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Side I af I 

Gaderummet 

Fra: <idus@ofir.dk>
 
Til: "Gaderummer <socpsyk@post6.tele.dk>
 
Sendt: 12. august 200314:05
 
Emne: psykolog udefra
 

Hej Kalle!
 
Her er som lovet brevet!!
 
m.h.v. 
Ida 

Kære kalle!
 
Hvert år afholder vi (tutorerne) psyk-rus-arrangementet "Psykologer udefra",
 
onsdag d. 27. august, kl. 10- 12 i Det store auditorium (8.1.13) på KUA. Vi
 
ville være rigtig glade, hvis du i den anlednig havde lyst til at fortælle
 
lidt om dit erhverv og din vej dertil under
 
og efter studieårene.
 

I forbindelse med de nye russeres ankomst til psykologistudiet arrangerer vi
 
bl.a. en introduktionsuge herunder dette arrangement. Arrangementets femnål er
 
at give de nye studerende et indblik i nogle af de mange psykologiske
 
arbejdsområder, som deres uddannelse stiler imod. Således har vi anmodet om to
 
øvrige uddannede psykologers deltagelse i arrangementet.
 

Arrangementet varer små to timer, hvoraf 3 x 20 min afsættes til hver jeres
 
præsentation afjer selv og jeres nuværende og evt. tidligere arbejdsområder.
 
Herefter vil de studerende få mulighed for at stille eventuelle spørgsmål.
 

Vi har forsøgt at udvælge 3 vidt forskellige erhverv bredt repræsenterende
 
det psykologiske arbejdsfelt. Det, der primært er af interesse i denne
 
sammenhæng, og som vi derfor håber, du kunne tænke dig at fortælle om, er
 
hvordan det er at arbejde som psykolog
 
(indenfor dit arbejdsområde), dvs. hvad indebærer arbejdet i dagligdagen,
 
hvilke problemområder håndteres, hvilke værktøjer er man som psykolog rustet
 
med, hvordan rustede du dig I var det overhovedet det du troede du ville
 
'ende' i?
 

Vi takker naturligvis med vin og klapsalver og vil desuden sørge for betaling
 
for arbejdstimerne gennem instituttet.
 

Med håb om positiv tilbagemelding
 

venligste sommerhilsener
 
Patrick & Ida, Tutorer
 

PS Arets tema er Mafia, så der kan scores billige point ved mafia-outfit,
 
skumlen i krogene!og Imponerende våbenbesideise.
 

Køb, sælg eller efterlys varer i det nye auktionshus på nettet: !lt1n:ILwww.aJJkti~fl.fOJ.um.dk
 

Køb ind på nettet - prøv det på bttI2Jlwww.shQppiugjbrum.dk
 
Få din egen gratis email påhtlP:L1wvv:w.mail.fO].illn.Jlk
 

12-08-2003 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk
mailto:idus@ofir.dk
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M1f~_;  IIJII! & " r iW Jill 2 = www.weekendavisen.dk 

»Jeg tror, mange psykologer tænker for meget på, hvad der ligger under det, der egentlig bliver sagt,« siger en kvinde 'på psykologi, 
mest søgte uddannelser. Antallet af offentligt ansatte psykologer pr. indbygger er blandt de højeste i verden. 

Psykologi. Psykologerne førte an i ungdomsoprøret, men er nu helt stille og tilfredse. De stud 
for at samle billedet af Mennesket, som lærerne har fordelt på flere modstridende videnskab 

Dette er det første portræt i en serie om elitære, besynderlige eller helt igennem traditionellE 

r-. 



22. - 28. august 2003 - 255. ÅRGANG 

www.weekendavisen.dk 
FOTO: HENRIK OLE ~ENSIfN 

et på, hvad der ligger under det, der egentlig bliver sagt,. siger en kvinde på psykologi,enaf Damrlarks 
Antallet af offentligt ansatte psykologer pr. indbygger er blaitIlt de hØjeste i verden., . 

