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adgang til den
En uddannelse, der giver
al favne den fulde
generelle autorisation, sk
psykologfaglige bredde.

Mænd &
sundhed
Det står bedrøveligt til med mænds sundhed, men nogle prøver
at tage kampen op. Fx i temaugen Men’s Health Week.
SIDE 4

I jagten på job

Hvor skal vi hen?

Giv mig virkeligheden!

Mangfoldighed betaler sig. Det
skal psykologer spille på, når de
søger job i det private.

Eksterne råd om DP-Reform: Sæt
de grundlæggende begreber og
værdier under lup.

Klummen: Det moderne menneske lider af realitetssult, en
hungren efter virkeligheden.
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Ingen genvej til kvalitet

D

er kommer ingen ny cand.pæd.psych.-uddannelse, erfarer vi. De faglige eksperter siger, at det ganske enkelt ikke lader sig gøre at uddanne psykologer på den
halve tid. Det er glædeligt for borgerne, som skal kunne regne med, at en psykolog har de kompetencer og den bredde, som titlen giver anledning til at forvente.
Læreruddannelsen, som uddannelsen var tænkt bygget oven på, er tømt for psykologi, og med et ministerielt krav om, at den fulde psykologuddannelse skulle holdes på tre
et halvt år, er det reelt et umuligt projekt. Aarhus Universitet har da derfor også afvist, at
det var muligt at lave en så kort overbygning til læreruddannelsen som genvej til at blive
autoriseret psykolog.
Det er glædeligt med erkendelsen af, at man ikke kan skyde genvej til kvalitet. Og
selv om man i Danmarks Lærerforening af naturlige grunde presser på for at få genoplivet uddannelsen og dermed skabt nye karriereveje for medlemmerne, er man ikke inter
esseret i en discountløsning: ”Det er et absolut krav, at man bevarer samme niveau og
værdi, som netop en psykologautorisation giver ude på arbejdsmarkedet,” siger DLF’s
næstformand til Berlingske.
Det er vi enige i. En uddannelse, der giver adgang til den generelle autorisation, skal
favne den fulde psykologfaglige bredde og kompetencerne til at tilegne sig alle specialerne efterfølgende. Det er ikke gjort ved at målrette kompetencerne
mod inklusionsopgaven i folkeskolerne. For hvad med alle de
andre opgaver, en psykolog skal være rustet til at lære at løse?
Men behovet for at udvikle lærernes kompetencer er
ikke til at overse. Folkeskolen står med inklusionsopgaven
over for en gigantisk udfordring, og skal den opgave landes, kræver det, at skolerne kan trække på den ekspertise,
der er at finde i PPR. Man kan sagtens forestille sig, at en
del af teamet i PPR består af lærere med en specialpædagogisk overbygning. Men pointen er, at det gør dem ikke til
psykologer.
Cand.pæd.psych.-uddannelsen havde sin berettigelse
engang, men psykologfaget har udviklet sig med rivende
hast gennem de sidste mange år. Lige så lidt som vi skal
genoplive cand.psych.- uddannelserne, som de så ud for
30 år siden, skal vi genoplive cand.pæd.psych.-uddannelsen. Som dekanen fra Aarhus Universitet
netop understreger, var og er tiden løbet fra, at
den kunne berettige til autorisationen.
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