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I detta nummer av SeniorPsykologen fortsätter vi med temat 
Pedagogisk psykologi och får ta del av flera intressanta artiklar. 
Efter ett digitalt årsmöte har vi två nya styrelseledamöter, som 
presenterar sig. Regionerna börjar så smått hitta nya former och 
Anders Fagerlund reflekterar över livet med munskydd. 
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Ja nu är vi där! 
Hösten, mörkret och regnet är här och möjligheterna att 
umgås ute är betydligt mer begränsade än tidigare och Corona- 
viruset är kvar. Det ökar dessutom igen inte bara i vårt land 
utom runt om i världen – åtminstone när jag skriver detta i 
mitten av oktober. Nya begränsningar införs på olika håll både 
här hemma och i världen och till exempel skidorterna ser över sin 
beredskap för större Covidutbrott under jul och nyårshelgerna. 

Vi har infogat ett antal nya ord såsom social distansering, 
coronahälsning, balkongkonsert och turistkorridor i vårt ord-
förråd. Även en hel del facktermer såsom ”platta till kurvan”, 
flockimmunitet och droppsmitta används allmänt. Vissa blir 
kanske kvar i språket. Andra kanske försvinner när pandemin 
tar slut.

Vi har börjat lätta lite på de allra strängaste karantänreglerna 
och även vi 70+ skall börja anpassa oss till att leva som alla 
andra i pandemin. Jag tror dock inte att jag är ensam om att 
känna ett litet pirr för varje sådan förändring från den strikta 
karantänen. Jag kände pirret då jag nyligen åkte i samma bil 
som några vänner liksom då jag för några veckor sedan vå-
gade mig på att äta ute på krogen – visserligen i en nästan tom 
restaurang – men ändå! Jag har också vågat träffa ”barnen” och 
deras familjer inomhus trots att vi då samlades 11 personer och 
kanske inte hela tiden var på 1 ½ meters avstånd. Den stora 
frågan kvarstår dock – när tar detta slut?

Förändringar i styrelsen
Vid årsmötet valdes Carina in, som representant för Umeå-
regionen och som representant för Lund valdes Ewa. Bägge två 
presenterar sig längre fram i tidningen. Samtidigt avtackades 
Britt och Lars för sina insatser i styrelsen under många år. Till 
vår glädje lämnar ingen av dessa helt det aktiva arbetet i fören-
ingen eftersom de tillsammans med Ann kommer att utgöra en 
redaktionskommitté.

Att planera under pågående pandemi
Vi kan konstatera, att vi som effektiva människor, gärna 
vill kunna planera. Vid styrelsemötet i mitten av oktober 
diskuterade vi detta utifrån regionernas programgruppers 
svårigheter att planera träffar, inte bara nu under hösten, utan 
även under kommande vår. 

Vågar vi planera för att träffas? Skall vi i så fall söka efter 
större lokaler, där vi kan hålla rejäla avstånd, eller skall vi 
avvakta med träffar tills pandemin är över? Är det rimligt 
att planera för studiedag under 2021? Skall vi satsa på före-
läsningar via nätet och på så sätt kanske nå ännu fler av våra 
medlemmar eller kommer ingen att logga in sig för att lyssna? 

Ingen av alla dessa frågor fann vi väl något svar på utan ena-
des om att avvakta och parera utifrån hur pandemin utvecklas.

Ett beslut tog vi dock. Vi bestämde datum för kommande 
årsmöte till den 26:e maj. Däremot kan vi i dagsläget ej ta beslut 
om detta skall vara fysiskt eller som i år digitalt. Det i sin tur 
beror ju på – när detta tar slut?

När tar en pandemi slut?
Helst skulle vi ju vilja ha ett datum när pandemin tar slut. 
När detta nu inte går skulle vi ju ändå vilja veta när ett säkert 

vaccin kommer. Inte heller detta är det väl någon som kan ge 
oss svar på.

Läser man i medicinhistorien ser man att pandemier 
har drabbat mänskligheten i omgångar. Tidigast beskriven 
är justinianska pesten på 500-talet, under medeltiden kom 
böldpesten och i nutid har vi haft polio, ebola, sars och HIV. 
Medicinhistorikerna delar in pandemiernas slut i två katego-
rier – ett medicinskt slut, när människor helt enkelt smittas 
och dör i lägre grad än tidigare och ett socialt slut, när räds-
lan och uppmärksamheten kring pandemin ebbar ut. Bägge 
dessa pandemislut leder ofrånkomligen till frågor som när, 
hur och för vem? 

Jag fann en intressant artikel av Dora Vargha, medicin- 
historiker vid University of Exeter, som intresserat sig för polio. 
Hon beskrev hur hon pratade med folk. som levde med sviterna 
av eller var sjuka i polio, samtidigt som affischer där kända per-
soner, som Bill Gates, berättar att sjukdomen är utrotad. Hon 
fann kontrasten påtaglig och började fundera på vad ett slut 
egentligen är och vad som faktiskt händer när vi spikar ett slut 
på en pandemi. Vad leder det till för konsekvenser att det medi-
cinska och sociala slutet kan vara väldigt olika och ske under 
olika tid? Mot slutet är, enligt Vargha, det intressanta att vi för-
lorar den uppmärksamhet, som vi tidigare gett sjukdomen och 
tycker oss ha erövrat pandemin, vilket inte behöver betyda att den 
är över. Folk blir fortfarande sjuka men ansvaret har kanske flyttat 
från Folkhälsomyndigheten till Vårdcentralerna. Hon betonar i 
sin artikel att varje pandemi är unik men lyfter samtidigt fram att 
det finns något gemensam hos dem alla – de förändrar samhället. 
Tanken är intressant. Hur kommer världen, vårt land, vårt sätt att 
leva och vår förening att se ut postcorona.

Framtiden
Min utvikning i medicinhistorien ger oss absolut inget svar på 
när – möjligen hur – pandemin kan förklaras vara över.

Det vi vet om framtiden är att vi lever med och troligen 
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Seniorpsykologernas enkät 2020 
Hur är det ställt med psykologihistoria på våra lärosäten?

under överskådbar tid kommer att få leva med coronaviruset. 
Under tiden gäller det att finna sätt att leva så bra som möjligt  
med bibehållet säkerhetstänkande. Utifrån detta kommer  
regionerna och styrelsen också att ta beslut. 

Det vi också vet är att SeniorPsykologen kommer att komma  
ut med två pappersnummer under 2021. Vi vet också att  
e-SeniorPsykologen kommer att komma ut med några nummer. 
Hur många beror till viss del på hur mycket material som ni med-
lemmar sänder in och på vilket informationsbehov som finns.

Det vi också med säkerhet vet är att det blir jul även i år. 
När jag satte mig för att börja skriva detta trodde jag, att det 
skulle kännas väldigt konstigt att, redan nu i mitten av oktober, 
avsluta min spalt med att önska God Jul. Efter att ha varit och 
handlat känns det inte lika konstigt. I mataffären hade nu i 
veckan julmust, glögg och pepparkakor kommit fram och i en 
större affärskedja höll de på att plocka fram julpynt. Om detta 
kan man tycka mycket, vilket man också kan om att jag själv 
redan till första advent kommer att plocka fram mina tomtar. 
Julgranen kläs dock inte förrän dagen före julafton

En riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT 2021  
önskar jag er alla

 ▶ Gunvor

SeniorPsykologen 4:2020
Efter tre elektroniska nummer kommer nu 
årets sista tidning i tryckt format. Båda for-
maten har för- och nackdelar, men inför kom-
mande helger kan det vara fint att ha en pap-
perstidning att bläddra i. Här finns artiklar 
inom skiftande ämnen som förhoppningsvis 
kan ge intressant, långvarig läsning. 

Området Pedagogisk Psykologi presenteras av kunniga och 
engagerade skribenter med olika infallsvinklar. 

Den pågående Corona-epidemin påverkar det mesta i sam-
hället och i vår förening har vi sett dess effekt bland annat på 
vårt årsmöte, som – kraftigt försenat – nu har genomförts i 
digital form. Vi var ett tjugotal närvarande. Två nya styrelse-
ledamöter valdes och de presenterar sig med ord och bild. 

De regionala aktiviteterna har efter en inledande lamslag-
ning så smått börjat hitta nya former. Regionerna beskriver 
hur man träffas utomhus, har med sig eget kaffe, skriver brev 
och håller kontakt med varandra på olika sätt. Föreläsningar 
kan genomföras på nätet, vilket också har den fördelen att de 
inte är begränsade till en viss region, utan kan delas av flera.  
Förhoppningsvis kan de goda idéerna spridas vidare! 

Omslagsbilden visar Lars Ahlin under en enorm honungsros. 
Han fick frågan om hur han som högriskperson hanterat som-
marens långa karantän. Han svarade: "Jag har i positiv mening 
distraherat mig med trädgårdsarbete och nära följt naturen 
och växterna”. Han är säkert inte ensam om detta. Sveriges 
trädgårdar har nog sällan varit så omhuldade som denna vår 
och sommar. Från en annan av våra medlemmar, Anders Fa-
gerlund, har vi fått personliga reflexioner kring hur epidemin 
kan påverka. Vi tar gärna emot fler sådana berättelser! 

Det gångna året har varit märkligt på många sätt. Vi ser 
fram emot ett nytt, friskare 2021 och fortsatt dialog!

 ▶ Ann Valentin Kvist

Fortsättning  
på nästa sida.
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Pedagogisk psykologi i Förskolan
Gunilla Guvå är psykolog med specialistkompetens i Pedagogisk psykologi samt fil.dr. i psykologi. 
Hon har varit verksam inom förskola och skola under många år och har även handlett och utbildat 

psykologer inom dessa verksamheter. Förutom en avhandling om skolpsykologers rolltagande1 har 
hon bland annat skrivit böcker om konsultation och elevhälsa. Hon är fortfarande verksam med 

handledning och utbildning av psykologer.

Pedagogisk psykologi i förskolan

Pedagogisk psykologi handlar till skill-
nad från den kliniska psykologin om 
allmänmänskliga processer avseende 
utveckling, lärande och förändring på 
såväl individ- som grupp- och organi-
sationsnivå. Utifrån ett systemteoretiskt 
perspektiv kan dessa processer ses som 
samverkande mellan dessa som olika 
delsystem i exempelvis förskola och 
skola2.

Med tanke på att förskolan är en 
verksamhet som främst är inriktad på 
att främja utveckling, lärande och för-
ändring kan den pedagogiska psyko-
login ses som en självklar inriktning 
för psykologer, som är verksamma där. 
Utifrån den nya skollagen ska den utgå 
från såväl ett salutogent, som ett rela-
tionellt och kontextuellt perspektiv.

Till skillnad från psykologer i sko-
lan är förskolepsykologer en relativt ny 
företeelse med historiska mått mätt. 
Från mitten av 1960-talet fanns visst 
psykologstöd i större städer som Stock-
holm. Förutom Barnstugeteamet, som 
var knutet till landstingets psykiska 
barnavård, fanns några kommunalt  
anställda förskolepsykologer. Att det inte 
fanns någon utvecklad psykologtradi- 
tion inom förskolan i samband med 
dess utbyggnad under 1970-talet, har 
sannolikt påverkat förskolepsykologins 
utveckling och inriktning. Till skillnad 
från skolan har förskolan både rötter i 
en tillsynsverksamhet, ibland benämnd 
förvaringsplats för barn till förvärvs- 
arbetande föräldrar (Ladberg,1974) och 
en mer pedagogiskt inriktad lekskola. 
Att den stora utbyggnaden av förskolan 
med visionen att förena dessa olika in-
riktningar i en pedagogiskt inriktad 
förskola för alla barn startade i en tid 
präglad av politiskt uppror, där ropen 
skallade för daghem åt alla, fick säkert 
också betydelse för det förskolepsykolo-
giska arbetet på olika sätt.

Idag är förskolan en lagstiftad men 
fortfarande frivillig verksamhet för barn 
mellan 1 – 5 år. Den benämns inte längre 

daghem eller dagis ens av de barn som 
vistas där och tidigare lekskola (deltids-
förskola) och 6-årsverksamhet utgör 
numera en del av skolans verksamhet 
(förskoleklass). Från att vara en ofta 
ifrågasatt verksamhet framför allt för 
de yngsta barnen har förskolan blivit en 
självklar rättighet för alla barn mellan  
1 – 5 år och deras vårdnadshavare. 