. ungdomsoprøret, men er nu helt stille og tilfredse. De studer~nde kæmper 
et, som lærerne har fordelt på flere modstridende videnskabefige skoler. En ny verden
erie om elitære, besynderlige eller helt igennem traditionelle u9dannelser. 

Reportage fra et optimistisk 
Afghanistan. Side 6-7
 

Interview om islamisme. Side 5
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-Hjernen, UarnUomme:
 
og den tomme skal
 

Af DANIEL ØRSTRØM POULSEN 
og PERNILLE STENSGAARD 

EN Coca-CoJa automat? 
Den blev stemt ned af de studerende og ville også se un

derlig uq ved siden.af fredsduen, Nej til Atomkraft, de tom
me rødvins/lasker og genbrugssofaerne i Kanindræberen, de

o 3l~ res egen beklnrnrede dagligstue på psykologi, Københavns 
o NO Universitet. Men måske ikke så meget længere. En Coca-Co
t\J t\J la automat er ikke helt utænkelig nu, hvor det mest populæ
t\J O ~  re fag pludselig er blevet noget med hjerne, computere, hård I 

LL videnskab og fakta på bordet. Og en underviser, der kan for
I '"	 ~ veksles med en læge. Og alle de dygtige pig~r og drenge, der ID 

Ol	 t\J ikke forestiller sig noget mere fantastisk end at rejse til CaIi
ljlfornien og se på hjerner. Det er nyt. 

T	 O Det er også »gennemsyret af amerikansk ideologi,« siger 
lil en 4. års studerende, der forvirret kæmper for at finde en t!lZ 
~sammen1Iæng  på stedet, hvor et menneske kan opfattes som 
IDen rungende tom skal i det ene fag; en informationsbehandiliS Z 

:> ende computer i det andet og offer for en tidlig barndomsop
\jjlevelse i det tredje. Plus det løse. 
t.:l Det oprØrske institut, der startede ungdomsoprøret, er ik~~	 ~e til at kende igen, men der findes stadig stabile karakteri
Wtika: Der er langt mellem enige lærere. De underviser i ffi:f~ 

;:)!!l~	 UJhver sit menneskesyn og dermed verdenssyn, og de er ikke 
!!lUJ	 ~ede  af at kritisere de andres. ZCt:O Ul Næsten alt andet er forandret. I forhold til før - 1960erne,t.:ltt:O
UJ&CII	 070erne, 80erne og første halvdel af 90erne - og i forhold til
tt:zCII o."mverdenens ide om, hvad·der foregår: Ingen gruppeterapi, 

ingen rollespil eller runder om nattens udspekulerede drøm
me. Ingen sygekassebriller, ingen hængepatter som den psy
kologistuderende Mulle i Den meste me. "Syv år! Så ved 
man et og andet. (~ Alle i salen vidste præcis, hvad hun træng
te til, men hun vidste det ikke selv. 

Ingen brikse og næsten ingen psykoanalytikere. De få, der 
er tilbage, lever trangt. Den ene chokerer blomsten af Dan
marks ungdom ved at være ubarberet, gå i kansastøj og væ
re på kanten af uforståelig. Den anden er »spøjs«, tager bril~  

ler af på en særlig terapeutagtig mMe og siger aha! 
»Man kan ikke komme anstigende med en stram detenni

nistisk 'personlighedsteori i vore dage. Vi finder os ikke i 

Minoriteten mænd fylder ,meget. De dominerer i forenin· 
ger og i det studenterpolitiske, De l"ylder halvdelen af tutu
gruppen,. q~..!I,.. Jsteaf bladet, o~ i lærerstaben er flertal!. '1 .'..{ 

mænd. p"",<.,.; æsten hgesom l H,K.' 
KØnneri~lli!.J.sigpå deterministisk vis, så drengerie 

groft sagt går 6p i computermodeller, hjeineforskning og 
samspillet mellem mennesker og maskiner, mens pigerne 
går efter de bløde værdier, for 'de vil være terapeuter og 
hjælpe og forstå voksne og børn. 

