f!111ge. Vi vii vrere i stand 
til at matche disse udmrerkede forlreg inden for et ar. 

• Publikation 
Det vigtigste, der skal til, for at jilge mrengden af intemationale publikationer fra insti
tuttet er nok, at der skabes en frelles holdning til og forstaelse for, at dette er meget vig
tigt. Plenumkonferenceme tjener allerede dette formai, hvor medarbejdere stjiltter hin
anden moralsk og praktisk i publikationsspjilrgsmal. 

He1til kommer, at deter vigtigt, at instituttet formar at stille sproglig hjrelp (revision) til 
radighed ved udarbejdelsen af engelsksprogede artikler og afhandlinger. Dette er faget 
indstillet pa, sa langt pengene rrekker, hvilket for nrervrerende desvrene ikke er ret langt. 
I en bedre fremtid vii det sta pa vores jilnskeseddel at fa en tap-medarbejder, der kan va
retage en sadan opgave, sam man har det pa flere andre danske psykologiske institutter. 

Lige sa vigtigt er det - jvnf. f!111gegmppens beskrivelse af den publikationsmressige be
tydning af intemationale netvrerk - at medarbejdeme fru: en handsrrekning til at skaffe 
sig udenlandske kontakter. Dette er en vigtig opgave for de intemationalt anskrevne 
forskere i forsknings- og uddannelsesudvalget, men instituttet har ogsa meget store for
ventninger til, at det HVIP arsvrerk, sam vi har afsat til en intemational gresteprofessor 
(fra Y2 til 1 lirs ophold) vii tjene dette formal. Instituttet har for nrervrerende en greste
professor fra Califomien, og har planlagt den nreste, der kommer fra England. 

Selv om f!111geg~uppen ikke bryder sig om den meget langsigtede strategi, bjilr vi ogsa i 
den forbindelse nrevne vores eget 'Intemationale Kantor', der er under opbygning, og 
hvis formal er at Jette og inspirere de studerendes vej til et ophold ved et udenlandsk 
psykologisk institut. F!111gegruppen har helt ret, nar den skriver, at "forskningstraditio
ner /ceres og udvikles sam regel i en ung alder (s. 20)." Sam det fremglir af aldersfor
delingen i figur 5, har instituttet naet bedsteforreldrealderen, og er sam sadan srerdeles 
interesseret i at se de nreste generationer godt i vej. 
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Dette er de vresentligste tiltag, som instituttet indtil videre har foretaget for at giiJre sit 
for at rette op pa de forskningsmressige vanskeligheder, som faget star med. Det er 
klart, at del alt sammen er ting, der krrever tid for at virke. 

HJlge· vs. duestrategi 

FiiJlgegruppen mener imidle1tid, at faget giver sig selv for god tid, og taler om at "tem
poet skal intensiveres ( s. 20)." Og hermed er vi kommet til del andet punkt, nrevnt pa 
side 5 i kommentaren, hvor den nuvrerende ledelses vurdering afviger fra f!illgegrup
pens. Nemlig spiiJrgsmltlet om, hvilken strategi ( og personalepolitik), der beds! sikrer, at 
instituttet nar sit mal. 

FiiJlgegruppens recept rna fortolkes ud fra disse bemrerkninger i slutrapporten: 

"Der findes tilsyneladende stadig en stor gruppe af forskere uden en illfemational 
forskningsdimension og med en problematisk aldersprofil. Det er over for disse pro
blemer f¢lgegruppen mener, at der skal sattes ind med ledelsesmassige tiltag ( s.39 ). " 

"Pa baggrund af en vurdering af mangde og kvalitet af forskningspublikationeme, 
kunne man finde grund til at foretage en detaljeret revurdering af struktur og forsk
ningsmassigt potentiate hos de ansatte med forskningsforpligtelser i lyset af de res re
sterende ansattelsesperiode. Der b¢r satses pa en hurtig opbygning og til dels nyetab
lering af forskningsmilj¢et ... ( s. 20 ). " 

Det kan nresten ikke lreses pa anden made, end at nu far en gruppe af medarbejdere 
nogle fa ar til at bevise, at de kan !eve op til f!illgegmppens normer, og kan de ikke det, 
sa er det ud. 

Det er ikke et signal, som den nuvrerende ledelse har jijnsket at sende. Ser vi bort fra, at 
ogsa normeme sagligt kan diskuteres, er der 4 grunde: 

• Bortset fra de problemer, det ville skabe bade for uddannelsen og den kliniske virk
somhed, hvis ledelsen begynder at presse en gruppe medarbejdere ud, sa har den · 
moralske problemer med at smide mennesker ud, der under vanskelige og utaknem
lige forhold gennem mange ar har ydet en stor indsats for KiiJbenhavns Universitet. 

• Ledelsen mener ikke, at den made at tale pa er egnet til at fa det bedste ud af medar
bejdeme. Vi bliver tit spurgt, hvordan det kan vrere, at vi har en sa stor succes med 
uddannelsen? Det er i hvert fald ikke pa den made. 

• Ledelsen opfatter sig selv som valgt til at varetage og lfl)fte det eksisterende instituts 
virksomhed. Ikke til at gmndlregge et nyt institut efter et helt andet koncept og med 
helt andre medarbejdere. 

• Eller rettere - ledelsen er faktisk valgt til at grundlregge et nyt institut, nemlig det 
Institut for Psykologi, der er resultatet sammenlregningen mellem Institut for Klinisk 
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Psykologi og Psykologisk Laboratorium. Enhver med forstand pa de dele ved, at 
sammenlregninger er en yderst fl')lsom affrere. Ikke minds! hvis den ene part fl')ler 
sig godt og gmndigt kl')rt over. Deter ledelsens opfattelse, at dens hi'Jjst prioriterede 
opgave - bmtset fra det med rektutteringen - er at fa denne sammenlregning til at 
lykkes pa en god og konstmktiv made. Efter ledelsens vurdering krrever det en po
litik, der ikke er forenelig med den mattialske strategi, som fl')lgegtuppen efterlyser. 