Psykologens roll i förskolan
Förskolepsykologer är inte bara en yngre 
yrkesgrupp än skolpsykologer. De har 
även varit friare i den meningen att de 
inte hamnat i en lika traditionsbunden 
verksamhet som skolan. Eftersom det 
inte heller funnits några riktlinjer att 
hålla sig till har det inte bara blivit nöd-
vändigt utan även möjligt att utforma en 
egen psykologroll inom den verksamheten. 
Psykologer i förskolan valde också att 
bilda en egen yrkesförening3. Den blev ett 
viktigt forum för att utveckla förskole- 
psykologerna som en egen yrkesgrupp, 
med en egen verksamhet och egna stu-
die/kompetensdagar, som bland annat 
inriktades på att hålla psykologerna 
uppdaterade vad gällde teorier om barns 
utveckling.

Psykologens roll i förskolan kom också 
att påverkas av den utvärdering som 
Stockholms läns landsting genomförde 
1975 – 1977 av det s.k. Barnstugeteamet4, 
som var knutet till PBU i Stockholm. 
Den kom att fylla en för många förskole-
psykologer viktig funktion även om den 
också väckte motstånd från olika håll. 
Genom den utbildning i konsultation, 
som dels Stockholms läns landsting an-
ordnade för sina anställda, dels Svenska 
Kommunförbundets kurser för kommu-
nalt anställda psykologer, bildades också 
ett nätverk av verksamma förskolepsy-
kologer i landet. Detta nätverk bidrog till 
att sprida och utveckla metoden, som av 
många uppfattades som en för förskolan 
lämpad metod. 

En förskola för alla
Som en yngre verksamhet än skolan, 

utgick förskolan från andra teorier om 
barns utveckling och lärande än skolan. 
Med en Förskola för alla, fanns inte heller 
behov av den testpsykologiska kompe-
tens som skolpsykologin baserades på 
eller de skolmognadsprövningar som  
legat till grund för skolplaceringar innan 
införandet av en skola för alla genomfördes. 
Genom Barnstugeutredningens betän-
kanden Förskolan 1 och 2 (SOU 1972: 
26; SOU 1972;27)5 kom dess pedagogik 
(dialogpedagogiken) istället att grundas 
på Piagets kognitiva utvecklingsteori 
och Homburger Eriksons jagpsykologi, 
som båda tog sin utgångspunkt i barns 
tidiga utveckling i förskoleåldern. Barn-
stugeutredningen pläderade också för en 
förskola för alla barn. Detta innebar att 
även barn i behov av särskilt stöd skulle 
integreras i den vanliga verksamheten, 
även de med intellektuell funktionsned-
sättning. Behovet av särskilt stöd skulle 
tillgodoses inom ramen för den vanliga 
verksamheten och personalens ordinarie 
arbete. Det ingick i arbetslagets uppgift i 
förskolan att svara för detta, till skillnad 
från i skolan, där speciallärare hade det 
som sin uppgift. Personalen i förskolan 
organiserades dessutom i arbetslag med 
det pedagogiska arbetet med barnen 
som en gemensam uppgift för såväl för-
skollärare som barnskötare.

Enligt Barnstugeutredningen skulle 
förskolan utgöra en viktig resurs i ”kom-
munernas strävan att bistå barn med 
särskilda behov”, jämsides med sina 
pedagogiska uppgifter. (SOU 1972:27 s. 
377; Hammarström-Lewenhagen, 2013, 
s 1226). Förskolan beskrevs som en viktig 
förebyggande resurs inom barnavården. 
Eftersom förskolan var under utbygg-
nad och det rådde platsbrist, blev det i 
praktiken så att barn i behov av särskilt 
stöd kom att prioriteras på bekostnad av 
andra barn genom de förtursregler som 
kom att gälla vid placeringar. Dessa s.k. 
”sociala placeringar” blev dock vanligt-
vis inte en fråga för förskolans psyko-
loger utan i första hand en uppgift för 
kommunens socialförvaltning i samar-

bete med de ”barnomsorgsassistenter”, 
som svarade för dessa placeringar. Dä-
remot beskrivs behovet av psykologisk 
kompetens för att tillgodose dessa barns 
behov av det stöd som förskolan skulle 
utgöra. 

Förskolans behov av 
psykologiskt stöd
I sin avhandling skriver Birgitta Ham-
marström-Lewenhagen, som arbetat 
som kurator i förskolan, att handledning 
och konsultation ingick som nödvän-
diga förutsättningar i den normalisering 
och integrering som en förskola för alla 
skulle utgöra. Förskolepsykologer skulle 
bidra till att förskolan klarar att vara en 
generell normalmiljö för alla barn så att 
specialinstitutioner kunde undvikas, 
(SOU 1972:27 s. 683). Konsultinsatser, 
där förskolepsykologer arbetar genom 
personalen och inte i direkt eget behand-
lingsarbete, förväntades frigöra perso-
nalens resurser och öka meningsfullhe-
ten. (Diskussions-PM 1971, s. 53 ff7; SOU 
1972:26 s. 110 ff).

”Om förskolans personal skall kunna 
klara av dels den ”normala” psykiska 
pressen och dessutom i ett pedagogiskt 
program adekvat behandla barn med 
mer eller mindre uttalade beteendestör-
ningar, måste de bland annat ha tillgång 
till lättillgänglig psykologisk expertis för 
konsultation. Det förefaller väsentligt att 
personalen kan få redogöra för sina upp-
levelser och jämföra dem med en utom-
stående sakkunnig persons uppfattning 
och på så sätt arbeta sig fram till en mera 
nyanserad syn och mer realistiska för-
väntningar på ett speciellt barn eller en 
grupp av barn”. (Diskussions-PM 1971 s. 
53; Hammarström -Lewenhagen, 2013 s. 
123). I en intervju i Förskolan (9/93 s.6) 
kommenterar Gertrud Schyl-Bjurman, 
som var psykolog och sekreterare i Barn-
stugeutredningen, denna konsultmodell. 
Enligt henne skulle psykologer inled-
ningsvis ha ifrågasatt denna modell, för 
att sedan ta den till sig (Hammarström-
Lewenhagen, 2013, s.122).

Enligt Hammarström-Lewenhagen 
(2013) framstår förskolepsykologer som 
”aktiva försvarare” av förskolepersona-
lens yrkesansvar inom det pedagogiska 
kompetensområdet och även förskolans 
sociala betydelse som pedagogisk normal-
miljö” (ibid, s 123). Förskolepsykologer 
beskrivs som en yrkesgrupp som ”syns 
och hörs” i debattartiklar, intervjuer, ut-
redningar m.m. Vanlig förskolepedago-

gik framhålls som en av förskolans stora 
kvaliteter liksom barns möjligheter att 
bli sedda och bekräftade i relationer med 
betydelsefulla andra (ibid s. 123). 

Arbete via personal
Att förskolepsykologer kom in i en tid, 
där förskolan var under uppbyggnad 
stärkte sannolikt den pionjäranda som 
kom att prägla denna yrkeskår. Samtidigt 
var förskolan i ständig förändring utan 
läroplaner eller andra styrdokument till 
en början. 

På uppdrag av regeringen utarbetade 
Socialstyrelsen ett pedagogiskt program 
för förskolan, som blev klart våren 1987. 
Det beskrivs som ett principiellt hållet 
ramprogram som i första hand vände 
sig till kommunalt ledningsansvariga, 
men också till förskolepersonal. I detta 
pedagogiska program beskrivs dels för-
skolans uppgifter och verksamhetens 
mål samt innehåll och arbetssätt dels 
genomförandet - personalens planering 
av förskolans verksamhet och kommu-
nens planerings- och utvecklingsarbete. 
Som kompletterande metodmaterial 
utarbetades skriftserien ”Arbeta i barn-
omsorgen”, där ett flertal psykologer 
medverkade och även Från Jag till Vi  
(Guvå, 2006) ingick.

För att föra ut innehållet i det peda-
gogiska programmet anordnade Soci-
alstyrelsen under våren 1987 ett antal 
informationskonferenser, vars innehåll 
dokumenterades i en skrift, där även 
personalens behov av psykosocial kon-
sultation presenteras (Socialstyrelsen, 
1988:10)8.  Där står att läsa: ”Tillgången 
till psykosocial konsultation i barn-

omsorgen är viktig för verksamheten. 
Målsättningen är att förbättra barnets/
barngruppens situation genom att arbeta 
via samtal med arbetslaget runt barnet/
barngruppen. Arbetssättet innebär för-
utom stöd till det enskilda barnet eller 
barngruppen också en fortbildning för 
personalen som lär sig hantera problem 
även i framtiden” (ibid s. 98).

Oprioriterad verksamhet
Förskolan styrs idag av skollagen (utom 
det som gäller elevhälsan) och omfattas 
av samma läroplan som skolan. Behovet 
av psykologisk kompetens är troligen 
detsamma som det alltid varit. Samtidigt 
som skolans elevhälsa främst ska arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande i skolan 
så tycks inte psykologer i förskolan vara 
en prioriterad fråga och inte heller en 
lagstadgad skyldighet för dess huvud-
man. Detta kan verka motsägelsefullt 
utifrån den nya skollagen, där elevhäl-
sans arbete främst är att arbeta förebyg-
gande och hälsofrämjande. Ett verkligt 
förebyggande arbete borde starta redan i 
förskolan med tillgång till den specifika 
psykologiska kompetens som psykologer 
besitter.

Psykologens rolltagande i 
dagens förskola och skola
Utifrån ett historiskt perspektiv av psy-
kologernas uppgift i skola och förskola 
kan man ”ana” en skillnad mellan deras 
ursprungliga roller och därmed deras 

Fortsättning  
på nästa sida.
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olika existentiella grundvalar. Psykolo-
ger i skolan har från början haft i upp-
gift att särskilja elever i behov av särskilt 
stöd som en uppgift för speciallärares 
och specialpedagogers undervisning i 
bl.a. speciella undervisningsgrupper.  
Psykologer i förskolan har däremot till-
kommit som en resurs för personalen i 
deras arbete med att ge barn det stöd de 
ansetts vara i behov av för sin utveckling 
inom ramen för det vanliga pedagogiska 
arbetet i förskolan. Även om den inte-
grering av alla barn och elever, som gällt 
för förskolan också kommit att gälla för 
skolan liksom lärarnas ansvar för elever 
i behov av särskilt stöd, kan man fråga 
sig om detta historiska arv påverkar 
psykologers rolltagande i förskolan och 
skolan idag. Kan det vara en förklaring 
till att förutsättningen att arbeta kon-

sultativt av flertalet psykologer uppfat-
tas som bättre i förskolan än i skolan. 
Samtidigt vittnar många psykologer om 
att den nya skollagen, där psykologer i 
skolan har lagstöd till skillnad från för-
skolan, sannolikt inneburit att antalet 
tjänster inom förskolan minskat liksom 
efterfrågan på psykologisk kompetens. 
Psykologer som svarar för såväl förskola 
som skola beskriver att deras insatser i 
huvudsak inriktas på skolan, där efter-
frågan på utredningar fortfarande tycks 
dominera. Den kompetens inom den  
pedagogiska psykologin, som psykologer 
ska svara för tycks istället ha ersatts av 
specialpedagogiska insatser. 

 ▶ Gunilla Guvå
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Specialist - Pedagogisk psykologi
Ingela Palmér har tidigare (SeniorPsykologen 2:2020) beskrivit hur området Pedagogisk psykologi 
har vuxit fram och konsoliderats. I denna text beskriver hon utvecklingen av specialistordningen, 

både generellt och med fokus på just Pedagogisk psykologi, från sitt personliga perspektiv.

Historik
År 1995 fick jag min behörighet som 
specialist! Tack till Gerty Fredriksson 
och Lars Kebbon, ordförande respektive 
sekreterare i det då nystartade Specia-
listrådet! 

Tillsammans med många andra  
pionjärer arbetade de med att granska 
och bedöma allt det omfattande material 
som vi skickade in. Själv minns jag tydligt 
hur jag samlade in intyg och uppgifter 
från alla genomgångna kurser, både kor-
tare och längre som jag genomgått under 
mina ca 20 år som verksam psykolog.

Men arbetet med att ta fram en spe-
cialistordning började långt tidigare 
inom förbundet. Många med mig minns 
säkert hur vi på många kongresser från 
1970-talet och framåt diskuterade och 
diskuterade kring olika förslag och till 
slut, 1992, enades om ett förslag. 

Det ursprungliga förslaget har under 
åren reviderats och genomgått stora för-
ändringar. Den senaste förändringen 
gjordes vid kongressen 2016. 

Då inrättades sammanlagt 10 inrikt-
ningar som grund för utbildning till spe-
cialist. Där ingick de tre tidigare huvud- 

områdena med ursprung i klinisk-, ar-
bets-och organisation- och pedagogisk  
psykologi samt 7 som tidigare varit inrikt-
ningar inom de olika huvudområdena. 