.Nu har jeg læst her i to år, og jeg har endnu ikke arbej
det sammen meden mand, men de eksisterer jo,( siger Eva 
Rasmussen. Til gengæld fik Anders Henriksen afslag, da han 
søgte om at komme med i en Øvelsesgruppe, for alle de an
dre tilmeldte var kvinder. 

For minoriteten mænd er det lettere at få sagt til kvinder, 
at de er psykologer end til andre mænd: "Kvinder mener, 
man må have noget at byde på, når man er psykolog. At man 
er dyb, at man kan tale. Det er sværere med mændene, men 
når jeg siger, at jeg er erhvervspsykolog, bliver de mere im
ponerede. Så lyder det business-agtigt,« siger Thomas Ree. 
..jeg er altid mest bange for at blive opfattet som en afart af 
amerikaneren Carl Rodgers. Han er kendt for at være eks
tremt empatisk og sad nærmest med sine klienter på skødet 
og aede dem.« 

Thomas Ree blev kandidat i 1995 og gjorde, som mænde
ne også gør nu; De søger over mod skrivebordsjob i private 
fmnaer, et stærkt voksende arbejdsområde, hvor man kan 
væte konsulent eller ansat i Arla for at udrydde mobning el
ler slet og ret personalechef. Man er ikke terapeut. 

Markus LindeIl, 24, siger: ..jeg vil hellere analysere ting 
på afstand uden at engagere mig alt for meget personligt.« 

4. års studerende Anders Tingmand Henrichsen havde 
svært ved at sige til familien, at han ville læse psykologi. 
Han er den første, der læser videre...De spurgte mig: 'Skal 
du nU komme og psykoanalysere os?' Men alle piger uden 
for studiet synes, det er fedt. Blandt mænd er det især de 
tænksomme og søgende. Min kammerat sagde til mig: 'Du 
er da ikke særlig omsorgsfuld!' Sådan ser folks billede af fa
get ud.« 

Stjerne og rollemodel for mange af stedets mænd er for
sker i neurofysiologi Jesper Mo,gensen. som underviser i kOQ

des noget almenmenneskeligt, og at vi bare har fur 
get i vores k.ultur - se bare denne afrikanske stam 
det sted handler mennesket kun om fakta og neurl 

• tredje-skal man lære sig fem forskellige måder at , 
relativt på. Det er en meget håndfast splittelse og l 
skellige syn på mennesket og de kræfter, der røre] 

Kristian Kofod, specialestuderende, siger: ..jeg, 
ke, at man i moderne psykologi kan adskille kognit 
logi, personlighedspsykologi og socialpsykologi. De 
her.« 

Altså hjernen, barndommen og den tomine skal, 
mes af omgivelserne. 

Fem typer 

Ifølge atypiske Nicolai Gregersen (stemmer borger 
studenterjob i Forsvarsministeriet og er mand) find 
kantet sagt fem typer studerende på uddannelsen; 

»Den første er 180-pigen, som er 180 cm høj og 
IQ på 180. Hun ankommer med et skyhØjt gennem 
model. Og hun ved det. Det er hende, drengene fn 
samler sig mod til at gå hen til, når vi holder fester 
gelig for at blive afvist. Og hun klarer sig skræmml 
gennem studiet. Det er hende, der giver ~n  præsta 
angst, når man begynder på studiet. Dem er der fa] 
del af. 

Den næste gruppe kunne man kalde de grå mus 
tig-Lise-gruppen. Dem er der flest af. De skriver al 
tavlen, og de er gode at være i læsegruppe med, fa 
altid læst bogen - før semesteret starter. 