Ledelsen indrl')mmer, at den kan have vurderet disse ting forkert, men mener til gen
greld, at skaden er til at overse. Den nuvrerende ledelse er ikke identisk med faget psy
kologi. Der vii snmt komme en anden ledelse, der kan have en belt anden vurdering af 
den nl')dvendige politik. Hvis det endelig skulle vrere, sa tillader Universitetsloven, at 
den nuvrerende ledelse bliver skiftet ud, hvis den ikke nyder dekanens tillid. 

Spllrgsmaiet om psykologis placering og autonomi 

Slutrapporten rejser til sidst et meget vresentligt spl')rgsmal: 

"Psykologis place ring under Det Humanistiske Fakultet har vakt en del forundring i 
J¢lgegruppen. Som bekendt er Psykologi ved andre universiteter placeret under Medi
cin eller Samfundsvidenskab. F¢lgegruppen ser ikke umiddelbart Humaniora som den 
nrermeste partner, men dette beror til en vis del pa den indfaldsvinkel, som man har til 
faget. Som det ogsa er omtalt tidligere i denne rapport, er der tale om en sammensat 
disciplin, som i virkeligheden ikke passer ind r den traditionelle fakultetsstruktur ( s. 
41)." 

Spl')rgsmalet er langtfra nyt. Efter en ministeriel besl')gsmnde - en forll')ber for evalue
ringeme - pa faget i 1986, henstillede Direktoratet for de Videregaende Uddannelser 
(DVU) til Kl')benhavns Universitet, at det blev brag! under overvejelse at anbringe faget 
psykologi som et fagrad med selvstrendige budgetforhold under Det samfundsvidenska
belige Fakultet. Faget psykologi udviste selv star interesse for dette forslag fra DVU, 
som det f.eks. fremgar af fagets skrivelse af 9. januar 1987 til konsistorium (bilag 2).44 

Da faget nl')dvendigvis rna vrere forankret i save! naturvidenskab, humanistisk viden
skab og social- eller samfundsvidenskab, og at det deifor "i virkeligheden ikke passer 
ind i den traditionelle fakultetsstruktur", sa er det for sa vidt ikke fagligt mere velbe
grundet at anbringe det det ene sted end det andet. (Fagligt set er det lige ubegmndet, 
hvis man vil.)45 Fagets interesse for Det samfundsvidenskabelige Fakultet skyldtes der
for fl')rst og fremmest, at dette fakultet - i modsretning til Det humanistiske Fakultet -
tilb¢d en fagradsordning med selvstrendige budgetforhold.46 Det vii sige, at faget her 
kunne opna en hl')jere grad af faglig og ¢konomisk autonomi end Det humanistiske Fa-

44 Desvrerre kuldsejlede projektet mod psykologis ~nske- se bilag 3. 
45 Man kan sige, at psykologi ville 'stikke ud' pA et hvilket som heist fakultet, men pA forskellige mAder. 
Pil Humaniora 'stikker det ud' pa bl.a. den mAde, at ressourcerne, der skat afsrettes til eksperimentelle 
~velser, metodeindlrering i forbindelse med feltstudier, og klinisk psykologisk trrening i interviewteknik 
o,s testning ikke er tilstede inden for de rammer, der afsrettes til de almindelige humanistiske fag. 
4 Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet er placeret under Det samfundsvidenskabelige Fakultet og 
har i den sammenhreng haft en fagddsstatus, som har vreret til meget star fordel for faget. 
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kultet var villig til at tilbyde. (Et forslag om oprettelse af fagrad for psykologi pa Hu
maniora, var allerede da blevet nedstemt af fakultetsradet). 

At faget psykologi ¢nsker en h¢jere grad af autonomi, er begrundet i de to simple for
hold: 

• at det er et komplekst sammensat fag, der gllr pll tvrers af uni versitetets traditionelle 
faglige opdelinger, varetager en stor professionsuddannelse med sin egen ministeri
elle bekendtg¢relse, og derfor er underkastet srerlige forhold og behov, der er van
skelige at administrere udefra. 

• at psykologi - af samme grund - igennem aile fu:ene har oplevet fagets placering pll 
nominelt lige fod med de ¢vrige humanistiske fag i Det humanistiske Fakultet som 
en hremsko pa fagets udvikling. 

For en mere udf¢rlig begrundelse, se de psykologiske institutrads 'forslag om oprettelse 
af psykologisk fagrlld ved K¢benhavns Universitets humanistiske fakultet' af 30. okto
ber 1991 i bilag 4. 

Det betimelige i dette ¢nske er ikke svrert at fa ¢je pa. Ligesom DVU sll det for 14 llr · 
siden, ser f¢lgegruppen det i dag. I slutrapporten skri ver den om placerings- og auto
nomisp¢rgsmalet: 

"Det skal ... konstateres, at divergenserne mellem traditionelle humanistiske fag og 
Psykologi47 har weret anledning til et kompliceret politisk milj¢ med vanskelige for
handlinger mellem Psykologi og Dekanat/Fakultetsrad. Man kunne forestille sig, at nar 
faget igen har opnaet et acceptabe/t forsknings- og studiemi/j¢, at man skulle genover
veje fagets place ring, eventuelt til dele det st¢rre autonomi ( s. 42 ). " 

Det er fagets principielle synspunkt, at vi har med objektive strukturelle problemer at 
g¢re, og ikke med subjektive vanskeligheder. Opstar der subjektive mislyde, sa er det en 
virkning af det strukturelle problem og ikke dets llrsag. Dette synspunkt bekrreftes af, 
at Det humanistiske Fakultets ledelse ( dekanat og fakultetsrad) allerede har erkendt det 
strukturelle problem, og allerede har tilsluttet sig psykologis fordring pll st¢rre ¢kono
misk og faglig autonomi. 

Det skete i 1991, hvor fakultetsrlldet 5. november vedtog forslag til oprettelse af fagrlld 
for psykologi og fremsendte det til K¢benhavns Universitets rektor og konsistorium (se 
bilag 5), der efterf¢lgende vedtog forslaget og videresendte det til Undervisnings- og 
Forskningsministeriet med anbefaling og anmodning om at fa foretaget de fom¢dne 
statutrendringer (se bilag 6). 

DesvreiTe skete der det, at vi i 1992 fik en Universitetslov, der- trods ihrerdig insisteren 
fra Det humanistiske Fakultet og fra K¢benhavns Universitets rektor - ikke efter mini
steriets mening tillod en fagradskonstruktion for psykologi. 