Under åren 2005 – 2013 var jag själv 
ledamot i specialistrådet samt ordförande 
i utskottet för pedagogisk psykologi, och 
2013 – 2016 ledamot i specialistrådet. 

Fram till 2013 utfördes arbetet inom 
utskott och råd till stor del genom ideellt 
arbete. Det blev under hand alltmer 
tydligt att det fanns behov av att hand-
läggningen skulle behöva administreras 
på förbundets kansli. Under kongress-
perioden 2013 - 2016 renodlades struk-
turen med arbetet kring specialistut-
bildningen. Kongressen 2013 beslutade 
om det skulle inrättas en organisation på 
kansliet för handläggning av specialist-
utbildningen, tillsättning av rektor för 
utfärdande av behörighet samt en ny roll 
för specialistrådet. 

Nuläge
Det område där flest antal specialister 
fått sin behörighet sedan starten har 
varit det kliniska området. Exempelvis 
hade fram till år 2012 sammanlagt 1 650 

psykologer fått sin specialistbehörighet. 
Av dessa var ca 80 % inom det kliniska 
området, medan det inom arbets- och 
organisation var ca 10 % och pedagogiska 
ca 10 % av det totala antalet specialister. 

Antalet färdiga specialister har ökat, 
idag finns det enligt uppgifter från  
Psykologförbundet sammanlagt 2 800 
specialister. I utbildningen deltar numera 
ca 4 000 psykologer. 

Enligt uppgift från Psykologför-
bundet har 18 psykologer blivit specia-
lister sedan 2014 inom det pedagogiska 
området/inriktningen.

 Enligt min mening är det svårt att 
göra en direkt jämförelse mellan hur 
många som blev specialister inom det 
pedagogiska området före 2016 med hur 
det ser ut idag. Området har förändrats 
och nu är det en inriktning. 

Tidigare innehöll området Pedago-
gisk Psykologi olika inriktningar för 
funktionshindrens psykologi, förskole-
psykologi, hälsopsykologi, mödra- och 
barnhälsovård, personal/organisation- 
och skolpsykologi. 

I den nya ordningen är flera av dessa 
självständiga inriktningar i likhet med 
pedagogisk psykologi. 

En förhoppning från min sida skulle 
gärna vara att man kan se över den här 
indelningen. Det bör ske med utgångs-
punkt utifrån de pedagogiska insatser 
som psykologen utför inom olika verk-
samhetsområden; undervisning, fostran, 
habilitering och förebyggande verksamhet.

Framåt
Under de senaste åren har även nya mo-
ment tillkommit i Specialistutbildningen, 
framförallt har inslag om ledarskap och 
evidens tillkommit.

Vid kongressen i år, 2020, antogs 
målen för den kommande kongresspe-
rioden och ett av dessa gäller Specialist-
utbildningen. Man skriver att Specialist-
utbildningen ska vara en självklar väg att 
fortbilda sig och att rollerna specialist 

och psykologiskt ledningsansvarig ska 
bli tydliga karriärvägar.

Sveriges Psykologförbund ska fortsätta 
arbeta för att den Specialistutbildning 
som förbundet driver, ackrediterar och ut-
färdar specialistbevis för, ska bli offentligt  
erkänd och offentligt finansierad.

Efter att under många år på nära håll 
ha deltagit i och följt utvecklingen av 
Specialistutbildningen, sett hur den har 
förändrats, strukturerats och förbättrats, 
är det oerhört intressant att idag se hur 
utbildningen presenteras.

 Gå gärna in på Psykologförbundets  
hemsida och läs om Specialist- 
utbildningen! 

 ▶ Ingela Palmér

Ingela Palmér foto Johan Palmér

Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan
Den nationella föreningen för psykologer inom skola och förskola har tagit fram en kvalitetsmodell 

för psykologers arbete i elevhälsan. Här nedan ges en presentation av modellen.  
Dokumentet i sin helhet kan läsas på www.psifos.se/kvalitetsmodellen.

2018 lanserade Psifos en kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan i 
syfte att stödja en kvalitetsutveckling av de psykologiska insatserna i elevhälso- 
arbetet på landets skolor. Modellen lanserades på Psifos kompetensdagar i 
Karlstad i början av september 2018 och någon månad senare för en större 
publik vid en releasefest i samband med ett panelsamtal om elevhälsans utma-
ningar som Psifos bjudit in bland annat Sveriges elevråd, Sveriges kommuner 
och regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, skolforskare och andra 
professionsföreningar från elevhälsan1.

Kvalitetsmodellen syfte
Ända sedan Psifos slutligen fick gehör för kravet på att psykolog i skolan ska 
vara en lagstadgad funktion i och med att den aktuella skollagen antogs 2011, 
har det enligt föreningens uppfattning funnits otydligheter kring en rad frå-
gor om psykologers arbete i elevhälsan i de nationella styrdokumenten, i lokal 
styrning hos skolhuvudmän och rektorer samt i psykologers praktik. Psifos 
tidigare ordförande Ellinor Schad (2014) skriver t.ex. att:

”Man kan skämtsamt säga att det finna lika många sätt att arbeta som 
skolpsykolog som det finns skolpsykologer. Denna avsaknad av koherens utgör 
enligt min erfarenhet stora hinder för utveckling av en professionell identitet och 
vidareutveckling av yrket.” (s. 36)

Dessa otydligheter leder till att både elever, skolpersonal och skolsystem 
ges sämre förutsättningar att ta del av psykologisk kompetens än vad som är 
försvarbart (se t.ex. Skolinspektionen, 2015; OECD, 2013; Sveriges kommuner 
och landsting, 2015; Barnombudsmannen, 2014 & 2015; Bris, 2018; IVO, 2015).

1 Se t.ex. artikel i Psykologtidningen 8/2018.

Figur 1. Framsidan av den tryckta upplagan av 
Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i 
elevhälsan.

Fortsättning  
på nästa sida.
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I kvalitetsmodellen gör Psifos anspråk på att besvara ett an-
tal frågor som är centrala för psykologarbetet och identifierar 
ett antal kvalitetsmarkörer som bör ses som övergripande mål 
för ett högkvalitativt psykologarbete. Svaren på dessa frågor 
innebär ett dubbelriktat ansvarsutkrävande, då de beskriver 
både vilka förväntningar det är rimligt att ha på psykologers 
arbete i elevhälsan och vilka förväntningar det är rimligt att ha 
på de organisationer där psykologer är anställda.

Politiker, skolhuvudmän, skolchefer, elevhälsochefer och 
rektorer bör kunna ha nytta av Psifos kvalitetsmodell i sitt 
beslutsfattande i frågor som rör psykologiska insatser inom 
elevhälsan. I praktiken innebär detta i de flesta fall att lokala 
psykologer med argument hämtade från kvalitetsmodellens 
ställningstaganden och med hänvisning till den nationella för-
eningens legitimitet behöver gå in i dialog med lokal besluts-
fattare. Men kvalitetsmodellen är också tänkt att användas av 
enskilda psykologer och psykologgrupper för att kvalitetssäkra 
och utveckla det egna yrkesutövandet. 

Kvalitetsmodellens struktur
För att säkra och utveckla kvaliteten i psykologers arbete i  
elevhälsan besvaras följande frågor:
• Varför arbetar psykologer i skolan, det vill säga vad är syftet 

och nyttan med att ha psykologer i elevhälsan?
• Hur bör psykologer i elevhälsan arbeta, det vill säga vilka 

professionella utgångspunkter bör psykologer ha i utförandet  
av sitt arbete?

• Vad bör psykologer göra i sitt arbete i elevhälsan, det vill säga 
vilka insatser bör psykologer utföra och vad kännetecknar 
dessa?

• Vilka organisatoriska förutsättningar krävs för att psykologer 
ska kunna utföra högkvalitativa insatser, det vill säga vilka  
krav är det rimligt att ställa på huvudmannen och skolan?

För att beskriva sambandet mellan frågorna varför, hur och 
vad är Sineks (2009) modell Golden Circle användbar.

Frågan varför är central. Vet vi inte varför vi gör det vi gör 
riskerar vi att famla i blindo eftersom vi saknar ett syfte eller 
mål. Först när vi slagit fast syftet har vi en tydlig riktning för 
vårt görande. Men enligt Sineks modell bör även frågan om 
hur vi bör arbeta föregå frågan om vad vi gör – vilka värde-
ringar, kunskaper och principer ska prägla hur vi arbetar, för 
att förverkliga vårt syfte? Först när vi bestämt det är vi redo att 
slå fast vad vi ska göra på ett meningsfullt sätt.

När det gäller psykologers arbete i elevhälsan kan sambandet  
mellan dessa tre frågor visualiseras på följande sätt, där frågan 
om organisatoriska förutsättningar har lagts till som en ram 
runt Sineks frågor:

De svar som ges i modellen vilar på tre grunder; 1) kvalitets-
begreppet som det definieras av Skolverket, 2) gällande lagar 
och styrdokument samt 3) professionens samlade kunskap och 
erfarenhet. I varje del av kvalitetsmodellen vägs dessa utgångs-
punkter samman i de överväganden och ställningstaganden 
som görs.

Framtagande av kvalitetsmodellen
Kvalitetsmodellen är en produkt av ett gemensamt arbete av 
en arbetsgrupp2 utsedd av Psifos styrelse, styrelsen själv, för-
eningens kontaktombud från olika län samt dess medlemmar 
under perioden 2015–2018. Sammanlagt har uppskattningsvis  
minst 150 psykologer i förskola och skola aktivt bidragit till 
kvalitetsmodellens innehåll under denna period. 

Bland annat har de länsvisa kontaktombuden vid flera till-
fällen workshopat fram modellens struktur och innehåll. Vid 
regionala och lokala öppna möten för skolpsykologer i bland 
annat Dalarna, Helsingborg stad, Kalmar, Norrbotten, Skåne, 
Stockholms län, Södermanland, Uppsala, Värmland och Västra  
Götaland har information och synpunkter lämnats till  
arbetsgruppen utifrån specifika frågor om kvalitetsaspekter av  
psykologers arbete.

Denna arbetsprocess har bidragit till att ankra kvalitets- 
modellen i professionens samlade kunskap och erfarenhet, 
likaså har processen utgått från strävan att verkligen skapa 
gemensamma ställningstagande i en ganska varierande yrkes-
praktik. I denna gemensamhetsskapande process har professi-
onens tydliga vilja synts ganska tydligt i vissa ställningstagan-
de, exempelvis att 1) kvalitetsmodellen bör betona psykologens 
ansvar i sitt yrkesutövande, 2) att professionella bedömningar 
är en central aspekt av högkvalitativt psykologarbete, 3) att 
central organisering hos skolhuvudmännen ger bäst organi-
satoriska förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesutövande, 
samt 4) en tydlig åtskillnad mellan arbetet i elevhälsan och  
kliniskt psykologarbete.

2   Arbetsgruppen har under hela perioden bestått av Jonas Olsson och Joel Rutschman. 

De är båda leg. psykolog och STP-psykolog i pedagogisk psykologi. Daniel Påhlsson, 

leg. psykolog och STP-psykolog i pedagogisk psykologi, och David Franzén, leg. 

psykolog, har också i perioder deltagit i arbetsgruppen.

Parallellt med denna gemensamhetsskapande process bland 
föreningens medlemmar och kontaktombud har en referens-
grupp3 bidragit till kvalitetsmodellens form och innehåll. 
Gruppen har företrädesvis bestått av företrädare för profes-
sionen; legitimerade psykologer med specialistutbildning i  
pedagogisk psykologi (eller motsvarande) och gedigen erfarenhet 
av praktiskt arbete i skolan. I många fall har referensgruppens 
deltagare också forskningserfarenhet inom fältet pedagogisk 
psykologi eller angränsande relevanta fält.

Referensgruppen har bidragit med värdefulla perspektiv 
och insikter som påverkat utformningen av texten, men det är 
Psifos som ensamt är ansvarig för kvalitetsmodellen och dess 
innehåll. Modellens form och innehåll kan således både åter-
spegla och skilja sig från åsikter eller ställningstaganden från 
de enskilda medlemmarna i referensgruppen.