Så er der homogruppen. Der er ikke særlig man! 
på studiet. Men en god del af dem er bøsser. De flE 
ge hører dog til kogni-drengme (efter kognitionspsyJ 
red.) Dem, vi kalder jespers disciple. Selvom alle i. 
ter som kogni-drenge, euder over halvdelen med at 
det. De går i pæne skjorter og er rygende dygtige. 
er i tvivl om noget med Freud, giver de en lang for 
der ender med at konkludere, at bevidsth~den slet] 
sterer. Hvorefter de går ned i kælderen og skærer 
tes hjerne. 

Df"n .<:.irl«:tp -.:.t('lTP. nn.nn", "'..- A",TY'I rlo.... c.... h~rl-r  ",f nY 
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l, barndommen 
t1 tomme skal 

Minoriteten mænd fylder ,meget. De dominerer i forenin· 
ger og i det st'l,denterpoli\iske:,p,,'fylder h,.jvdelen af tutLf
gruppe~" ~:E.':",·s,te ',af, bladet, o~ilærers'taben er flertall',lt ..' 
mænd..f'!\\' ",' ten ligesom l HK. " " '.' 

KømtetW1 . co' r,sig p~  deterministisk vis,s~drengerie  

groft sagt gk<lp i computennodeller. hjerneforskning og 
samspillet mellem mennesker og maskiner, mens pigerne 
g~ efter de hløde værdier, for'de vil være terapeuter og 
hjælpe og fors~ voksne og hørn. 

»Nu har jeg læst her i to ~, og jeg har endnu ikke arhej- ' 
det sammen med' en mand, men de eksisterer jo,« siger Eva 
Rasmussen. Til gengæld fik Anders Henriksen afslag, da han 
søgte om at komme med i en øvelsesgruppe, for alle de an
dre tilmeldte var kvinder, 

For minoriteten mænd er det lettere at få sagt til kvinder, 
at de er psykologer end til andre mænd: »Kvinder mener, 
man må have noget at byde p~, når man er psykolog. At man 
er dyb, at man kan tale. Det er sværere med mændene, men 
når jeg siger, at jeg er erhvervspsykolog, bliver de mere im-' 
ponerede. Så lyder det business-agtigt,,, siger Thomas Ree. 
..Jeg er altid mest bange for at blive opfattet som en afurt af 
amerikaneren Carl Rodgers. Han er kendt for at være eks
tremt empatisk og sad nænnest med sine klienter p~  skØdet 
og aede dem. «( 

Thomas Ree blev kandidat; 1995 og gjorde, som mænde
ne ogs~  gør nu: De søger over mod skrivehordsjob i private 
finnaer, et stærkt voksende arbejdsområde, hvor man kan 
være konsulent eller ansat i Arla for at udrydde mobning el
ler slet og ret personalechef. Man er ikke terapeut. 

Markus LindelI, 24, siger: ..Jeg vil hellere analysere ting 
p~ afstand uden at engagere mig alt for meget personligt." 

4. års studerende Anders Tingmand Henrichsen havde 
svært ved at sige til familien, at han ville læse psykologi. 
Han er den første, der læser videre. »De spurgte mig: 'Skal 
du nu komme og psykoanalysere os?' Men alle piger uden 
for studiet synes, det er fedt. Blandt mænd er det især de 
tænksomme og søgende. Min kammerat sagde til mig: 'Du 
er da ikke særlig omsorgsfuld!' S~dan ser folks billede af fa
get ud.( 

Stjerne og rollemodel for mange af stedets mænd er for
...1..".. : """"T'nnrl;:.lfllflcr1 Tp'l.npr Mmlensen. som underviser i kOll

des noget almenmenneskeligt, ,og at vi bare har fundet på no
get i vores kUltur - Se bare deilne afrikanske stamme. Et an~  

det sted handler mennesket kun Olit fakta og neuroner og et 
• tredje'skal manlære sig fem forskellige måderat sige alt er. 
rclativl jJ~: Det er en meget håndfast splittelse og helt for
skellige syn på mennesket og de kræfter, der rØrer sig.• 

Kristian Kofod, spe.cialestuderende• siger: »Jeg synes ik
ke, at man i moderne psykologi kan adskille kognitionspsyko
logi, personligbedspsykologi og socialpsykologi. Det gør man 
her,'\( 

Altså hjernen, barndommen og den tomme skal, der for- ' 
mes af omgivelserne. 