47Vores note for at undgil misforstilelser: Der har aldrig vreret divergenser mellem psykologi og noget fag 
pi\ Humaniora i betydningen 'strict'. Der menes her 'uensartethed'. 
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Pa faget blev det oplevet som et enormt moralsk tilbageslag. Det er fagets klare opfat
telse, at mange af de ulykker, der ramte psykologi og gjorde 90'eme til en via dolorosa 
for faget, kunne have vreret undgaet, hvis forslaget var blevet virkeliggjort i I992. 

Intet er for sa vidt forandret. 

Bortset fra, at det i lrengden er usundt for et stort og betydningsfuldt fag at vrere under 
den form for administration, overvagning og kontro~ 48 som tilfreldet har vreret pa Det 
humanistiske Fakultet, i stedet for selv at fll overdraget ansvaret fur sin virksomhed med 
aile dertil horende konsekvenser, sa burde det vrere indlysende, at Danmarks storste 
professionsuddannelse i psykologi ikke kan varetages i de rammer, der er illustreret i 
figurerne 3 og 4. 

Psykologi 0nsker fortsat i h0jere grad at fll overdraget ansvaret for fagets egen virksom
hed, og hither, at der er muligt inden for Universitetslovens rammer. Vi kan derfor helt 
tilslutte os fulgegruppens bemrerkninger herom. 

Hvilken vej skal det ga? 

Offentligg0relsen af fulgegruppens slutrapport markerer ifulge dekanatet det tidspunkt, 
hvor der skal trreffes vigtige beslutninger for faget psykologis fremtid. Faget er af pro
dekanen blevet stillet i udsigt, at der skal udarbejdes en srerlig budgetmodel for psyko
logi, der i h0jere grad i1110dekonuner fagets patrrengende behov for en HVIP opretning. 
Af sanune grund fortreller man os, at udmeldingen til psykologi i Budgetbog 2000 -
som indebrerer drastiske nedskreringer i forhold til sidste fu.·s budget- ikke skal tages for 
palydende. Den nye institutledelse bifaldt denne plan, hvorimod fagets erfarne fakul
tetsrAdsmedlem pa flere 1110der i fakultetet gjorde heftige indsigelser. 

Vi kan frygte, at fakultetsradsmedlenunets pessirnistiske vurdering var den korrekte, niir 
vi i referatetet fra fakultetsrads1110det II. januar i ar Ireser, at dekanen har understreget, 
"at udvidelser pa psykologi ... matteforudscette en indtcegtsfremgang ide kommende ar 
eller en onifordeling af den eksisterende bevilling. " 

En indtregtsfremgang betyder her enten tilf0rsel af midler fra forskningsministeri
et/undervisningsministeriet i stil med programmet 'Universiteter i V rekst', der skaffede 
fakultetet - men ikke psykologi - gode tider; eller det betyder, at der sker en stigning i 
STA produktionen pa fakultetets underproducerende fag, en underproduktion der i dag 
efter det afdekanatet oplyste betyder en manko i forhold til budgetmodellen (figur 3) pa 
20 millioner kr. 

481 den forbindelse rna faget strerkt frarade f0lgegruppens sikkert velmente forslag, at faget ved fremtidige 
ansrettelser af professorer "tilfores ekstern hjcelp hermed Del gcelder ikke blot i bedommelsesudvalgets 
sammenscetning, men ogsa ved nedscette/se <if bedommelsesudva/get. Man kmr forestille sig en ekstern 
fagkyndig gruppe som vej/eder instilutlede/sen og dekonen i denne proces (s. 40). " Hvis man ikke vii 
tillade faget en vis vrerdighed, sa kan man lige sa godt lukke del. 
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Faget har ringe tiltro til, at den ene eller den anden af disse forudsretninger vii fa effekt 
inden for en overskuelig tid. Faget har heller ingen stor tiltro til, at der i fakultetet kan 
skabes opbakning til en omfordeling af den eksisterende bevilling, alene af den grund, 
at en omfordeling formentlig vii krreve fyringer af HVIP pa underproducerende fag, 
fordi fakultetet pa nuvrerende tidspunkt nre1meste er bankerot. 

Som vi ser det, har Det humanistiske Fakultet ikke mange reelle muligheder for at for
bedre vilkarene for psykologi, selv om det havde (llnsket at g(llre det. Psykologi er derfor 
endnu engang blevet gidsel for den af fakultetet f(llrte (llkonomiske politik. 

I en situation hvor fakultetet fattes penge, frygter faget, at fakultetsledelsen ikke kan 
mods til fristelsen til at trrekke det argument af huse, der hedder, 'at man ikke skal kaste 
gode penge efter darlige'. Det vii her sige udnrevne faget psykologi til et institut med 
sa store fortsatte problemer, at man er n(lldt til at se tiden an med foiisat overvagning, 
ekstem hjrelp, optag og rekrutteiing pa stand by, og f(llrst nilr der kan konstateres tydeli
ge forbedringer i fagets forskning tilbyde det bedre (llkonomiske vilkilr for forskningen. 
Vrelger fakultetet denne taktik, er der god hjrelp at hente i f(lllgegruppens slutrapport, 
der- pa grund af sin vregtning af kvalitativ anvendelse f(llr kvantitativ tildeling- hylder 
samme tankemade. 

Vi vii n(lljes med et enkelt eksempel: "Man kunne forestille sig, nar faget igen har op
naet et acceptabelt forsknings- og studiemilj¢, at man skulle genoverveje fagets place
ring, eventuelt tildele det st(llrre autonomi (s. 42- vores kursivering)." 

Kort sagt, nar faget psykologi har vist sig vrerdigt til det, kan man forbedre dets situati
on. 

Hesten og vognen 

Der Jigger en interessant klassisk problemstilling begravet her, om hvad der er vogn, og 
hvad der er hest. Og hermed er vi tilbage ved indledningscitatet, der pa en made har 
vreret kommentarens gennemgaende tema. 

I stedet for at diskutere problemstillingen, vii vi henvise til en kulturhistorisk analogi, 
der nok vii kunne apprecieres pa et fakultet af humanister. Samtidig giver det os mulig
hed for at afslutte kommentaren pa en lidt mere munter made. 