Kvalitetsmodellens innehåll
Kvalitetsmodellen kan visualiseras med följande bild: 

3   Referensgruppen har bestått av Martin Björklind, leg. psykolog, leg psykoterapeut, 

specialist i klinisk psykologi, professionsstrateg Sveriges Psykologförbund; Gunilla 

Guvå, leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, FD i psykologi; Lisbeth 

Henricsson, leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, specialist i neuropsyko-

logi, FD i psykologi; Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, Karolinska 

institutet; Britta Liljegren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i pedagogisk 

och klinisk psykologi, FD i psykologi samt f.d. studierektor för psykologprogrammet 

i Lund; Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik; 

Lisbeth Ohlsson, leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi och funktionshin-

drens psykologi, specialpedagog, FD i pedagogik, lektor i specialpedagogik; Ingela 

Palmér, leg psykolog, specialist i pedagogisk psykologi; Petri Partanen, leg. psykolog, 

specialist i pedagogisk psykologi, FD i psykologi; Ingela Roxenby, leg. psykolog, 

verksamhetschef för central barn- och elevhälsa med mångårig erfarenhet av att leda 

psykologer i skola; Elinor Schad, leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, FD 

i psykologi; Hans-Åke Scherp, leg. psykolog, docent i pedagogik; Leif Strandberg, leg 

psykolog, författare.

Nedan utvecklas modellens innehåll och svaren i korthet på 
de uppställda frågor som ställs.

Varför arbetar psykologer i skolan?
Den första frågan som kvalitetsmodellen besvarar är varför 
psykologer arbetar i skolan - det vill säga vad som är syftet och 
nyttan med att ha psykologer i elevhälsan. Svaret är att när psy-
kologers kunskap om psykisk hälsa och ohälsa och kunskap 
om lärande och utveckling används med fokus på att stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål har skolan bätt-
re förutsättningar för att skapa en miljö som bidrar till ökat 
lärande, ökad trygghet och förbättrad hälsa hos eleverna. På 
detta sätt kan psykologisk kunskap bli till nytta för både elever, 
skolor och samhälle.

Hur bör psykologer i elevhälsan arbeta?
Den andra frågan som modellen besvarar är hur psykologer i 
elevhälsan bör arbeta. Enligt modellen säkerställs ett högkvali-
tativt psykologarbete genom att iaktta ett antal grundläggande 
professionella utgångspunkter. Dessa utgångspunkter är en 
fördjupad pedagogisk-psykologisk kompetens, ett yrkesetiskt 
förhållningssätt, principerna för en evidensbaserad psyko- 
logisk praktik, att utveckla och bibehålla kulturkompetens för 
verksamheten, kunskap om juridiska skyldigheter, samt att 
söka samverkan och samarbete.

Vad bör psykologer i elevhälsan göra?
Den tredje frågan som besvaras i modellen är vad psykologer 
bör göra inom ramen för sitt arbete i elevhälsan. Modellen be-
skriver övergripande vad psykologer bör göra för att erbjuda 
mångsidiga och heltäckande insatser utifrån elevernas och 
skolornas behov. Psykologer bör till exempel samlas och sam-
arbeta med elevhälsa och rektor, göra sig kända för elever och 
samarbeta med skolpersonal och vårdnadshavare. Vidare bör 
mer än hälften av psykologers tid läggas på generella och pro-
aktiva insatser och mindre än hälften på insatser på individ-
nivå. De generella och proaktiva insatserna bör vara inriktade 
på att kartlägga och analysera elevernas och skolornas behov, 
föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande  
insatser, samt att utvärdera och utveckla hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Arbetet med insatser på individnivå 
bör ha som huvudfokus att bistå med pedagogiskt inriktade 
insatser i skolans och arbetslagets arbete för att stödja enskilda  
elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling mot  
utbildningens mål.

Vilka organisatoriska förutsättningar krävs?
Den fjärde frågan som besvaras i kvalitetsmodellen gäller vilka 
organisatoriska förutsättningar som krävs för att psykologer 
ska kunna bedriva ett högkvalitativt arbete i elevhälsan – det 
vill säga vilka krav det är rimligt att ställa på huvudmannen 
och skolan. Här konstateras att det finns fördelar med en central 
organisering av psykologer hos en skolhuvudman, men oavsett 
organisationsform behöver sex principer vara uppfyllda. Det 
behöver finnas:
1. en strategi för hur psykologiska insatser ska tillhandahållas 

utifrån en systematisk bedömning av behov
2. tillräcklig och likvärdig bemanning
3. samverkansbaserad styrning och ledning av psykologer
4. god arbetsmiljö och tillfredsställande anställningsvillkor

Figur 2. Sambandet mellan frågor om kvaliteten på psykologers 
insatser i elevhälsan (från Psifos, 2018)

Figur 3. Översiktlig visualisering av innehållet i Psifos 
kvalitetsmodell (från Psifos, 2018)
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5. tillräckliga stödfunktioner och adekvata resurser
6. kompetensutveckling av verksamhet och psykolog.

För att underlätta dialogen mellan psykolog och skolhuvud-
man om arbetets förutsättningar har Psifos också tagit fram en 
checklista för att bedöma de organisatoriska förutsättningarna 
som en bilaga till kvalitetsmodellen.

Spridning och nytta av kvalitetsmodellen i framtiden
Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan har 
spridits aktivt av föreningen, både i psykologsammanhang 
(såsom Psifos årliga kompetensdagar, studentkonferensen PS, 
Psykologikonferensen, Psykologer åker båt) och till andra or-
ganisationer och myndigheter (såsom Socialstyrelsen, Utbild-
ningsdepartementet, Specialpedagogiska skolmyndigheten) 
när Psifos haft möjlighet. Psifos kvalitetsmodell har också upp-
märksammats av övriga nordiska professionsföreningar, likaså 
av amerikanska föreningen för skolpsykologer NASP.

Den stora nyttan av kvalitetsmodellen ligger dock i hur den 
sprids och används av föreningens medlemmar och oanslutna 
skolpsykologer i sitt lokala sammanhang. Både gällande hur 
skolhuvudmän och rektorer kan få en rimligare förväntan på 
psykologens arbete, samt hur psykologen själv kan utforma 
sin yrkesroll. Olika lokala exempel på hur kvalitetsmodellen 
varit till nytta för psykologer framkom bland annat vid Psifos 
årliga kompetensdagar 2019 i Västerås vid en workshop med 

detta fokus. Förhoppningsvis skapas fler sådana strukturerade 
forum för fortsatt erfarenhetsutbyte av modellens användbar-
het fortlöpande framöver. Psifos själva arbetar för närvarande 
på att utforma en version av kvalitetsmodellen för psykologers 
arbete i förskolan.

Psifos har genom att välja en viss Creative Commons-licens 
möjliggjort för psykologer (och andra) att fritt använda model-
lens bilder och text, så länge detta görs i ett icke-kommersiellt 
sammanhang, modellen inte ändras och referens anges. Fören-
ingen har därmed haft som avsikt att möjliggöra så stort lokalt 
användande som möjligt. 

Som exempel på hur modellen använts av verksamheter kan 
nämnas att några kommuner haft kvalitetsmodellen som ge-
mensamt studiecirkelmaterial och/eller struktur för verksam-
hetsutveckling för hela elevhälsan eller sin samlade psykolog-
funktion. Dessutom har en professionsförening för logopeder 
utgått från Psifos kvalitetsmodell när de utformat riktlinjer för 
logopeder i förskola och skola.

Alla typer av ställningstaganden riskerar att bli obsoleta 
med tiden, så också ett tidsdokument som Psifos kvalitets-
modell. Om Psifos i framtiden väljer att ge ut kvalitetsmodel-
len i reviderad upplaga när exempelvis lagar ändras eller om  
gemensamma ställningstaganden ändras av andra skäl eller 
hittar andra sätt slå fast en branschstandard är en öppen fråga.

 ▶ Joel Rutschman

Det är viktigt att barn kan och får leka. De allra flesta barn 
gör det också liksom alldeles av sig själva och utan att vi vux-
na funderar närmare över det. Barn har lekt i alla tider. Vid  
arkeologiska utgrävningar har man funnit leksaker från män-
niskans tidigaste historia; dockor och miniatyrer av föremål 
och redskap. Man kan tolka sådana fynd som att meningen med 
lekandet är förberedelse för vuxenlivet. De flesta djurungar  
leker också och tränar sig nog på så vis för framtiden. Men 
kanske människor skiljer sig från djuren genom sin förmåga 
till fantasi.

Men varför är leken viktig? Är lek en nödvändig förutsätt-
ning för utveckling och mognad? Ja kanske, för det är ofta genom  
det spontana lekandet som barn laborerar med skillnaden mel-
lan fantasi och verklighet, mellan ”på riktigt” och ”på låssas”. 
När några barn bestämmer sig för att leka en gemensam rollek 
talar de ofta i imperfektum. T.ex. kan de säga ”jag var mamman  
och du var pappan, så fick du vara barnet. Så bodde de i ett slott 
där det fanns jättestora rum”. Att prata som om det gäller förflu-
ten tid markerar övergången till en fantiserad värld och planer  

Lekande barn. Detalj ur ”Kinderspiele” av Pieter Brueghel d.ä.1560. Museet i Wien. 
Illustration i boken ”Barnet i Liv och konst” av Carl G. Laurin, 1938.

för låssas-handlingar med regler som skall följas och som man 
skall enas om. Men detta gäller barn som redan hunnit en bra 
bit i sin utveckling. Mycket i deras växande har föregått den  
gemensamma rolleken. Men vad är lek? Vad är fantasi? Så här 
säger filosofen Huizinga (1872-1945) i sin bok ”Den lekande 
människan”. ”Leken är sitt eget ändamål och åtföljes av en käns-
la av lust och glädje liksom medvetandet om att den inte tillhör 
det vanliga livet” (Huzinga, 1945).

Hur ser då barns lekutveckling ut? När börjar barn  
fantisera? Vad betyder samspelet med föräldrarna? Kan man 
hjälpa barn som inte kan leka? Varför vill en del barn leka en-
samma medan andra kräver sällskap hela tiden? Slutar man leka 
när man blir vuxen? Dessa frågor kommer att belysas här nedan.

Fantasi är något som pionjärerna inom barnpsykologi dis-
kuterade under 1900-talet, framför allt när den uppstår i bar-
nets utveckling. Melanie Klein (1882-1960) anser att man föds 
med en benägenhet att dela upp sina upplevelser i ”onda” och 
”goda”. Hon talade om ”det goda bröstet” och ”det onda bröstet”.  
Det onda bröstet är då det frånvarande bröstet som inte all-

När barn kan skilja ut de olika föremålen och händelserna i 
vardagen börjar de också själv initiera lekar av olika slag. Här 
följer en välkänd berättelse, som handlar om Sigmund Freuds 
(1856-1939) iakttagelser av en 1,5 år gammal pojke. Freud bodde  
några veckor hos en familj och hade där tillfälle att studera  
familjens son, som hade den lilla ovanan att kasta alla smärre 
föremål långt bort i ett hörn av rummet, in under en säng etc. 
Samtidigt brukade han utstöta ett långdraget ”o-o-o-o”, vilket 
enligt omgivningens uppfattning betydde: ”Borta”! En dag  
observerade Freud att pojken på liknande sätt kastade en snur-
ra över kanten på sängen där han låg och sade ”o-o-o” på van-
ligt sätt. Sedan drog han emellertid tillbaka snurran med hjälp 
av det snöre som var fäst i den och sade varje gång han åter 
fick syn på den förtjust: ”Da”. Freud anser att leken sålunda 
bestod av två faser, av vilka man vanligen blott, fick se den 
ena fasen, nämligen `bortkastandet̀ , medan den andra fasen 
-̀ återfinnandet̀ - utan tvekan var mest lustbetonad. En dag då 
modern återkom efter att ha varit borta flera timmar hälsade 
pojken henne med utropet ”Baby o-o-o”. Freud menade att 

tid finns där när man är hungrig. Då kan bröstet förvandlas 
och bli ”ont”. Barnet vägrar nu att ta emot bröstet när det väl 
kommer. Alltså finns det nu, enligt Melanie Klein en medfödd 
förmåga till fantasi.

Att barns tidiga uppfattning av sin omvärld består av en 
blandning känslomättade intryck är de flesta eniga om. Men 
många anser att man måste kunna urskilja verkligheten innan 
en egentlig utveckling av fantasilivet kan ske. Svårigheten att 
skilja ut vad som är levande och vad som är föremål dröjer och 
går kanske aldrig riktigt över. Man kan t.ex. fråga sig hur en 
baby uppfattar rösterna i mobiltelefonen, på TV, i radio? En 
gardin som fladdrar i mörkret? Skall dammsugaren komma 
och äta upp mig? Kan människorna i TV:n se mig?

När börjar då barn leka? Många menar att ”lek” är lek 
med leksaker och tydliga rollekar. Men lekandet börjar oftast 
mycket tidigare. De riktigt små tycker om att bli lekt med. Att 
leka och prata med babyn banar väg för egen lek och för språk- 
utvecklingen.