Fem typer 

IfØlge atypiske Nicolai Gregersen (stemmer borgerligt, har 
studenterjob i Forsvarsministeriet og er mand) findes der fir
kantet sagt fem typer studerende på uddarmelsen: 

"Den første er l80-pigen, som er 180 cm høj og har en 
IQ p~  180, Hun ankommer med et skyhØjt gennemsnit og er 
model. Og bun ved det. Det er bende, drengene fra DTU 
samler sig mod til at ~ hen til, når vi bolder fester. Selvføl
gelig for at blive afvist. Og hun klarer sig skræmmende godt 
gennem studiet. Det er hende, der giver en præstations
angst, når man begynder på studiet. Dem er der faktisk en 
del af. 

Den næste gruppe kunne man kalde de gr~ mus eller Flit
tig-Lise-gruppen. Dem er der flest af. De skriver alting af fra 
tavlen, og de er gode at være i læsegruppe med, for de har 
altid læst bogen - før semesteret starter. 

Så er der bomogruppen. Der er ikke særlig mange drenge 
p~  studiet. Men en god del af dem er høsser. De fleste dren
ge hører dog til kogni-drengene (eiter kognitionspsykologi, 
red.) Dem, vi kalder Jespers disciple. Selvom alle ikke star
ter som kogni-drenge, ender over halvdelen med at hlive 
det. De går i pæne skjorter og er rygende dygtige. Hvis man 
er i tvivl om noget med Freud, giver de en lang forklaring, 
der ender med at konkludere, at bevidstheden slet ikke eksi
sterer. Hvorefter de går ned i kælderen og skærer i en rot
tes hjerne. 

Den sidste store QruDDe er dem. der er bidt af ofe:anisati

. _--<..,--BeratningtraHagdad. Side 12. 

Herredømme
 
En aktuel historie om det britiske 
imperium. Forsiden af BØGER 
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W~ tljlevelse i det tredje. Plus de(IØse. - ~.' ;;Jeg er altid mest bange for at blive opfattet sam en afali af mo el. ,g un ~~~.,. e; e er ~n  ~~.  "en-e;";"'-; 
---- -@r-- cr--D.et-oprørsKe:-mStttuE,-def--s~ede-un!;{doms~prøret,- er-l~~ -- _amerikanere~Cad_RQdgJ::rs-,--_Ha.n~!:~~~Jlt  fo~_ '!t væ-.;~~k§_=-___ __~~~r _~~~_mo~ __ti a_~ga_  hen ~~_ nar v~~old_er fester 

"W ~ke  tll at kende Igen, men der fmdes stadig stabile karakten- tremt empatisk og sad nænnest med sme khenter pa skødet gehg for at Ellve afViseog nun klarer sig skræmm,
ffi~~  iJj5tika: ~~r er langt mellem enige lærere. De underviser,i og ae,de dem.« .. . _ gennemostudiet. Det er hende, d~r  giver en præsta 
::Hll ~  Whver Sit menneskesyn og denned verdenssyn, og de er Ikke Thomas Ree blev kandidat I 1995 og &Jorae, som mænde- angst, nar man begynder på studiet. Dem er der fal 
ID WO ~ede af at kritisere de andres. ne også gør nu: De søger over mod skrivebordsJob i private del af.
Gl20 {Il Næsten alt andet er forandret. I forhold til før - 1960eme, finnaer, et stærkt voksende arbejdsområde, hvor man kan Den næste gruppe kunne man kalde de grå mus 
W&C11 070erne, 80erne og første halvdel af 90erne - og i forhold til være konsalent eller ansat i Arla for at udrydde mobning el- tig-Lise-gruppe-n. Dem er der flest af. De skriver al 
æzCII Clomverdenens ide om, hvad der foregår: Ingen gruppeterapi, ler slet og ret personalechef. Man er ikke terapeut. tavlen, og de er gode at være i læsegruppe med, fa 