Analogien er Stavnbandets ophrevelse i 1788, hvor det heftigt blev diskuteret, om b(lln
deme skulle forbedre sig, f(llr man kunne forbedre deres situation, eller om det monstro 
forholdt sig siidan, at b(llndemes forbedring forudsatte en forbedring af deres situation. 

Man kunne godt tro, at det f(llrste matte vrere tilfreldet, nilr man om b(llndeme kan lrese, 
at de er dovne, dorske, uduelige og drikfreldige og et kors for fogedeme, hvorfor der 
kun er et middel: "Ved intet andet Middel end strreng Bevogtning kan den livegne hoi
des indenfor de snrevre Grrenser, der ere satte for hans Frihed (Edward Holm: Kampen 
om Landborefonnerne i Danmark, K(llbenhavn i888, s. 136)." 
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Andre var dog af den mening, at det var systemet der var skyld i b¢ndemes tilstand, og 
"at navnlig Bondens Bevidsthed paa den ene Side om sin fuldstrendige Afhrengighed af 
Herremanden, paa den anden Side om, at han kunde gaa op paa Hen·egaarden og til
trygle sig halm til sit Tag, Sredekorn til sine Marker og nye Heste og K¢er i Stedet for 
dem, han havde mistet, maatte kvrele al Virksomhedsaand hos ham (ibid., s. 89)" 

Forholdt det sig slldan, var det selvf¢1gelig en dllrlig ide at vente pll, at bonden skulle 
forbedre sig. "Bondestanden vilde, det ser man let, kunne faa Lov til at vente omtrent til 
Dommedag, saa fremt der skulde gaas frem paden maade (ibid., s. 72)." 

Det man matte g¢re, var at forandre systemet, sll ville det forandre bonden. Det gjorde 
man sa. 

I bagklogskabens lys ved vi, at dette synspunkt var rigtigt. Vi tror, at det samme grelder 
for faget psykologi og ser frem til den dag, hvor vi som grev Reventlow kan udbryde: 
"Frihedsbudskabet er kommen. Der Jigger Udplyndringen, ... Trrehestene, den spanske 
Kappe, borte ere de. Hurra! Hun·a! Hurra! (ibid., s. 111)." 
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Til: 
Institudeder Niels Engelsted 
Psykologisk Institut 
& 

Hvem det matte vedr0re. 

Espergrerde den 17. marts 2000 

Angaende rygter om min afvisning af en stilling ved Psykologisk Institut. 

Det er kommet undertegnede for 0re, at min afvisning af stillingen som adjunkt i 
organisationspsykologi ved Psykologisk Institut, skulle skyldes at jeg ikke 0nskede 
stillingen fordi milj0et ikke var tilstrrekkeligt attr;\ktivt. Ivied dette brev 0nsker jeg en 
gang for aile, at mane denne opfattelse i jordenl 

Baggrunden for at jeg s0gte to stillinger i foraret 1999 var, at jeg 0nskede at komme til et 
institut der mere direkte satser pa det organisatoriske felt, i stedet for arbejdsmilj0, terapi 
og sundhed. De to stillinger jeg s0gte var placeret henholdsvis pa Institut for 
Organisation og Arbejdssociologi (IOA), og pa Institut for Psykologi. F0rst nrevnte er et 
institut med en klar placering pa det internationale verdenskort med hensyn til forskning 
og undervisning. IOA har en klar konstruktionistisk orientering, og en levende intern 
debat, hvilket g0r stedet overordendigt attraktivt, men som samtidig g0r at en nyansat 
forsker ikke bare kan komme ind og srette dagsordenen. Psykologisk Institut har ilill:e -
og havde heller ilill:e pa davrerende tidspunkt - noget reelt milj0 af forskere pa instituttet . 
med et klart organisatorisk sigte (1 Vz stilling). Umiddelbart stiller det Psykologisk 
Institut vresendigt ringere end IOA som arbejdssted, hvis Psykologisk Institut ikke har 
andre attraktive muligheder. 

Imidlertid flk jeg et positivt svar pa min ans0gning fra Institut for Psykologi, f0t jeg 
h0rte noget fra det andet sted jeg s0gte. Jeg havde herefter uformelle samtaler med 
Institudeder Niels E'ngelsted, studieleder Helle Andersen, og andre pa instituttet. Der var 
en stor vilje til at genopbygge faget, med en klar organisatorisk vinkel bade pa 
undervisningssiden og pa forskningssiden. Denne udvikling ville jeg fa mulighed for at 
prrege i stort omfang. Det kan eksempelvis nrevnes, at min ide om at opbygge "et 
organisationspsykologisk laboratorium", modelleret efter andre social science forskere 
som f.eks. Latour i Paris, blev positivt modtaget. Den f0rste sammenligning mellem IOA 
og Psykologisk Institut faldt da klart ud til fordel for sidstnrevnte, idet jeg ville fa 
mulighed for at prrege stedets undervisning, ville blive en aktiv akt0r i opbygningen af et 
strerkt internationalt milj0. Inden indsigelsesfristen havde jeg saledes bade aftalt 
undervisning for efteraret, talt om lokale mv., ligesom jeg havde afsendt min 
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afskedsbegrering til det institut hvor jeg pil davrerende tidspunkt var ansat. Det eneste der 
manglede var den obligatoriske og overenskomstregulerede l0nforhandling! 

J eg har selv tidligere vreret tillidsreprresentant pil Psykologisk Institut, og kender derfor 
bade overenskomsten, den generelle l0nstigning for psykologer i offentlig save! som 
privat ansrettelse. Mit og min fagforenings forhandlingsoplreg blev derfor afsendt til 
humanistisk fakultet. Dette forhandlingsudspil indebar en ilrlig fomgelse af indtregten pil 
25.000 kr. i forhold til den nye overenskomstmressige mindstel0n. L0nforslaget svarede 
til det l0nniveau som almindelige psykologer i kommunalt regi oppebrerer efter 2-4 ilrs 
anciennitet, og med arbejdsgiver betalt efteruddannelse. Dette Jigger klart under 
l0nniveauet for nyuddannede psykologer i BST, for psykologer ansat i andre 
statsinstitutioner, og det grengse l0nniveau i private virksomheder der ansretter 
organisationspsykologer. Eksempelvis kan nrevnes min sidste speciale studerende som 
umiddelbart i tilknytning til afslutning af sin uddannelse blev ansat i K0benhavns 
Kommunes BST, i en stilling pil 30 timer til26.000 kr. om maneden, og med betalt 
efteruddannelse. Stillingen var pil 30 timer fordi den nyansatte samtidig 0nskede at 
opbygge sin egen virksomhed ved siden af sin ansrettelse. 