Den viktiga leken
Ann Lantzourakis är leg psykolog, leg psykoterapeut och är psykoanalytikerutbildad inom Holistiska 

föreningen. Hon har 40 års erfarenhet av utredande och barnpsykoterapeutiskt arbete och diagnostik 
inom PBU (numera BUP) i Stockholm. Ann har även arbetat med undervisning och handledning av 
barnpsykoterapi inom Ericastiftelsen samt vid Danshögskolans utbildning för dansterapeuter. Hon 

skrev denna text 2017.
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moderns frånvaro verkar som ett olustmoment och att leken 
har till uppgift att skapa lustkänslor genom att barnet i den  
aktivt kan ge uttryck åt sådant som det nödgats passivt uppleva  
(Ur: Leken som avslöjar av Harding, 1965).

Hur man än ser på starten av ett fantasiliv så torde man vara 
enig om att barns tidiga uppfattningar om sin omvärld består 
av känslomässiga intryck. När man nu kan skilja ut olika hän-
delser och föremål i det dagliga livet kan man också leka. Och 
genom lekandet utvecklas man. Nu leker man mer än gärna, 
t.ex. fingerlekar, man tycker om att bli hissad och sjungen för, 
slänga bort saker, undersöka saker samt kanske framför allt 
tittut-lekar.

En pionjär inom barnpsykologin var Donald Winnicott (1898-
1971). Ett centralt begrepp hos honom är ”övergångsobjekt”.  
Det kan vara en tygbit, en docka, en nalle, en napp eller nå-
got annat. Förtvivlan kan bli stor om detta föremål försvinner. 
Winnicott (Philips, 1988) betraktade övergångsobjektet som 
en del i övergången till att upplevas sig som en separat per-
son ifrån att tidigare har upplevt sig hopblandat med modern. 
Detta objekt har en särskild laddning och kan inte så lätt ersättas 
av ett annat. Det kan ses som en ersättning för mamman men 
samtidigt som en representant för en själv och något som barnet 
själv bestämmer över och fantiserar med.

En annan viktig tankegång hos Winnicott (1958) är den om 
förmågan att leka ensam och förmågan att vara ensam, vilket 
beskrivs i hans artikel ”The capacity to be alone”. Han menar 
att det är viktigt att barnet får tillfälle att leka bredvid för-
äldern (eller någon annan välkänd vuxen). När då den vuxne 
finns på nära håll och samtidigt är tillgänglig vid behov så kan 
barnet utveckla sin egen självständiga lek. Det här sättet att få 
leka själv men i trygg närhet till den vuxna kan sedan pågå en 
lång tid, kanske till skolåldern eller längre. I detta lekande har 
barnet inget behov av att den vuxne själv deltar i lekandet, man 
vill inte ens bli störd i det man gör, men mellan barnet och den 
vuxna personen finns det liksom en osynlig navelsträng som 
inte får slitas av.

Psykologen Kenneth Wright (1991) betonar, i sin artikel 
"Vision and separation", den viktiga blickkontakten från den 
allra första början av livet. Han pekar på att synförmågan är 
ett sinne som möjliggör ett visst avstånd mellan föräldern och 
spädbarnet. Man kan genom blickkontakt vara tillsammans 
utan att man har kroppskontakt. Känslor uttrycks samtidigt 
i mimik och minspel. Genom blickkontakt kan människor 
förstå varandra utan ord. Alla vet nog vad en uppmuntrande 
blick kan betyda, liksom en ilsken blick. ”Ögonen är själens 
spegel” säger ett gammalt talesätt. En studie har visat att till 
och med nyfödda imiterar vuxnas miner och små barn inför-
livar föräldrarnas mimik och miner, som de för med sig i livet. 
Den här imitationen pågår i flera år och innebär troligen också en 
djupare identifikation, som alltså börjar mycket tidigt. Men en del 
barn ger inte så mycket ögonkontakt. En del ger en kort stunds 
ögonkontakt och viker sedan undan. De signalerar då troligen 
att de behöver återhämta sig efter en intensiv blick som kan upp-
levas litet påträngande, vilket ju måste respekteras. Och lekande 
kan uppstå i området mellan de två som ser varandra. Seendet 
utgör då en bro i samspelet och är också ett slags fundament 
för lekutvecklingen. Blickkontakten är förstås viktig hela livet, 
men den börjar tidigt och de uttryck som ansiktet ger hänger 
ihop med ögonkontakten. Barn som föds blinda kan sällan ut-
veckla en levande mimik, deras ansiktsmuskler aktiveras inte 

lika mycket som hos seende barn. Men de kan ändå utveckla 
nyanserade kontakter med hjälp av andra sinnen.

Barns förmåga att leka finns alltså med redan från början av 
livet. Är det då också risk för att en oförmåga kan uppstå redan 
då? Svaret är både ja och nej. Barn kan få svåra personlighets-
störningar på grund av stora brister under spädbarnstiden så-
som plötsliga och långvariga separationer, en otrygg vardag, 
skador och trauman. Även deras lekutveckling drabbas då, blir 
ett tecken på att något inte är bra.

Å andra sidan har barn också en medfödd förmåga att åter-
hämta sig. Men en återhämtning bör ske med hjälp av en för-
stående vuxen som inledningsvis kanske behöver möta barnet 
på en åldersnivå som är lägre än den egentliga åldern. Sådana 
insatser sker dagligen överallt i världen. Vetskap om barns  
behov är ofta inbyggd i människans natur. På senare år har  
uttrycket ”det kompetenta spädbarnet” myntats. Modern späd-
barnsforskning har påvisat att spädbarn är mer kompetenta än 
man tidigare uppfattat men också sådana forskningsresultat  
pekar på att det är viktigt att spädbarn får leka med sina  
vårdnadshavare, i ett ömsesidigt samspel.

När barn är stora nog att röra sig fritt på egen hand ser man 
dem ofta ägna sig åt små rollekar. Man matar sin nalle eller 
bäddar åt den, börjar köra med leksaksbilar. När man kan lås-
sas har fantasin kommit i gång. Man kanske trivs att vara med 
andra jämnåriga barn, men samspelar inte så mycket med dem 
ännu. Gradvis växer gemensamhetslekar fram om man vis-
tas tillsammans med andra barn. Men en djungelns lag råder 
ännu, man rycker åtråvärda saker från varandra och förstår 
sig inte på några regler om rättvisa, det är svårt att dela med 
sig. Man behöver hjälp av vuxna. Det är roligt att springa och 
klättra tillsammans eller bredvid andra barn, härma varandra 
och göra saker bredvid varann. Samlekandet växer fram men 
ibland är det roligare att leka ensam eller med en vuxen. De 
individuella lekarna är många för alla barn är olika.

I rollekarna, både de enskilda och de i samspel med andra, 
blandas verklighetsbetonade och fantasifyllda inslag. I de fan-
tasibetonade delarna är gestalterna ofta övernaturligt snabba, 
starka, vackra, farliga, eller djärva, har magiska krafter, de kan 
flyga, dyka och kanske trolla. Katastrofer och äventyr ingår. 
I leken är det barnet som tar kommandot över händelserna. 
Leken speglar ofta barnets upplevelse som genom leken kan  
bearbetas och ”smältas”. I lekandet kan man nu säga att barnet 
uttrycker sin inre värld, och samtidigt bearbetar de känslor 
som är förknippade med upplevelser. Detta ”stadium” av rol-
lekar anses i stort sett pågå till skolåldern men för många barn 
fortsätter det länge än. Och det behöver få ha sin gång. Det 
övergår ofta i mer tävlingsbetonade lekar och aktiviteter där 
strikta regler gäller.

Många anser att senare kulturella aktiviteter kan ses som en 
direkt fortsättning av barns behov att leka, med kreativitet som 
gemensam nämnare. Alla människor har nog ett behov genom 
livet att uttrycka och bearbeta sina upplevelser i någon form av 
kreativa aktiviteter som kanske kan sägas ha sitt ursprung i lek.

Barn som inte får leka
Det finns många länder i världen med barnarbete, även om 
det kan vara förbjudet enligt lag och där barn utnyttjas hän-
synslöst. Många barn finns också i flyktingläger och i krigs-
situationer som omöjliggör lek. Många barn har så oroliga eller 
deprimerade föräldrar att det omöjliggör för barnen att leka. 

En del barn är alltför sjuka för att det skall vara möjligt att leka. 
Det finns också många gatubarn som måste försöka överleva 
på egen hand, för dem är möjligheterna till lek mycket begrän-
sade. Vi kan kanske inte hjälpa barn som av sådana skäl inte får 
leka. De behöver i första hand annan hjälp. Barn som inte får 
leka löper risk att bli barn som inte kan leka.

Barn som inte kan leka
De flesta barn som inte kan leka kan få hjälp i Sverige. I första 
hand måste de uppmärksammas av människor som ser dem i 
det dagliga livet, som på dagis, i förskolor och i sina hem. Det 
gäller både för barn som istället för att leka beter sig aggressivt 
och bråkigt och dem som drar sig undan och blir passiva och 
undvikande. Det gäller också dem som övergår från lekande 
till utagerande beteende, där leken går överstyr, där fantasierna 
plötsligt bli verklighet. Om det är stopp i lekutvecklingen som 
inte är tillfälliga behöver barnet hjälp för att komma vidare.

Hjälpen kan vara en förstående vuxen som ingår i barnets 
miljö men som kanske i sin tur behöver stöd och hjälp att förstå 
vad som är fel. Vi har en utbredd barnpsykiatrisk verksamhet 
i vårt land (BUP), den är otillräcklig i förhållande till beho-
ven, men där finns professionell hjälp att få av olika specialister 
så som föräldraterapeuter, familjeterapeuter, barnpsykologer, 
barn psykoterapeuter, läkare med flera. Många som är anställ-
da inom BUP har en mångsidig utbildning, med kompetens i 
flera områden. Innan man bestämmer sig för en behandlings-
form som är lämplig för ett barn gör man en bedömning som 
kan vila på en utredning med samtal, observationer och test-
ningar. Ibland är orsakerna till problemen så uppenbara att  
be handlande samtal kan inledas direkt. En av de behandlande 
åtgärderna kan vara barnpsykoterapi. Sådan är tidskrävande 
och resurskrävande och kan tyvärr för närvarande enbart 
ges åt ett fåtal familjer. Ändå får barnpsykoterapi ses som på 
sikt besparande för samhället, eftersom den kan förhindra  
framtida problem.

Barnpsykoterapeuten konkurrerar inte med föräldrarollen 
utan arbetar i nära samarbete med föräldrarna. Hon/han har 
ett professionellt förhållningssätt till barnet Barnpsykotera-
peuter kan ha olika sorters utbildningar, med olika teoretiska 
förankringar, somliga med mer pedagogiska inriktningar, andra 
med förankring i ovan beskrivna tankegångar. Men alla är in-
riktade på att hjälpa barnet få igång en avstannad känslomässig 
utveckling som kan vara allvarlig. Vid sidan av BUP finns på 
många håll också privata verksamheter för barn, en del ibland 
med ekonomiska bidrag.

Beträffande barn med s.k. bokstavsdiagnoser som t.ex. 
ADHD kan man se olika kombinationer av hjälpande åtgärder. 
En vanlig är medicinsk behandling. Man kan undra om inte 
diagnosen ADHD ges alltför ofta. Att äta medicin regelbundet 

och länge är ett stort ingrepp på en växande människa och 
som kan ha stora konsekvenser. Diagnosen ADHD bygger än  
så länge på beskrivningar av barnets beteende och inte på  
observerbara störningar i hjärnan. Det behövs mer forskning 
och större eftertänksamhet vid förskrivningen av medicin mot 
de symtom som är betecknande för ADHD-diagnoser. Viss 
forskning pekar på att barn med ADHD kan få hjälp av barn-
psykoterapi, (Eresund & Kihlbom, 2015).

Till sist
I den här artikeln har spädbarnstiden och småbarnstiden berörts. 
Det har skett utifrån iakttagelser av spädbarnsföräldrar som ofta 
springer (joggar) med sina bebisar i vagn framför sig och som 
samtidigt talar i mobiltelefonen med någon som inte syns.

Det är självklart att föräldrar behöver egen tid och behöver 
odla egna intressen bredvid sin baby. Men den viktiga späd-
barnstiden är kort, barn växer fort ur den och man saknar den 
när den oåterkalleligen är över och man är mindre behövd.

Idag pågår en diskussion mellan olika meningar om 
kroppsliga eller psykiska faktorer styr barns utveckling och 
beteende. Denna diskussion är inte ny, den aktualiseras då 
och då. Naturligtvis handlar det i grunden om både-och,  
snarare än antingen-eller. Frågan om vad som är arv (eller 
kropp) och vad som är miljö kommer att leva länge än.