ingen rollespil eller runder om nattens udspekulerede drøm- Markus Lindell, 24, siger: "Jeg vil hellere analysere ting altid læst bogen - før semesteret starter. 
me. Ingen sygekassebriller, ingen hængepatter som den psy- på afstand uden at engagere mig alt for meget personligt.« Så er der homogruppen. Der er.ikke særlig mani 
kologistuderende Mulle i Den eneste ene. "Syv år! Så ved 4. års studerende Anders Tingrnand Henrichsen havde på studiet. Men en god del af dem er bøsser. De flf 
man et og andet.« Alle i salen vidste præcis, hvad hun træng- svært ved at sige til familien, at han ville læse psykologi. ge hører dog til kogni-drengene (efter kognitionspsy 
te til, men hun vidste det ikke selv. Han er den første, der læser videre. "De spurgte mig: 'Skal red.) Dem, vi kalder Jespers disciple. Selvom alle il 

Ingen brikse og næsten ingen psykoanalytikere. De få, der du nu komme og psykoanalysere os!' Men al/e piger uden ter som kogni-drenge, ender over halvdelen med at 
er tilbage, lever trangt. Den ene chokerer blomsten af Dan- for studiet synes, det er fedt. Blandt mænd er det især de det. De går i pæne skjorter og er rygende dygtige. 
marks ungdom ved at være ubarberet, gå i kansastøj og væ- tænksomme og søgende. Min kammerat sagde til mig: 'Du er i tvivl om noget med Freud, giver de en lang for 
re på kanten af uforståelig. Den anden er "spøjs«, tager 001- er da ikke særlig omsorgsftlld!' Sådzn ser folks billede af fa- der ender med at konkludere, at bevidstheden slet 
ler af på en særlig terapeutagtig måde og siger aha! get ud.« sterer. Hvorefter de går ned i kælderen og skærer 

»Man kan ikke komme anstigende med en stram determi- Stjerne og rollemodel for mange af stedets mænd er for- tes hjerne. 
nistiak personlighedsteori i vore dage. Vi finder os ikke i sker i neurofysiologi Jesper Mogensen, som underviser i kog- Den sidste store gruppe er dem, der er bidt af Ol 

det. Vi vil definere os selv. Mennesket skabes i samspil med nitions- og indlæringspsykologi. Han står for det nye og det an og arbejdsmarked.« 
andre, ikke fordi ens far for 25 år siden sagde bøh!. siger stærkt videnskabelige, og han har disciple. "Man skal huske på, at vi får et fantastisk materi 
Eva Rasmussen. ger lærer Niels Engelsted i studenterbladet. Dette; 

Psykologi kræver nu det højeste snit overhovedet på lan- Splittelsen skal være i stand til at forstå en fonnulering som d, 
dets universiteter - 9,8 - efterfulgt af retorik og medieviden- hans mund: . 
skab. Det er det tredjemest søgte fag på Københavns Univer- Kvinderne vil gerne væk fra den navlepillende, sexfrustrere- ,;Som epistemologisk doktrin er socialkonstrukti1 