Fakultet meddelte imidlertid min fagforening, at der slet ikke kunne vrere tale om en 
forhandling, forelagt at dette var overenskomststridigt. Vi Hk da at vide, at det kunne 
godt vrere, men dekanen og prodekanen 0nskede under ingen omstrendigheder at 
forhandle om betingelserne. Dette forl0b er afDansk Psykolog Forening indberettet til 
fmansministeriet, idet der er tale om overenskomstbrud. Pil denne baggrund 0nskede jeg 
pil ingen made at tage mod en ansrettelse pil Psykologisk Institut, at vrere ansat i en 
institution, som i den grad brerer prreg af en ligegyldighed overfor dets medarbejdere og 
de indgilede overenskomster, og for mig at se overfor det psykologiske fagomrilde som 
helhed. 

Herefter ringede jeg til Institut for organisation og arbejdssociologi og Hk straks!!l et 
forskningslektorat med forskningsfrihed, og med mulighed for konvertering til den faste 
stilling som var under bed0mmelse. Dette valgte jeg naturligvis. 

J eg mil erkende at jeg i dag pil ingen made fortryder mit valg. IOA er et godt arbejdssted, 
og jeg er integreret i, og har filet indflydelse pil bade undervisning og en rrekke relevante 
arbejdsfrellesskaber. Der eksisterer faktisk andre steder pa universiteterne hvor 
personalet og deres arbejdsbetingelser tages alvorligt, og overenskomsterne overholdes. 

Med denne beskrivelse 0rtsker jeg at understrege, at rygterne om mine bevreggrunde for 
at vrelge IOA frem for Psykologisk Instituter usande. Pil davrerende tidspunkt 0nskede 
jeg at deltage i opbygning af feltet, og specielt gerne pil Psykologisk Institut. Men den 
strategiske og ledelsesmressige stil og politik, der i praksis arbejdes udfra pil Humanistisk 



Fakultet 0nsker jeg ikke at arbejde under. Og slet ikke til en afl0nning under det 
overenskomstmressige niveau. 

Med venlig hilsen 

Jesper Dopping 

Institut for organisation og arbejdssociologi 
Solbjerg Plads 3 
2000 Frederiksberg 

e-mail: jd.ioa@cbs.dk 
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K0BENHAVNS UNIVERSITET, AMAGER 
PSVK~LOOI8K LABORATORIUM 
NJALSGADE 94 • 2300 KOBENHAVN S 
TELF.: *(01) 54 2211 

Til Konsistorium 
K¢benhavns Universitet. 

oEN 9 .januar 1987 

tJ 6 !J ·- 0. 5- f r 0. f'-) 

Psykologisk Laboratorium og Institut for Klinisk Psykologi ¢nsker 

herved at orientere Universitetets ledelse om fagets stillingtagen 

til de perspektiver, der tegnes vedr¢rende fagets fremtid i DVU's 

rapport til Ministeriet efter bes¢gsrunden. 

Faget finder pa mange mader indstillingen fra DVU i overensstem

melse med fagets opfattelse. Specielt vil vi her pege pa de forhold, 

der knytter sig til psykologis udviklings- og rendringsmuligheder frem

over. 

Allerede forud for denne· rapport har faget psykologi peget pa 

n¢dvendigheden af en fagradsdannelse, som kunne sikre st¢rre autonomi 

i akademiske sager samt bedre og mere direkte forhandlingsmuligheder 

udadtil. 

¢nsket om et fagrad for psykologi har saledes vreret fremlagt 

i det humanistiske fakultet uden her at vinde fremme. 

Faget psykologi har ogsa peget pa de vanskeligheder, som en mang 

lende selvstrendig budgetkompetence har skabt. Faget har peget pa, at 

samarbejdet i humanistisk fakultet, og dettes bestrrebelser pa at l¢se 

de humanistiske fags problemer - her isrer "smafagsproblemet" - i ufor

holdsmressigt omfang har begrrenset psykologis muligheder. Faget har sa

ledes i arevis mattet forvalte sine opgaver med frerre midler, end hvad 

DVU budgetmressigt fandt n¢dvendigt. Ikke mindst i lyset af de uddannel 

sesomstillinger, som i ¢jeblikket foregar, g¢r fakultetets bevillinger 

det vanskeligt eller umuligt for faget at leve op til de forventninger 

som danner baggrund for DVU's budgetudmeldinger. 
Det er saledes fagets opfattelse, at DVU i sin rapport peger pa 

for faget yderst centrale sp¢rgsmal. 

DVU's henstilling til K¢benhavns Universitet om at overveje en 

placering af psykologien med et fagrad under det samfundsvidenskabelig 

fakultet og med selvstrendige budgetforhold forekommer saledes faget ir 

teressante, og vi ¢nsker derfor at blive inddraget i de forhandlinger, 

som rna vrere en forudsretning for 
. '7 ' /l . !Ltc c4t i,{{/,) I rl<-f 

Ole Almstrup , 
Institutbestyrer 

yderligere ;g;::;J~Xn. 

Sven M¢rch 

Institut for Klinisk Psykologi 
Institutbestyrer 
Psykologisk Laboratorium 
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K08ENHAVNS UNIVERSITET, AMAGER 
PSYKOLOGISK LABORATORIUM 
NJALSGADE 94 - 2300 K08ENHAVN S 
TELF.: *(01)542211 

Rektor for 

K0benhavns Universitet 

K0BENHAVNS UNIVERSITET, AMAGER 

lnatltut tor KHnlak. Psykologl 
NJALSGAD£ 110 • 2300 K0BENHAVN S 

TELF: lOll 54 22 II 

11. august 1987 

Anmodning om behandling af de i DVU's rapport om den samfunds

videnskabelige bes0gsrunde paoeqede orqanisatoriske problemer 

vedr0rende faget psykologi 

Den samfundsvidenskabelige bes0gsrunde havde til formal at opspore og 

sa vidt muligt l0se problemer, herunder organisatoriske problemer, 

inden for det samfundsvidenskabelige omrade. 