 ▶ Ann Lantzourakis
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Händelser i regionernaFrån årsmötet

Nationell förening för seniorpsykologerna – årsmöte 2020 
Som ni alla vet kunde vårt ordinarie årsmöte 22 april 2020 i Lund, med studiedag,  

kulturevenemang och middag, inte genomföras på grund avCovid-19.

I stället genomfördes årsmötet digitalt via ZOOM fredagen 
den 25:e september 2020 med 23 deltagare. Mötesordförande 
var Anders Hallborg.

Tekniken fungerade i stort sett bra, alla som önskade kunde 
komma till tals och omröstningarna var enkla att genomföra.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och med-
lemsavgiften beslöts vara oförändrade 156:- per år.

Två avgående styrelseledamöter avtackades; Lars Ahlin och 
Britt Wiberg – genom att ordförande Gunvor viftade med en 
egenproducerad blomsterkvast framför sin kameralins i datorn 

– alla sätt är ju bra och ibland får man uppfinna hjulet på nytt. 
De får varsin present på posten senare.

Två nya ledamöter valdes in, Carina Folkesson från Umeå och 
Ewa Palmér Wikdahl från Lund. Se deras presentation här intill.

Årsmötet beslutade också om att bilda en redaktionskommit-
té, för att underlätta arbetet med tidningen. Förutom redaktören 
består kommittén av Britt Wiberg, Umeå, och Lars Ahlin, Lund.

Årsmötesprotokollet kommer inom kort att läggas ut på  
Psykologförbundets hemsida. 

 ▶ Margreth Reiniusson

Carina Folkesson – presentation av ny styrelseledamot
Jag bor i Umeå där jag också, förutom ett år i 
Uppsala, genomfört mina studier till psykolog. 

Jag tog psykologexamen i januari 1975 som en av de första 
PEG-studenterna i landet. Största delen av yrkeslivet har jag ar-
betat inom funktionshinderområdet som psykolog och senare 
som verksamhetschef. Den brist på kunskap om barns behov 
jag upplevde som nybakad psykolog på vårdhem för barn inom 
omsorgsverksamheten skapade ett engagemang som aldrig 
lämnat mig. Som psykolog arbetade jag på alla nivåer för att 
förbättra omgivningsfaktorer för barn och familjer. Som verk-
samhetschef arbetade för att bygga upp barnhabiliteringen i 
Västerbotten till en kunskapsorganisation. Kollegialt stöd fann 
jag som medlem i POMS förening för psykologer inom om-
sorgsverksamheten och senare som chef aktiv inom styrelsen 
för Föreningen Sveriges habiliteringschefer. De sista åren ar-
betade jag åter som psykolog och utvecklingsansvarig för för-

äldraskapsstöd i Nationellt kvalitets- 
register för habilitering.

Mitt fackliga engagemang började 
som studeranderepresentant i insti-
tutionsgruppsstyrelsen för psyko-
logutbildningen. Sedan var jag ord-
förande i Västerbottenskretsen, en 
mandatperiod i styrelsen för Sveriges 
Psykologförbund och därefter fortsatt 
lokal facklig förtroendeperson.

Det känns roligt att åter kunna 
delta i Psykologförbundets verksam-
het nu som senior psykolog och jag hoppas kunna bidra till ett 
livslångt lärande men också socialt utbyte mellan kollegor i 
Umeåregionen.

 ▶ Carina Folkesson

Ewa Palmér Wikdahl – presentation av ny styrelseledamot
Jag har arbetat inom vuxenpsykiatrin Kristianstad. 
Sedan många år även privat verksamhet med 
enskilda psykoterapiklienter. Handledning inom 
olika verksamheter. Grupp och personalutveckling. 
Organisationsutveckling. Metodutveckling. 

Jag bor i en liten by 2 mil från Kristianstad, Barum vid Ivösjön. 
Under många år drev min man och jag galleriverksamhet i vårt 
hem på fritidsbasis. Många konstnärer från hela Sverige ställde 
ut. Konst och all kulturell verksamhet är ett stort intresse som 
också har präglat mig i mitt arbete som psykolog. Även våra tre 
barn fick med sig detta från början. Idag är de vuxna och jag 
har två barnbarn.

Jag har alltid tyckt om att kombinera den psykologiska 
kunskapen och mina olika psykoterapiutbildningar med krea-
tivitet. När jag arbetade inom vuxenpsykiatrin i Kristianstad  
samarbetade jag med sjukgymnaster som var utbildade i 
kroppspsykoterapi kring aneroxiflickor där jag bl a använde 
olika formar av bildterapi. Ett tag var jag arbetsledare inom so-

cialtjänsten där jag tillsammans med 
1:e socialsekreterare följde med ut 
till familjerna då det gällde omedel- 
bara omhändertaganden av barn. 
Kombinationen blev väldigt lyckad 
då psykologisk kunskap och bemö-
tande ledde till att familjen kunde 
få rätt hjälp. Genom alla år har jag 
arbetat med handledning och per-
sonalgruppsutveckling. Min nyfi-
kenhet kring att kombinera olika 
metoder och grupputveckling ledde 
till att jag tidigt började arbeta med symboldrama i personal-
grupp. Detta ledde till att jag i bokform beskrev detta arbets-
sätt. Jag har under större delen av min yrkesverksamhet haft en 
privat mottagning. Sedan en tid tillbaka är jag aktiv i program-
gruppen för region Lund.

 ▶ Ewa Palmér Wikdahl

Umeå
Umeås programgrupp har funderat mycket kring 
höstens program. Idéer till innehåll och teman har 
inte saknats utan funderingarna har främst rört sig 
kring hur vi kan träffas på ett säkert sätt. 

I Västerbotten har vi haft mycket låg frekvens av smittade med 
Covid-19 och få svårt sjuka och döda i ett nationellt perspektiv.  
Men antalet som testats positivt har ökat under början av  
hösten så faran är absolut inte över.

Inför programmet har vi har testat olika miljöer och även kon-
sulterat närstående experter kring smittskydd. Vi är vanligen  
inte en så stor grupp (8–12) som träffas vilket underlättar för 
planeringen. Det viktigaste har varit att ha lokaler som är 
väl ventilerade, att vi kan hålla avstånd mellan sittplatser, att 
träffas i miljöer där det inte är mycket folk, att tillhandahålla 
handsprit och att ge akt på de små detaljerna tex att servera 
kaffe så att inte alla tar på samma ytor. Eftersom vi alla i princip 
är 70+ så är vi säkerhetsmedvetna också i vårt vardagsliv och 
utsätter oss inte för onödiga risker och stannar hemma vid minsta 
symptom. Våra föreläsare är också säkerhetsmedvetna och tex vid 
oktobermötet så deltog föreläsaren via videokonferens.

September:
Hösten startade i all enkelhet med en lunchträff på Samiska 
kaféets uteservering. Vi var 8 seniorer som njöt av att få träffas 
och samtalade om stort och smått. En hel del kom att handla 
om våra erfarenheter från våren och sommaren med Corona. 
Men vi fick också veta att vår tidigare seniormedlem Anders 
Fagerlund som nyligen flyttat från Umeå till Stockholm hade 
utkommit med en bok om en ung psykolog som just börjat sin 
karriär på 60-talet i en norrländsk stad. Vi hoppas kunna ta 
upp den tråden igen vid något kommande möte.

Oktober:
Vi var inbjudna till Regionens Hus för att få veta mer om folk-
hälsoarbete för psykisk hälsa. Psykolog Emma Wasara föreläste 
om sitt arbete via videokonferens. Vår reflektion blev hur vik-
tigt det är med förebilder inför val av yrkesinriktning. Emma 
hade arbetat kliniskt inom flera verksamheter och var ganska 
skeptisk till rollen som hälsoplanerare, innan hon kom i kon-
takt med folkhälsoenheten och den numera seniora psykolo-
gen Lena Sjöquist Andersson. Lena blev en förebild och väck-
te Emmas intresse för det förebyggande hälsoarbetet. Emma 
berättade om sitt arbete med suicidprevention som innehål-
ler nätverksarbete med olika verksamheter inom regionen  
och kommunerna, introduktion av olika evidensbaserade  
program, utbildningsinsatser och utveckling av hälsosamtal. 
För att främja hälsa hos barn och ungdomar introduceras 
program för generellt föräldraskapsstöd inom mödra- och 
barnhälsovård och även program riktade till ungdomar i sko-
lan. Emma arbetar också för att få in mer av psykisk hälsa i 
hälsosamtal kring levnadsvanor, med psykeveckan, HBTQ-
diplomering och normkritiskt arbete inom regionen mm.

Vi som lyssnade kunde referera till våra olika arbetsområden  
med kliniskt arbete. Vi diskuterade vikten av att det finns ut-
rymme för preventivt arbete inom regionen men också vikten 
av att insatserna inte bara riktas till de som är resursstarka 
utan prioriterar de grupper som har det största behovet och att 
insatserna skall vara möjliga att utvärdera.

Efter seminariet flöt samtalet i små grupper. Programgruppen  
hade bakat och bjöd på fika vilket var mycket uppskattat.

Kommande möten:
Den 6 november kl. 13:00. Ändrat till Zoommöte där universi- 
tetslektor Ingrid Schele medverkar, lektor på Inst. för psyko- 
logi. Hon berättar om sin forskning kring nyblivna psykolo-
gers arbetsmiljö. Detta allra första Zoom-mötet lockade 10 
seniora psykologer att deltaga, vilka efter föredraget ställde 
många frågor och gav kommentarer utifrån egna erfarenheter. 
Det uttrycktes också glädje att ses igen och även uppmuntran 
till programkommittén att ordna flera digitala möten. 

Den 4 december kl. 13.00 tänkte vi bjuda på en liten  
glöggfest. Plats meddelas senare.

 ▶  Från programgruppen: Carina Folkesson,  
Kerstin Cajander, Eva Magnusson.

Uppsala 
 
ÄNDES ÅN 7 oktober 2020
I Uppsala vandrar man ’ändes ån’. Ån ifråga är förstås 
Fyrisån. ’Ändes’ är en dialektal, exklusivt uppländsk 
preposition som vi är mycket stolta över. (Kallas  
den då för ’endemisk’?) Betydelsen är ungefär  
’längs med, längs efter, utmed’.

När coronan har grävt av många kablar av gemenskap, då 
gäller det att vara uppfinningsrik. Varför skulle inte seniorp-
sykologer ha fantasi nog att hitta på hållbara umgängesformer? 
Med ett uppdämt pratbehov, är samtal under utepromenad ett 
utmärkt tillfälle att träffa gamla vänner, och nya.

Ett annat tema är att upptäcka sitt eget närområde. Så då 
slog vi ihop dessa temata och inbjöd till en gemensam cykeltur 
och vandring. Uppsala byggs om och byggs ut, så vi bestämde 
oss för att ta reda på vad som hade hänt ändes ån de senaste 
åren. 

De som ville kunde ta cykeln för att cykla söderut ca 4 km 
och därefter vända för att ta andra sidan av ån hem. Ett annat 
gäng kunde promenera samma väg, halva sträckan, och sedan 
vända. Vi bestämde en rastplats för gemensamt fika, och så 
gick vi iväg.

Sträckan innebar att vi passerade eller korsade det nyrus-
tade ’Årummet’ och ’Årike Fyris’, Linnéstigarna ’Danmarks-
vandringen’ och ’Ultunavandringen’, liksom de berömda  

Fortsättning  
på nästa sida.
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’Kungsängarna’ med de under våren imponerande röda och 
vita kungsängsliljorna. Vi mötte också vandringslederna ’Upp-
landsleden’ och ’Gula stigen’, den nyinrättade pilgrimsvand-
ringen ’Ingegerdsleden’ och många andra intressanta avsnitt. 
Informationsskyltar fanns det gott om under turen. Där kunde 
man stanna upp om man ville, för att läsa på om traktens geo-
logiska och kulturella historia, om fågelarter och blomsorter. 
Vi kunde leka Linnés lärjungar om vi hade lust.

Anmärkningsvärda förändringar var bl.a. Ulleråkers  
odlingslotter, från förra tiders nödvändiga trädgårdsbruk för 

Promenad i Botan 
14 september 2020.
Under Coronaepandemin har Botaniska trädgården 
varit en av mina oaser under mina dagliga vandringar 
i stan. Därför väckte jag förslaget i programgruppen 
att vi kunde promenera tillsammans med 
Seniorpsykologerna och så bestämdes det.

Efter att inte ha setts sedan i februari träffades vi ett gäng senior- 
psykologer för en promenad i Botaniska trädgården. Återseendet 
var glatt. Vi hade alla längtat efter att få träffas igen. Vi gick 
runt bland blommor och buskar som fortfarande blommade 
och pratade och diskuterade. Vi hade alla olika erfarenheter 
under pandemin och enades om att isoleringen var det som var 
mest kännbart. 

