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AKTUELLT

Filmen Hotell väckte hennes intresse för psykologi
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I ett öppet brev till rege-
ringen kräver Psykolog-
förbundets yrkesförening 
Psifos att maxtaket på 
barngruppernas storlek 
ska behållas. 

1 Vad är det ni kräver? Och 
varför?

– Vi psykologer som arbetar i 
förskolan kräver maxtak på barn-
gruppernas storlek. Vi tycker att 
Skolverket borde uppmärksamma 
gruppstorlek och personaltäthet 
i sina rekommendationer i stället 
för att ta bort riktmärket på 15 
barn, som man har gjort i sina 
nya allmänna råd om kvalitet i 
förskolan. Enligt Skolverket ska 
barns behov avgöra förskolans 
organisation. Där tänker vi psyko-
loger helt i linje med Skolverket. 
Samtidigt anser vi att det i verk-
ligheten är ekonomin som styr 
över hur stora grupperna blir.

– Barn möter väldigt olika 
förutsättningar beroende på 
vilken kommun och förskola 
de hamnar i. Dialogen mellan 

Psykologer vill inte arbeta inom 
Bup i Värmland och därför har 
det uppstått en kris i verksam-
heten. Så beskrivs situationen av 
Nya Wermlandstidningen, och 
ledningen i samverkansgruppen 
menar att psykologer är ”krångli-
ga och ställer till det”. Men psyko-
logerna har i artikeln inte fått ge 
sin syn på problemet. 

Psykologföreningen menar att 
Bup, som både rekryterat flest 
psykologer och förlorat flest de 
senaste tio åren, inte uppfattas 
som en seriös verksamhet av psy-
kologer. Arbetsmiljön är ohållbar, 
med hög stress och underbeman-
ning i kombination med ledning-
ens krav på tillgänglighet. Psyko-
logföreningen upplever problemet 
som mycket allvarligt och ska nu 
försöka få bemöta ledningens syn 
i Nya Wermlandstidningen. 

förskolecheferna och huvud-
mannen fungerar oftast inte. Vi 
är oroliga för att barngrupper-
nas storlekar kommer öka när 
riktmärket är borttaget. Konse-
kvenserna är bristande trygghet 
och inlärning, både kognitivt och 
socialt, någonting som kan ha 
långtgående effekter som följer 
barnet hela skolgången. Detta har 

i sin tur negativ inverkan på vår 
gemensamma framtid och på hela 
samhällsekonomin. Statistik visar 
att den psykiska ohälsan bland 
barn och ungdomar ökar. Därför 
borde Skolverket agera och införa 
maxtak för barngruppernas stor-
lek innan den psykiska ohälsan 
stiger ännu mera. 

2 Vilka reaktioner har ni fått? 
– Responsen har varit 

mycket positiv, och blivit en 

nyhet i  tv, radio och tidningar. 
Lärarförbundet och Barnverket 
har valt att sprida våra argument 
bland sina medlemmar. Men 
hittills har vi inte fått svar från 
dem som vi skickade brevet till: 
Maria Arnholm, Jan Björklund 
eller Maria Larsson.  

3 Hur fortsätter ni arbetet?
– Just nu håller vi på att 

utarbeta en strategi. Målet är att 
få igång en dialog med berörda 
från bland annat Skolverket där 
vi kan föra fram våra synpunk-
ter. Det är oerhört viktigt att 
man förstår innebörden och de 
framtida konsekvenserna av 
riktmärkets borttagning för våra 
förskolebarn. 

Kajsa Heinemann

Frågorna besvaras gemensamt av 
Anna Sandell, ordförande i Psifos 
och ledamot i Psykologförbundets 
styrelse, samt styrelseledamöterna 
Christine Andersson och Nina Linck.

Läs hela brevet:  
www.psykologforbundet.se

3frågor till Psifos:

Psykologer  
svartmålas  
i Värmlandsmedier

Anna Sandell

"Vi kräver att maxtaket ska behållas"

Idén att söka psykolog-
programmet föddes när 
Isabel Juréhn var regi-
assistent på guldbagge-
prisade filmen Hotell. Nu 
går hon på KI och förenar 
den bästa av världar: film 
och psykologi.

Bäst beskrivet är Hotell 
(2013) en tragisk och samti-
digt underhållande skildring 
av en samling karaktärer 
med olika diagnoser – social 
fobi, depression, anknyt-
ningsproblematik och för-
lossningspsykos – som ger 
sig ut på en hotell-turné. Att 
ta reda på vad diagnoser gör 
med oss var inkörsporten 
till psykologprogrammet för 
Isabel Juréhn, som då var 
regiassistent åt Lisa Lang-

seth, filmens regissör och 
manusförfattare.

– Förlossningsdepres-
sion som Alicia Vikanders 
rollkaraktär lider av, var ett 

för mig okänt begrepp. Att 
gestalta denna diagnos gav 
filmarbetet en helt ny tyngd 
för mig. Jag tror att det är en 
vettig väg mot ett friskare 

samhälle att exponera tabu-
belagda psykiska tillstånd, 
och konsten är ett sätt att 
konfrontera denna proble-
matik. Där och då fick jag 
tanken om att söka psyko-
logprogrammet, säger Isabel 
Juréhn.

Psykolog eller filmare? 
– Jag har svårt för titlar 

och är mest vetgirig just nu. 
I framtiden vill jag jobba 
med det som känns viktigt. 
Nu ser jag det som något 
som kombinerar kompe-
tenser inom film/konst och 
psykologi. Psykologistudier-
na är spännande, även om 
grundkurserna stundom kan 
vara långrandiga. Jag ser 
fram emot kommande kur-
ser och trivs bra på KI. 

Kajsa Heinemann

"Skolverket borde  
införa maxtak för barn-
gruppernas storlek” 

Filmen Hotell, som var nominerad i 
flera kategorier inför Guldbaggegalan 
20 januari 2014, tog hem priset för 
Bästa biroll (Anna Bjelkerud för sin roll 
Pernilla). T h Isabel Juréhn.
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