Som oplffig til det f0rste m0de under bes0gsrunden udarbejdede de 

psykologiske institutter (Psykologisk Laboratorium og Institut for 

Klinisk Psykologi) et omfattende skriftligt materiale (note l) og 

bebudede endvidere (note 2) et forslag om dannelse af et psykologisk 

fagrad inden for det humanistiske fakultet med henblik pa l0sning af 

en rffikke nffirmere beskrevne organisatoriske problemer. I efteraret 

1986 tilstillede vi det humanistiske fakultetsrad det bebudede 

forslag om oprettelse af fagrad (vedlagt). Forslaget blev nedstemt. 

Pa baggrund af bes0gsrundeoplregget og af det humanistiske 

fakultetsrads afvisning af vort fagradsforslag henstillede DVU i 

bes0gsrunderapporten til K0benhavns Universitet at behandle fagets 
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organisatoriske problemer, idet DVU ligefrem foreslog, at faget og 

uddannelsen blev overflyttet i eget fagrad til det 

samfundsvidenskabelige fakultet med budgetforhold svarende til 

budgetmodellens. 

Vi forventede, at K0benhavns Universitet ville f0lge DVU's 

henstilling om at s0ge at l0se fagets organisatoriske problemer og 

anmodede ved brev af 9. januar 1987 til konsistoriurn om at b1ive 

inddraget i de forventede dr0ftelser. Det skal bemrerkes, at vi ikke 

anmodede om overflytning (og f0lgelig heller ikke begrundede en sadan 

anmodning) i det nrevnte brev; en anmodning om overflytning ville 

efter vor opfattelse have vreret overilet. Herefter synes 

sagsbehand1ingen imidlertid at have vreret 9rreget af alvorlige 

rnisforstaelser: 

Den 23. februar behandlede det sarnfundsvidenskabelige 

fakultetsrad et med rektors pAtegning fremsendt "0nske" fra de 

psykologiske. institutter (ovennrevnte brev af 9. januar 1987) om at 

blive overflyttet til det samfundsvidenskabelige fakultet. 

Forstaeligt nok kunne fakultetsrldet ikke pl grundlag af det 

foreliggende brev udtale sig til forde1 for henlreggelse af psykologi 

med et selvstrendigt fagrad under det samfundsvidenskabelige fakultet. 

Det sarnfundsvidenskabelige fakultetsrld meddelte denne opfattelse til 

rektor i skrivelse af 25. marts, hvorpl rektor i brev af 23.april til 

det hurnanistiske fakultet henholdt sig til det 

samfundsvidenskabelige fakultetsrlds afg0relse oq i0vrigt bemrerkede, 

at centrale universitetsforhandlinger om sagen nreppe ville vrere 

hensigtsmressige pl det foreliggende grundlaq. 



• 

3 

Pa den ovenfor skitserede baggrund skal vi herved anmode om, at 

K0benhavns Universitet tager DVU's anbefalinger vedr0rende det 

psykologiske fagomrade alvorligt og indleder seri0se dr0ftelser af de 

i bes0gsrunderapporten papegede organisatoriske problemer med henblik 

pa at etablere en mere hensigtsrn~ssig organisatorisk struktur inden 

for eller uden for det hurnanistiske fakultet. 

Noter: 

Med venlig hilsen 

Sven M0rch 
institutbestyrer 
Psykologisk Laboratorium 

Axel Larsen 
institutbestyrer 
Institut for Klinisk Psykologi 

(1) Det psykologiske fagornrade ved K0benhavns Universitet: 
Materiale udarbejdet i forbindelse med bes0gsrunden ved det 
samfundsvidenskabelige hovedornrade, efterar 1985. 

(2) Det psykologiske fagornrades opl~g til f0rste rn0de under den 
samfundsvidenskabelige bes0gsrunde (mundtligt pr~senteret 
manuskript). 
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K08ENHAVNS UNIVERSITET, AMAGER 
PSYKOLOGISK LABORATORIUM 
NJALSGADE 94- 2300 K08ENHAVN S 
TELF.: '31 54 22 11 

Til Det humanistiske Fakultet 

o.1-91 

Journal m.: '565-ofv-

30. oktober 1991 

Forslag om oprettelsen af psykologisk fagn\d ved KJ}benhavns Univer
sitets humanistiske fakultet. J.nr. 001-0.1-1/86 

Faget psykologi ved K!<lbenhavns Universitet (Psykologisk l.aboratorium og Institut for 

Klinisk Psykologi) anmoder hermed om, at der oprettes et psykologisk fagrad under Det 

humanistiske Fakultet jvnf. styrelseslovens paragraf 12. Anmodningen er begrundet i de 

helt specielle vilkar, som faget psykologi er underkastet som forsknings- og uddan

nelsesornrade, og motiveret af et patrrengende behov for en organisatorisk ansvars

delegering, der er i bedre overensstemmelse med de voksende samfundsmressige krav, der 

idag stilles save! uddannelses- som forskningsmressigt til fagomradet psykologi. Endelig er 

anmodningen motiveret af et 0nske om, at faget psykologi ved K!<lbenhavns Universitet 

tilbydes sammenlignelige vilkar med faget psykologi ved Aarhus Universitet. 

Uddybende motiverlng for forslaget. 

Videnskaben psykologi har historisk udvikiet sig som et selvstrendigt omrade mellem og pa 

tvrers af de traditionelle videnskabelige hovedomrader siden del i forrige arhundrede blev 
udskilt fra filosofi som en overvejende naturvidenskabeligt og lregevidenskabeligt orienteret 

disciplin prreget af eksperimenter og fors!<'lg pa matematisk modellering af mentale pro

cesser. Afg!<lrende for psykologiens hurtige etablering som en selvstrendig videnskab var 

den samtidige udvikling af psykologi som et bredspektret professionsomrade til varetagelse 

af en lang rrekke nye samfundsopgaver. Psykologi har stadig nrere relationer til naturvi

denskab og medicin, men er tillige strerkt influeret af traditioner. fra humaniora 

(frenomenologi og hermeneutik) og fra samfundsvidenskab. I Danmark har psykologien 

endvidere faet strerke pavirkninger fra skole- og uddannelsesornradet og fra sundhedssek

toren. 