, sitet efter medicin og jura - en ny lille flipper i hælene på to de kliche om en psykologstuderende. Den kvindelige leder af blot en "souped up" version af den klassiske empir 
hårde, klassiske fag. Og en ny lille flipper, der efter en bru- afdeling for kognitiv terapi på Sankt Hans Hospital impone- subjektive idealisme og erkendelsesskepticisme ud, 
tal ekstern evaluering i 1996, har gjort alt for at fremstille rer en stor gruppe kvinder. Hun anses for at være cool, iført 
sig selv som videnskabelig. spadseredragt og et værdigt ideal. Man render ikke rundt i 
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Minoriteten mænd gon fra den marxistiske epoke betragtes sam pinligt. Men er


hvervspsykologi er moderne. l det fag kan man opleve sit før- "------------------ 
Kun en sjettedel af ansøgerne slipper ind, og så er man også ste jakkesæt på instituttet. Det sidder på "et hit« af en fore
en dygtig pige (80 procent) eller en dygtig dreng (20 pro læser: en mig selvstændig konsulent. Endnu en af de nye. 
cent), der vil lære noget håndfast og brugbart. Der kommer "Personlighedspsykologi er det mindst søgte. Det har 
hjernen og det neurobiologiske belejligt. "Det er slut med at svært ved at hamle op med den systematiske forskning, an
behandle handicappede løver i Tanzania som i 1960erne,« si dre fag bygger på, og har fået lov til at være mere traditio
ger studerende Nicolai Gregersen. En anden mand siger: ,,1 nelt uvidenskabeligt, Det er der, Freud bor,« siger en kvinde 
dag giver det høj status at gå i laboratoriet med kognitionslæ på 3. år. 
reren og skære i rotter. Så kan man være det nye håb på »jeg har sommetider på fqrnemmelsen, at de studerende, 
vej mod USA.« der aldrig kommer over den romantiske drøm om, hvad psy

kologi er, netop hænger fast i det fag. De fleste bliver vakt i 
de første år og opdager, at naturvidenskaben også har noget 
at byde på, men ikke alle.« 

Splittelsen er til stede, fordi Mennesket og Sjælelivet bli493 ver analyseret af lærere, hvoraf nogle vil sige, at virkelighe
den måske slet ikke eksisterer. Andre vil pege på uafviselige 
sandheder og endnu andre vil afvise fag som "fundamentali
stiske«, fordi de er bygget på den hvide mand i den vestlige 
verden. 

»Vi f'ar det ene at vide i det ene fag og det modsatte i det 
andet, og jeg bliver foryirret af det,« siger Anders Tingrnand 
Henrichsen på 4. år. »Et sted hører vi, at der slet ikke fin5 



--når-jeg--sige!ret-j€g-eI=-eI=h-vekVspsykolog,- bliver-de- me-f€- im- -----»-De~-_fø~~te-e;-i8o-pig~ni~-;o;..;;-180-6m_høj_f)g_-har-en--
ponerede. Så lyder det business-agtigt,« ,iger Thomas Ree. 
"Jeg er altid mest bange for at blive opfattet som en afart af 
amerikaneren Carl Rodgers. Han er kendt for at være eks
tremt empatisk og sad nærmest med sine klienter på skødet 
og aede dem.« 

Thon:as Ree blev kandidat i 1995 og gjorde, som mænde
ne også gør nu: De søger over mod skrivebordsjob i private 
firmaer, et stærkt voksende arbejdsområde, hvor man kan 
være konsulent eller ansat i Arla for at udrydde mobning el
ler slet og ret· personalechef. Man er ikke terapeut. 

Markus LindeIl, 24, siger: "Jeg vil hellere analysere ting 
på afstand uden at engagere mig alt for meget perso111igt.« 

4. års studerende Anders Tingmand HeIh;chsen havde 
svært ved at sige til familien, at han ville læse psykologi. 
Han er den første, der læser videre. "De spurgte mig: 'Skal 
du nu komme og psykoanalysere os?' Men alle piger uden 
for studiet synes, det er fedt. Blandt mænd er det især de 
tænksomme og sØgende. Min kammerat sagde til mig: 'Du 
er da ikke særlig omsorgsfuld!' Sådan ser folks billede af fa
get ud.« 

Stjerne og rollemodel for mange af stedets mænd er for
sker i neurofysiologi Jesper Mogensen, som underviser i kog
nitions- og indlæringspsykologi. Han står for det nye og det 
stærkt videnskabelige, og han har disciple. 