Vi avslutade med att fika tillsammans på behörigt avstånd. 
Vi talade även om kommande aktiviteter. Det fanns önskemål 
om att träffas igen på ett säkert sätt och vi informerade om en 
planerad cykeltur i oktober. 

 ▶ Gunilla Eriksson för Programgruppen

Händelser i regionernaHändelser i regionerna

patienter och personal till dagens kolonilotter för nyinflyttade i 
de om- eller nybyggda bostäderna. Det var också den omfattande 
upprustningen av ’Studenternas’, vår stolta idrottsanläggning. 
Välkomna hit nästa gång Sirius tänker ta SM-bucklan i bandy! 

 Med upplägget att välja promenad, med eller utan gåstavar, 
eller cykel, med hjälm, passade detta många. Det borde passa 
många andra seniora grupper över hela landet, vare sig ni kan 
vandra ’ändes ån’ eller något annat spännande i ert närområde!

 ▶ Hans Åberg för seniorpsykologerna i Uppsala Fler bilder  
på nästa sida.
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Händelser i regionernaHändelser i regionerna

Stockholm 
 
Region Stockholm hösten 2020
15 oktober gjorde vi ett första försök till att återuppta ett höst-
program och träffades på Thielska galleriet på Djurgården för 
att besöka utställningen om Augusta Lundin och Sveriges för-
sta modehus, som hade startat 1867. Vi var sju kollegor som 
av en storväxt väktare med knävelborrar slussades in i utställ-
ningen parvis med säkerhetsavstånd. Vi såg många vackra 
kreationer, bland andra den dovt lila sidenklänning som Selma 
Lagerlöf bar när hon mottog sitt nobelpris i litteratur 1909. 

Vid den efterföljande lunchen tilldelades vi sex lunchgäster 
ett bord för 10 personer så vi kunde äta med lämpligt avstånd 
från varandra. Så allt var covid19-anpassat och kändes tryggt.

19 november planerar vi för ett besök på Waldemarsudde,  
också det på Djurgården, för att njuta av utställningen  
"Trollbunden – Johan Bauer och den magiska naturen", med 
efterföljande cafébesök. Även den aktiviteten ska vara covid19-
anpassad.

Vi har preliminärt avsatt den 10:e december för jullunch i 
någon form och någonstans – utifrån hur coronaläget ser ut då. 
När ni får tidningen i december har vi facit.

Programgruppen
Ingela Palmér, ingela.palmer@live.se,  
073-0978904
Kristina Pollack, pollack.kristina@gmail.com,  
073-5240672
Margreth Reiniusson, margreth.reiniusson@gmail.com, 
076-1653400
Brita Tiberg, brita.tiberg@telia.com , 
070-7398595

Hur gör man för att delta i föreläsningen? 
Du måste anmäla dig i förväg genom att senast 25 november 
skicka namn och e-postadress till margreth.reiniusson@gmail.com 

Inför föreläsningen kommer du att få ett mejl med en länk. 
När du klickat på länken följer du bara instruktionerna och då 
ansluts du till föreläsningen. Du behöver inte ladda hem något 
eget program eller app i förväg. Du kan använda dator, laptop, 
padda eller smartphone.

Frågestund – testa ZOOM
Om du inte tidigare har använt ZOOM eller är osäker på hur 
ZOOM fungerar kan du testa vid vårt övningstillfälle den 24:e 
november kl 10-11. Vill du delta i testet måste du senast 23 no-
vember anmäla dig via mejl till margreth.reiniusson@gmail.
com och skriva TEST i ämnesraden.

Vänliga hälsningar 
Programgruppen region Uppsala 
Gunilla Eriksson erigun57@gmail.com - medlemsansvarig
Inga Hedberg-Sowa
Hans-Olof Lisper

Programgruppen region Stockholm
Margreth Reiniusson margreth.reiniusson@gmail.com 
- medlemsansvarig
Kristina Pollak
Ingela Palmér
Brita Tiberg

Göteborg

Information från Göteborg 
med omnejd
Programgruppen hade gjort ett bra program för 
hela innevarande år, men tyvärr fick det avbrytas 
efter halva vårterminen och avbrottet gäller året 
ut. Universitetet tillhandahåller inga lokaler pga 
Coronan. 

Vi tänker dock ha en jullunch den 9/12 kl 13.00 på Göte-
borgsoperans restaurang. Anmälan till lunchen sker till  
Ingrid Bygdén, e-mail: ingby@telia.com 

Vi hoppas komma igång med samlingar och föreläsningar på 
Psykologiska Institutionen från januari 2021.

Vi brukar träffas den sista onsdagen varje månad från kl 14.00.
De datum som preliminärt blir aktuella är: 27/1, 24/2, 31/3, 
28/4 och 26/5.

Programmet är inte färdigt ännu men vi har några förslag på 
föreläsare som också är vidtalade.
• Det är Jan Backenroth som kommer att tala över ämnet: 

”Mitt liv som skolpsykolog”.

• Det är också Jari Kuosmanen som är professor vid Institu-
tionen för socialt arbete. Han har nyligen skrivit en bok om 
gängkriminalitet vilket också blir hans ämne.

• Hans-Olle Frummerie, som är medlem i vår grupp, har också 
lovat en föreläsning ihop med psykolog Christer Hallberg. De 
håller på att skriva en bok ihop som jag inte vet titelnamnet  
på. Det handlar om beslut.

Det är så här vi planerar men det är ju Coronan som bestämmer.

Göteborg den 15 oktober 2020

 ▶ Hälsningar från Programgruppen i Göteborg genom  

Sven-Erik Dahlgren

Lund

Program Region Lund

Onsdagen den 18/11 kl.10.00 kommer Birger Persson att föreläsa- 
/reflektera tillsammans med oss kring den tid vi befinner oss i 
nu. Birger har utifrån ett filosofiskt och existentiellt perspektiv 
sammanställt frågor som berör oss i dessa pandemitider.

Vi kommer att ses på Zoom möte där Lars Ahlin skickar länk 
att koppla in sig på. Närmare besked hur det går till meddelar 
Lars. Ni kommer också att få ta del av Birgers frågeunderlag  
med inbjudan som Lars ska distribuera till er alla i Region 
Lund.

 ▶ Ewa Palmér Wikdahl

Samarbete 
STOCKHOLM – UPPSALA

Region Uppsala och region Stockholm  
samarbetar om en föreläsning via Zoom  
måndagen den 30 november kl 14-16.

Går det att behandla under tvång?
Hur är det att som kvinna arbeta med manliga förövare?

Två frågor som Ann-Sofie Hansson Pourtaheri psykolog på 
den Rättspsykiatriska enheten i Uppsala ska försöka svara på i 
sitt föredrag den 30 november.

Hon är leg. psykolog och leg psykoterapeut och har arbetat med 
psykiskt störda lagöverträdare i över 30 år och trivs med det.

Föreläsningen håller på att färdigställas och Ann-Sofie 
Hansson-Pourtaheri välkomnar också deltagare att höra av 
sig till henne innan om de har aspekter de vill att hon skall ta 
upp i föredraget. Det kommer även gå att ställa frågor under  
föreläsningens gång. 

Hon har mailadress: 
ann-sofie.hansson.pourtaheri@akademiska.se

Fortsättning  
på nästa sida.
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Intressant läsning Intressant läsning

Munskydd
År tvåtusen, då kommer  
det att låta så här:

”Blip blopp pling plong.”
Vi var barn, fantiserade om musiken. 
Hur blir den om femtio år? Antagligen 
krånglig, obegriplig. När vi är gamla. 
”Vi blir inte gamla, hur kan 
du veta att vi lever då?”
”Inte vet jag men jag tror att alla 
kommer att bara äta bara piller.”
 ”Och alla flyger som Blixt Gordon.”
”Ja, eller som familjen Jetson.” 
(När var de, någon som minns?)

Jag kommer att tänka på hur vi spånade 
om framtiden, fortfarande i en tid av 
framtidstro och teknikoptimism. Långt 
före dagens generationer som möjligen 
med rätta anklagar oss för att ha stulit 
deras hopp och möjligheter.

Nu går jag omkring i min egen science 
fiction. Framme i framtiden som skulle 
bli. Okej vi flyger inte jämt omkring i 
helikoptrar hela tiden. Och pillermaten 
är mest för kroppsbyggare. Men visst 
kan det ibland kännas overkligt. Likt 
framtidsvyerna i en tid när nobelpriset 
går till något som ger oss möjlighet att 
ersätta bibelns skapelsemyt med en ny - 
att skapa nytt liv, annorlunda liv, liv som 
det vi tror att vi vill ha. I bussen sitter 
vi konstiga varelser. Ser ut som hämtade 
ur Star Wars, anonyma med mimik som 
inte går att tolka. Man inser att det be-
hövs kontext, resten av ansiktet, för att 
förstå vad en människa känner och vill. 
Jag kommer på mig själv med inbillningen 
att alla är helt neutrala, utan känslor 
och tankar, anonyma myror i en stack. 
Glömmer individualiteten. Min vän målar 
en mun med läppstift i protest.

Nu är vi inte där än, inte i Kina, tack 
och lov, där allt är påbjudet, uppträd 
utan munskydd och du är rökt. Men 
närapå, hör redan inom mig nästa fas i 
pandemin då det kan låta så här, ”va, har 
du inte munskydd, människa, ta för tusan 
ditt samhällsansvar.”

Så riskgruppsmänniskan Anders tänker 
att det kan inte skada, tar på mig fanskapet, 
flåsar och pustar, försöker uthärda. Sno-
rar och min partner skrattar åt den våta 
fläcken på näsan, ”hörru ta och byt till 
ett nytt.” Tänker att det blir dyrt det här, 

Reflektioner i  
Coronatider

hålla på och byta munskydd hela tiden, 
måste väl gå att tvätta, eller hur. Ser på 
förpackningens baksida:

”Absolut förbjudet att använda  
munskydden mer än en gång.” 

Absolut förbjudet! Är vi alltså i Kina 
redan? Snart kommer polis med batong  
och elpistol, fäller mig till marken, 
”medborgare, du har återanvänt ditt 
munskydd.”

Ja, ja, man suckar och tvättar den snoriga  
lappen i ren protest. Hur funkar den sen?  
Men den kanske har mest symbolisk  
betydelse, den hjälper faktiskt, ingen sätter  
sig bredvid oss två, det orangea över mun 
och näsa signalerar, som insekternas  
varningsfärger, kom inte hit, då dör du!

Jag ler också åt anekdoten, den som 
Anders Tegnell återgav. Om flygpassage-
rarna som sätter sig i planet, alla försedda  
med munskydd. Och som sen alla tar av 
sig de jobbiga maskerna när de funnit sina 
platser. Antagligen en vandringssägen,  
men använd för att illustrera något, vad 
vet jag inte men ska väl betyda – igen  
- att allt handlar mest om psykologi.

Så åter till tankarna om framtiden, 
hur tänker dagens barn och unga om 
den? I dessa tider med virus och koldi-
oxid, har de några fantasier om märkliga 
tekniker eller sociala förändringar som 
ska rädda jorden, eller är det tvärtom 
undergångsscenarierna som dominerar? 
Jag får väl fråga – det ska vi göra mycket 
mer, fråga vad vi tänker på. Vilka är de 

viktiga symbolerna? Det lilla viruset 
har sin bild, en boll med röda taggar, 
en skrämmande bild, något otäckt som 
tränger in i oss, knappast något positivt 
att ta till sig. Men människor i mun-
skydd, visst! Så bra att morfar skyddar 
sig. Lätt att se och förstå.

Sedan kan man undra vad som kunde 
vara dagens Crescent 2000, mopeden 
med futuristisk look, designad av Björn 
Karlström. En gång skulle den se ut som 
framtiden, tingesten som visade vägen, 
skulle göra ännu fler människor mobila, 
även de som inte ville ha bil, eller hade 
råd. Finns det i dag någon motsvarig-
het? Nån symbol som pekar framåt mot 
en tid när gränsöverskridande tillåts och 
lockar. Resor, kramar och kindkyssar. 
När allt sådant inte inte längre upplevs 
som dödligt?

Ja, vad skulle det vara? Just nu kom-
mer jag inte på något, men vaknar 
ibland på nätterna med en hemsk bild 
av en diktator. En som tar sig rätten att 
måla upp bilder av en god framtid. Som 
lovar oss allt, att vi ska bli stora och 
mäktiga igen.