Som f0lge af denne n0dvendige relatering til meget forskellige videnskaber og prak

sisfelter har psykologi ikke naturligt hjemsted i noget enkelt videnskabeligt hovedomrade. I 

Holland har man draget den konsekvens af psykologiens sreregne stilling, at man har or

ganiseret psykologi i egne fakulteter og subfakulteter. I andre Iande har man givet 

psykologi logi i diverse hovedornracter. I England, f.eks., er psykologi placeret ved natur

videnskabelige fakulteter. I Norge er det placeret ved sundheds- eller lregevidenskabelige 

fakulteter. Usikkerheden m.h.t. psykologis tilh0rsforhold er ikke mindst tydelig i Danmark, 

hvor psykologi ved Aarhus Universitet er placeret under det samfundsvidenskabelige 

fakultet, mens psykologi ved K0benhavns Universitet er placeret under det humanistiske 

fakultet, samtidig med at faget pa landsplanlregningsniveau i0vrigt henh0rer under det 

samfundsvidenskabelige hovedomrade, i radgivningsstrukturen h0rer under FLUSA med 



srerligt optag osv., og i budgetmodelssammenhreng optrreder som Andel Hovedomrade med 

srerlige ratiosret for S/L, TAP, og med srerlige 0konomiske parametre. 

Mens faget i0vrigt finder sig velanbragt under det humanistiske fakultet og ikke nrerer 

noget 0nske om at forlade dette, sa forekommer de! ikke desto mindre !dart i lyset af oven

staende, at psykologi er underkastet sa anderledes betingelser end de 0vrige fag pa huma

niora, at Det humanistiske Fakultet vanskeligt kan forvalte fagets specifikke faglige behov 

og interesser. For paden mest effektive made at kunne im0dekomme de krav, der stilles til 

psykologi idag, har faget brug for et mal af selvforvaltning, de! vii sige den relative faglige 

autonomi, der kan opnas gennem et fagrad. 

Dette grelder forskningsmressigt, hvor etableringen af et psykologisk fagrad kan 

fremme en balanceret og pa faglig indsigt byggende udvikling af psykologlens vresentligste 

omrader, men det grelder ikke minds! uddannelsesplanlregningen, hvor faget star over for 

store og akutte udfordringer p.g.a. den store offentlige interesse for uddannelsestilbud i 

psykologi. 

Eri selvstrendig bekendtg0relse (m. 505 af 18. juli 1989) ligger til grund for den psyko

logiske kandidatuddannelse. Uddannelsen er rettet mod sundheds- og socialsektoren 

(terapi, behandling, supervision af andre faggrupper), mod skoleomradet, mod en vifte af 

konsulentjobs i erhvervslivet og mod en rrekke undervisnings- og forskningsinstitutioner. 

Med studieordningerne af 1987 og 1989 har uddannelsen bragt sig pa h0jde med arbejds

markedets krav om fleksibilitet og specifik viden, hvilket afsretningen af vores kandidater 

brerer vidnesbyrd om, men udbygningen af vores uddannelser er langt fra tilendebragt. 

Hverken Ph.D. uddannelsen eller bacheloruddannelsen har idag fundet deres endelige fo.rm, 

vi kan tilbyde suppleringsuddannelser i tillreg til dem vi har, og endelig skal kandidatud

dannelsen 10bende justeres i samrad med det psykologiske arbejdsmarked, hvorfra der er 

mulighed for hurtige tilbagemeldinger om behov for srerlige erhvervsrelaterede undervis

ningstilbud pa uddannelsens 2. del. 

Bade intern! og ekstemt vii et psykologisk fagrad i h0j grad tjene til at fremme 10snin

gen af disse opgaver. Internt·vil et fagrad tjene som en direkte og fagkyndig ledelse, der kan 

fremme det frelles fokus og den prioritering, der er n0dvendig, nilr et stcirt fagomrilde, der i 

sagens natur bade er og skal vrere kendetegnet ved h0j grad af arbejdsdeling, skal foretage 

en frelles anstrengelse. Eksternt vii et fagrild, med den kompetence, der er tillagt dette, langt 

mere effektivt og udfarende kunne udnytte de muligheder for tilpasning og modemisering, 

der ligger i vores arbejdsmarkedskontakt, og dermed skabe bedre forudsretninger for den 

fremtidige uddannelsesplanlregning, ikke minds! gennem et tvrerinstitutionelt samarbejde 

med psykologiuddannelsen i Arhus, der i forvejen er henlagt i fagradsregi. Dertil kommer, 

at en fagrlldsmodel vii lette mulighedeme for ekstern finansiering af forskning og andre 

udadvendte aktiviteter, som erfaringerne fra Arhus viser. 

Selv om frugtbart samarbejde og sund konkurrence kendetegner forholdet mellem de 

psykologiske institutter i K0benhavn og Arhus, sa er det i en overordnet sammenhreng 

uheldigt, at fagene idag ikke er reprresenteret pa sammenlignelige vilkilr. Placeringen under 

det samfundsvidenskabelige hovedomrade, FLUSA, budgetmodellen, er frelles, men hvor 

psykologi i .Arhus er reprresenteret pa fagradsniveau under det samfundsvidenskabelige 



fakultet, der er psykologi i K(l!benhavn reprresenteret pa institutniveau under det humani

stiske fakultet. Selv om denne asymmetri f!ilrst og fremmest g(l!r vores arbejdsbetingelser 

vanskeligere, sa beklages den manglende sammenhamg mellem organiseringen af psykologi 

pa landsplan og pa institutionsplan ogsa i Arhus. Med den !!lgede betydning af landsplan

lregning af uddannelserne rna den da ogsa betragtes som lidet hensigtsmressig, hvilket mini

steriet i!!lvrigt har vreret opmrerksom pa, idet der i Note 1 til styrelseslovens paragraf 11 i 

Undervisningsministeriets kommenterede udgave omtales muligheden for et predagogisk

psykologisk hovedomrllde. 