Splittelsen 

Kvinderne vil gerne væk fra den navlepillende, sexfrustrere
de kliche om en psykologstuderende. Den kvindelige leder af 
afdeling for kognitiv terapi på Sankt Hans Hospital impone
rer en stor gmppe kvinder. Hun anses for at være cool, iført 
spadseredragt og et værdigt ideal. Man render ikke rundt i 
.håndværkertØj« som visse lærere, og overlejret arbejderjar
gon fra den marxistiske epoke betragtes som pinligt. Men er
hvervspsykologi er moderne. I det fag kan man opleve sit før
ste jakkesæt på institnttet. Det sidder på .et hit. af en fore
læser: en mig selvstændig konsulent. Endnu en af de nye. 

»Personlighedspsykologi er det mindst søgte. Det har 
svært ved at hamle opmed den systeniatiske forskning, an
dre fag bygger på, og har fået lov til at være mere traditio
nelt uvidenskabeligt. Det er der, Freud bor,« siger en kvinde 
på 3. år. 

"Jeg har sommetider på fornemmelsen, at de studerende, 
der aldrig kommer over den romantiske drøm om, hvad psy
kologi er, netop hænger fast i det fag. De fleste bliver vakt i 
de første år og opdager, at naturvidenskaben også har noget 
at byde på, men ikke alle.• 

Splittelsen er til stede, fordi Mennesket og Sjælelivet bli
ver analyseret af lærere, hvoraf nogle vil sige, at virkelighe
den måske slet ikke eksisterer. Andre vil pege på uafviselige 

. sandheder og endnu andre vil afvise fag som "fundamentali
stiske«, fordi de er bygget på den hvide mand i den vestlige 
verden. . 

"Vi får det ene at vide i det ene fag og det modsatte i det 
andet, og jeg bliver foryirret af det,« siger Anders Tingmand 
Hemichsen på 4. år.•Et sted hører vi, at der slet ikke fin-

IQ på 180. Hun ankommer med et skyhøjt gonnemsnit og er 
modeL Og hun ved det. Det e"hende, drengene fra DTU 
samler sig mod til at gå hen til, når vi holder fester. Selvføl
gelig for at blive afvist. Og hun klarer sig skræmmende godt 
gennem studiet. Det er" hende, der giver en præstatiOllS
angst, når raan begynder på studiet. Dem er der faktisk en 
del af. 

Den næste gmppe kunne man kalde de grå mus eller Flit
tig-Lise-gmppen. Dem er der flest af. De skriver alting af fra 
tavlen, og de er gode at være i læsegmppe med, for de har 
altid læst bogen - før semesteret starter. 

Så er der homogmppen. Der er ikke særlig mange drenge 
på studiet. Men en god del af dem er bøsser. De fleste dren
ge hører dog til kogni-drcngene (efter kognitionspsykologi, 
red.) Dem, vi kalder Jespers disciple. Selvom alle ikke star
ter som kogni-drenge, ender over halvdelen med at blive 
det. De går i pæne skjorter og er rygende dygtige. Hvis man 
er i tvivl om noget med Freud, giver de en lang forklaring, 
der ender med at konkludere, at bevidstheden slet ikke eksi· 
sterer. Hvorefter de går ned i kælderen og skærer i en rot
tes hjerne. 

Den sidste store gmppe er dem, der er bidt af organisati
on og arbejdsmarked.« 

"Man skal huske på, at vi får et fantastisk materiale,« si· 
ger lærer Niels Engelsted i studenterbladet. Dette materiale 
skal være i stand til at forstå en formuleri11g som denne fra 
hans mund: 
~Som  epistemologisk doktrin er .socialkonstinktivisme 

blot en ~souped uP« version af den klassiske empirismes 
subjektive idealisme og erkendelsesskepticisme udsat for 
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