Då tror jag i alla fall på munskyddet 
som låter oss komma nära, att röra oss 
fritt, till barn och barnbarn. Och som vi 
tvättar och sen tar på och av som vi vill. 

 ▶ Anders Fagerlund

Lästips
Seniorpsykologen Anders Fagerlund har kommit ut med en roman, ”Gunnar, psykologen”.

 Romanen är, enligt baksidestexten, ett 60-talsdokument, och för den som i likhet med författaren 
var ung på 60-talet är det lätt att känna igen sig. 

Boken har tre bärande teman. Den unge psykologens tar sina 
första steg inom professionen, råkar ut för med- och motgångar,  
rannsakar sig själv, men möter också kollegor, som stöttar. Det 
andra temat rör hans privatliv. Det finns personliga relationer 
som väcker starka känslor och inte är helt lätta att hantera. Det 
tredje temat är den unge psykologens kamp mot en korrupt  
och ondskefull psykiater. Detta utvecklar sig till ett kriminal-
drama, men utan den sedvanliga frågan om vem som är den 
skyldige. Det centrala temat är i stället hur maktens män blir 
näst intill onåbara med hjälp av sina korrupta nätverk. De tre 
motiven flätas samman och påverkar varandra. De belyses 
också i den unge mannens egenterapi och drömmar.

Anders Fagerlund har redan innan romanen varit en 
skrivande psykolog och den som har bekantat sig med hans 
hemsida (andersfagerlund.se) känner igen den rappa stilen, 
kopplingen mellan psykologi och samhällsfrågor och engage-
manget i frågor om ont och gott. 

Boken finns att beställa i nätbokhandeln.

 ▶ Ann Valentin Kvist

Minnesord Maria Ankarberg
Maria Ankarberg föddes den 14:e februari 1933 och dog den 6:e april 2020, 87 år gammal. 

Maria studerade till psykolog vid Göteborgs psykologiska institution och var anställd där som 
universitetsadjunkt där hon också var doktorand. Under tiden för forskningsstudierna kom docent 
Eric Götlind och föreläste vid några tillfällen om sin behandlingsmetod vid psykoser. Maria beslöt 
att avsluta sitt arbete vid institutionen för att påbörja ett samarbete med Götlind vid Gullberna 

sjukhus i Karlskrona.

Hon flyttade till Karlskrona och arbetade där som psyko-
log inom psykiatrin på Gullberna sjukhus sedan l977 i nära 
samarbete med docent Eric Götlind från Uppsala. Han hade 
utarbetat en specifik modell för behandling av psykoser och 
andra tidiga störningar benämnd ”Götlindmodellen”. Hon 
var medverkande i hans utbildningsprogran och bedrev under 
många år såväl individual- och grupphandledning som semi-
narie- och föreläsningsverksamhet. Metoden är närmare be-
skriven av Maria Ankarberg i Sveriges Psykologtidning nr 16, 
1993 (se också nedan).

Hon flyttade tillbaka till Göteborg och var verksam som pri-
vatpraktiserande psykolog och psykoterapeut i Göteborg långt 
efter pensionsåldern. Hon var tidigt medlem i seniorpsyko-
logernas förening, västra regionen, och deltog flitigt vid träf-
far och utflykter och tillhörde programkommittén sedan 2016 
fram till sin död. Ett av hennes intressen vid sidan av arbetet 
som psykolog och psykoterapeut var att förkovra sig i italienska  
språket. Hon deltog i olika kurser i italienska under flera år. 
Hon var också aktiv volontär inom Röda Korset i Göteborg.

Vi seniorpsykologer som känt Maria under 2000-talet har 
alltid uppfattat hennes ödmjukhet inför sitt arbete och förstått  

 
hur hon på senare tid önskat göra mer än hon egentligen orkade  
med. Hon förberedde t.ex. ett seminarium för oss seniorpsy-
kologer i västra regionen i höstas, 2019. Hon skulle då berätta 
om sitt tidiga arbete vid Gullberna sjukhus med GRT – Growth 
in Regression Therapy – en form av psykoterapi vid tidig mo-
dersdeprivation, utvecklad av Erik Götlind. Seminariet skulle 
ges utifrån en bok om denna behandlingsmetod som gavs ut 
2018. (författare John Downing, Oslo. I nättidningen, Senior- 
PsykologenE, 2019:3 finns referat av boken). Men seminariet 
med Maria fick ställas in. 

Däremot deltog Maria med glädje vid den traditionella jul-
lunchen med seniorpsykologerna i december förra året och hon 
var aktiv i programkommittén inpå nyåret 2020. Hon bidrog 
ofta med konstruktiva förslag om framtida programpunkter.

Närmast sörjande är hennes två söner, båda verksamma 
som psykologer, och deras familjer.

För seniorpsykologerna i Göteborg

 ▶ Gerty Fredriksson och Birgitta Rydén 
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Psykologihistoriska Sällskapet verkar sedan 2001 
och främjar intresset för psykologins framväxt och 
utveckling. Framförallt i Sverige. Vi vill: 

• Väcka och underhålla intresset för psykologins 
historia. 

• Stimulera svensk psykologihistorisk forskning.  

• Främja bevarandet av litteratur, urkunder, fö-
remål och personliga minnen från psykologins 
historia. 

Psykologin introducerades i Sverige för knappt 100 
år sedan. En ambition är att bevara och dokumen-
tera starten och ämnets utveckling. 

Ibland är vi ännu i den svenska psykologihistoriens 
inledning, till exempel där nya psykologiska insti-
tutioner grundas. 

Fysiska föremål, dokument och annat bevaras hu-
vudsakligen i digital form och vi arbetar ständigt 
för att göra mer av materialet tillgängligt på hem-
sidan: 

www.psykologihistoriska.se

Bli medlem Du också!

Stöd Psykologihistoriska Sällska-
pets arbete och få till dig med-
lemsutskick med information, 
länkar till filmer, dokument och 
annat. Anmäl dig nu - bli medlem 
resten av året och hela 2021! Se-
niormedlemmar får rabatt!

Vi vänder oss till såväl akademiskt som praktiskt 
verksamma, alla som arbetar med psykologin i 
yrke och utbildning, inklusive studerande och se-
niorer. 

Medlemsavgiften är 200 kr/år och 100 kr/år för 
studerande.

Institutioner, organisationer och företag är väl-
komna som medlemmar. och betalar 1 000 kr/år. 

OBS! Vår samverkan med Seniorpsykologerna är 
tät och medlemmar betalar bara 100 kr första 
året! Ange att du är seniormedlem, ditt namn och 
e-post och betala enligt följande alternativ:

Swish: 0730653880

Bankgiro: 123-1836

Plus Giro konto: 35 42 88-3

Hur är det ställt med psykologihistoria på våra lärosäten?

Vi har nyligen skickat ut en enkät till lärosäten med några frågor om undervisningen i Psykologins histo-
ria för att se om vi kan vara behjälplig med råd och stöd.

Vi söker också intresserade lärare som kan bli våra kontaktpersoner. Hör av dig till kerstin.isaksson@mdh 
Mer information om detta kommer presenteras fortlöpande.

Seniorpsykologernas enkät 2020

För att pejla intresset för och synpunkter på Nationella föreningen för seniorpsykologer skickade vi 
våren 2020 ut en enkät till de 2177 medlemmarna i Sveriges Psykologförbund som fyllt 60 år. 

492 medlemmar besvarade enkäten (22%) varav 150 var medlemmar i föreningen.

Hur skulle du värdera ett medlemskap i Seniorpsykologerna utifrån följande påstående:

Fråga Instämmer Instämmer inte Vet inte

Jag får som 60+ möjlighet att utveckla kontakten  
med andra seniora kollegor

69% 5% 26%

Jag får tillgång till föreningens egen tidning 
SeniorPsykologen

78% 5% 17%

Jag ser medlemskapet som en möjlighet  
att få tillgång till mina seniora kollegors  
kunskaper och erfarenheter

74% 4% 22%

Jag ser medlemskapet som en möjlighet att få  
dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter  
till kollegor och/eller studenter

67% 7% 26%

Jag uppskattar möjligheten at delta i olika  
aktiviteter i den regionala verksamheten

65% 6% 30%

Jag skulle vara intresserad av att engagera  
mig i uppstarten av en ny region

14% 86% -

40 kollegor har visat intresse av att antingen starta upp nya verksamheter/regioner eller engagera sig inom nuvarande genom att 
ange e-postadress/telefonnummer för kontakt. Vår ordförande Gunvor Bergquist skickade under sommaren ett mail till dessa 
kollegor, i vilket hon uttryckte styrelsens glädje över responsen och intresset men beklagade samtidigt att Coronapandemin för 
tillfället gör det omöjligt att träffas.

Kontaktlistan finns givetvis kvar och vi hoppas kunna återkomma till dessa kollegor.

På den öppna frågan Mitt värde av medlemskapet skulle öka om Seniorpsykologföreningen gör mer av följande har 149  
kollegor kommit med olika synpunkter. De kan indelas i sex teman där tema 1 har angivits av flest personer och tema 6 av minst 
antal personer
Tema 1: Kontakt med yngre kollegor/studenter/doktorander ev som mentorskap
Tema 2: Föreläsningar, seminarier, diskussioner och studiebesök om aktuella frågor
Tema 3: Kontakt med de psykologiska institutionerna
Tema 4: Kulturella och sociala aktiviteter
Tema 5: Dela erfarenheter med varandra
Tema 6: Fler aktiviteter utanför regioncentra

Ett stort tack till alla er som tog er tid att besvara vår enkät!

 ▶ Margeth Reiniusson

Information Information



Nationell förening för seniorpsykologer hälsar följande nya medlemmar välkomna:

Medlemsinformation

HUR GÖR MAN FÖR ATT BLI MEDLEM?

Gå in på Psykologförbundets hemsida www.psykologforbundet.se med ditt medlemsnummer  
(som finns på baksidan av Psykologitidningen) eller logga in med ditt Bankid

Klicka på Seniorpsykologerna och sedan på: att bli medlem
Skriv ditt namn, adressuppgifter, telefon och e-postadress. Medlemsregistret skickar ut en  
första betalningsavi. Därefter dras medlemsavgiften automatiskt med 13 kronor/månad.

Uppdatering av adressuppgifter:
Det har framkommit att flera medlemmars e-postadresser och telefonnummer har upphört att gälla.

Du kan själv ändra och kontrollera dina medlemsuppgifter via psykologförbundets hemsida.

Observera!!
Uppdaterad e-postadress är ett måste för att få den elektroniska versionen av

SeniorPsykologen – som skickas ut via e-post till samtliga medlemmar

Medlemsansvariga
Region Umeå: Eva Sjöholm Lif sjoholm.eva44@gmail.com 070-312 31 88
Region Uppsala: Gunilla Eriksson erigun57@gmail.com 018-46 98 91, 076-241 24 49
Region Stockholm: Margreth Reiniusson margreth.reiniusson@PsiMa.se 076-165 34 00
Region Göteborg: Sven-Erik Dahlgren sven-erik.dahlgren@telia.com 070-696 05 82
Region Lund: Lars Ahlin lars.ahlin3@icloud.com 073-065 38 80

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER
Inom Sveriges Psykologförbund

NATIONELL FÖRENING FÖR SENIORPSYKOLOGER 
inom Sveriges Psykologförbund

Schildmeijer Eva Borgholm
Trankell Agneta Stockholm
Strandh Christine Stockholm

Fryland Helena Jönköping
Sundelin Johan Bromma

Gunvor Bergquist, ordförande.
Torp, Alingsåker 1, 461 98 Trollhättan
070-783 11 44
gunvor.bergquist01@gmail.com

Margreth Reiniusson, vice ordförande.
Källskuruvägen 1, 137 71 Dalarö
076-165 34 00
margreth.reiniusson@gmail.com

Gunilla Eriksson, kassör.
Kyrkogårdsgatan 27, 753 12 Uppsala
018-46 98 91 alt. 076-241 24 49
erigun57@gmail.com

Kristina Pollack
Ängsklockevägen 127, 181 57 Lidingö
073-524 06 72
pollack.kristina@gmail.com

Sven-Erik Dahlgren
Ingareds Skolgata 22, 441 65 Alingsås
070-696 05 82
sven-erik.dahlgren@telia.com

Carina Folkesson
Riddaregatan 9, 903 36 Umeå
070-347 88 67
folkessoncarina49@gmail.com

Ewa Palmér Wikdahl
Kädarpsvägen 2,  29168 Fjälkinge
070-531 92 45 
palmerwikdahl@hotmail.com

Redaktör SeniorPsykologen:
Ann Valentin Kvist
Tårepilsvägen 1, 239 33 Skanör
070-448 28 12
valentinkvistann@gmail.com