En hollandsk l!ilsning er imidlertid efter vores opfattelse ikke n!ildvendig. Etableringen 

af et fagrad i psykologi under Det humanistiske Fakultet vil skabe de organi

satorisk/administrative rammer, vi skal bruge for at indfri bllde de forventninger, vi selv har, 

og de fordringer samfundet har til faget psykologis udvikling. Da det vi! vrere til stor gavn 

for os, og til skade for ingen, hllber vi, at man vil give os denne hllndsrrekning. 

Konklusion: 

Det psykologiske fagomrade ved K!ilbenhavns Universitet kan styrkes forskningsmressigt. 

undervisningsmressigt og organisatorisk/administrativt ved oprettelse af et psykologisk fag

rlld under Del humanistiske Fakultet. 

Vedtaget ved skriftlig hemmelig afstemning pa institutradsm!!lder afholdt d.d. ved Institut f. 

Klinisk Psykologi og ved Psykologisk Laboratorium med stemmetalene 40 ja, 1 nej, 1 blank 

og 37 ja, 1 nej, 2 blanke, 1 ugyldig. 

~~~~ 
Institutradsformand 

Inst. f. Klinisk Ps. 

~~e!+1 
Institutradsformand 

Psykologisk Laboratorium. 
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K0BENHAVNS UNIVERSITET 
Det humanistiske fakultet 

Njalsgade 80 · 2300 KOOenhavn S · Telefon 31 54 22 11 · Telefax 31 54 32 11 . 

Universitetets rektor 

Reference HGR/AL Joumalnummer 001-0.1-1/86 

2 7. NOV. 19 91 

.Journal nr.: 3£3-at~' 

Dato 21. november 1991 

Den psykologiske faggruppe har i de senere ar arbejdet med sp¢rgsmalet 
om oprettelse af et psykologisk ~agrad ved det humanistiske fakultet. 

Sp¢rgsmalet har v~ret dr¢ftet ved flere lejligheder indenfor fakulte
tet, bl.a. i fakultetets budget- og forretningsudvalg, og der har ved 
disse dr¢ftelser v~ret forstaelse for psykologernes ¢nske. 

Fra Psykologisk Laboratorium og Institut for Klinisk Psykologi har fa
. I. kul tetet nu modtaget vedlagte moti verede forslag, hvortil fakultetet 
./. kan henholde sig. Forslaget har sammen med det ligeledes vedlagte for

slag til ~ndringer af K¢benhavns Universitets statut v~ret forelagt 
Det humanistiske Fakultetsrad i radets m¢de den 5. november 1991. 

I m¢det blev forslaget tiltradt uden bem~rkninger. 

Forslaget foruds~tter, at Det humanistiske Fakultetsrad fortsat omfat
ter repr~sentanter for savel fakultetets humanistiske fag sam for 
fagomradet psykologi, og at der for den psyko1ogiske faggruppe tillige 
oprettes et psyko1ogisk fagrad og et budget- og forretningsudvalg. 

Om denne konstruktions forenelighed med styre1seslovens § 12 henvises 
til faku1tetets brev af 4. september 1991 til rektor og rektors svar 
af 12. september 1991 (j.nr. 502/0.l/91) til faku1tetet. 

1 Med henvisning hertil skal faku1tetet indstil1e, at sagen forel~gges 
;j Konsistorium - om muligt i Konsistoriums m¢de den 4. december 1991 -

1
: og at den under foruds~tning af.Konsistoriums ti1slutning derpa ana

rest videresendes til undervisnings- og forskningsministeriet. 

Det bem~rkes, at der for tiden i samarbejde med ¢konomisk Sekretariat 
pagar et udredningsarbejde med henblik pa en budgetudf1etning af psy
kologi. 

Nyordningen t~nkes gennemf¢rt fra 1. december 1992. Af hensyn til valg 
til styre1sesorganerne og sagens praktiske konsekvenser vil fakultetet 
anse det for ¢nskeligt, at ministeriets svar foreligger senest omkring 
1. maj 1992. 

P. f. v. 

cc. Psykologisk 

#k·~ 1J'0t .. Rl.l.S Flor 

Laborato 
.JI. Jl_,t.-?~ 
I H\(Gade-Rasmussen 
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IJl)J:Jj~l!ilimliUi~J][iil 11.FEB. 1992 

Universitetets Rektor l r • 3/3 0 fV ,Joum2. r. .. · 10 - -

:I. 
.f . 

• 
Undervisnings- og forskningsministeriet 

Universitetsafdelingen 

Frederiksholms Kana! 26 

1220 K¢benhavn K 

J.nr. 10-062-2/92-010 Ref. ON/LEA{jes Den 4. februar 1992 

Pa sit m¢de den 29. januar 1992 behandlede Konsistorium et for

slag fra Det humanistiske Fakultet og Den psykologiske faggrup

pe om etablering af et Fagrad, jfr. styrelseslovens § 12 for 

Psykologi. 

Der henvises til f¢lgende bilag: 

Forslag af 30.10.91 fra Psykologisk Laboratorium. 

Skrivelse af 4.9.91 fra Det humanistiske Fakultet 

'·· 
~; ... 

til rektora,; 

tet vedr¢rende fortolkningen af styrelseslovens § 12. 

.f. Rektoratets svar herpa af 13,9.91. 

, .. 
1• •• 
< 
,::_ . 
• . f. Det humanistiske Fakultets indstilling til Konsistorium af 

13.1.92. 

. f. Rektoratets indstilling til Konsistorium af 23.1.92. 

Konsistorium tiltradte eenstemmigt forslaget, hvorfor universi

tetet skal indstille forslaget til ministeriets godkendelse. 

Etablering af et fagrad for psykologi kr~ver en ~ndring af sta

tutten for K¢benhavns Universitet. Forslag til ~ndring af sta

.f. tutten vedl~gges. 

Forslaget indeb~rer et fagrad pa 12 medlemmer og det ligger i 

forslaget, at fagradet samtidig udg¢r et budget- og forret

ningsudvalg. 
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