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I Tidsskrift for Norsk Psykolog-
forening (vol 48) diskuteras (av 
Nordanger m fl, 2011) för- och 
nackdelar med en föreslagen ny 
diagnoskategori för barn: Deve-

lopment trauma disorder (DTD).
Artikelförfattarna beskriver hur 

traumaforskningen under en lång pe-
riod fokuserat på följderna av ”single 
trauma”, det vill säga belastande hän-
delser som dödsolyckor, katastrofer 
och överfall. 

Utvecklingen inom barntraumafältet 
har senare gått mot att i ökande grad 
sätta sökarljuset på traumatisering 
som sker i mellanmänskliga relationer, 
typ II-trauma eller komplexa trauma, 
till exempel exponering för krigsmiljö-
er, familjevåld eller sexuella övergrepp. 

DSM-diagnosen PTSD fångar inte 

upp symtom och konsekvenser av 
komplexa och långvariga trauma hos 
barn, anser författarna. I stället tycks 
barn som lever i sådana riskmiljöer få 
symtom spridda över hela diagnosre-
gistret och inte sällan uppfyller de kri-
terierna för flera diagnoser samtidigt. 

Den föreslagna diagnosen DTD har 
utformats för att bättre spegla sym-
tombilden hos barn som växer upp 
med utdragna och kanske pågående 
psykosociala påfrestningsfaktorer. Den 
är också förankrad i utvecklingspsyko-
logisk kunskap om hur barn påverkas 
av mellanmänsklig stress som pågår 
under lång tid. 

Just kopplingen till modern utveck-
lingspsykologi är tydlig och den ame-
rikanska gruppen bakom förslaget 

(Complex Trauma Task Force) sam-
manfattar konsekvenserna som dys-
funktionell reglering och beskriver hur 
den slår igenom på en rad områden, 
till exempel känsloreglering och upp-
märksamhets- och beteendereglering. 

Initiativet är intressant i sig, 
men kanske än mer slående är det 
bakgrunds material som tagits fram. 
Flera rapporter visar att en stor andel 
i popula tionen i USA och Norge har 
upplevt komplexa och långvariga mel-
lanmänskliga trauman under barndo-
men. 

Till exempel visar studier att 11 pro-
cent av norska ungdomar har varit 
med om grova sexuel la över grepp och  
8 procent har varit utsatta för våld från 
en förälder. Självfallet finns ingen an-

Utvecklingspsykologin 
                            

Under de senaste decennierna har utvecklingspsykologin föränd-
rats radikalt. Kunskapen om hur barnet i anknytningsprocessen  
tillägnar sig ett re!ekterande själv har blivit allt mer detaljerad. 
Vad betyder det för den behandlande psykologen, frågar  
Jan-Olov Karlsson, i en essä som tar avstamp i aktuell litteratur.
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ESSÄ

ledning att anta att sifforna stämmer 
helt, men de ger ändå en bild av att en 
betydande del av barnpopulationen, 
även i länder som inte är drabbade av 
underutveckling eller krig, lever under 
omständigheter som innebär risker för 
deras psykologiska utveckling. 

Vilket genomslag förslaget om en ny 
barndiagnos får återstår att se, men 
initiativet speglar en i mina ögon in-
tressant och vällovlig ambition, näm-
ligen att på allvar dra slutsatser från 
och tillämpa utvecklingspsykologisk 
kunskap i mötet med patienten. Fram-
stegen inom det utvecklingspsykolo-

giska landskapet är imponerande och 
inspirerande och också ett område som 
många psykologer kan enas kring. 

Men vad det betyder för den enskilde 
psykologen som dagligen möter barn 
i sitt arbete är inte självklart. Snarare 
tvärtom. Den mångfacetterade bilden 
av barns utveckling och psykopatolo-
gi ställer allt större krav, inte bara när 
det gäller diagnostisering, utan även på 
bemötande och behandling. En över-
gripande fråga är alltså hur slutsatser 
från modern utvecklingspsykologisk 
forskning kan vara vägledande och ut-
göra grund för både diagnostisering 
och för psykologisk behandling av barn 
och ungdomar. Jag ska nedan presente-
ra tre böcker som på ett kliniknära sätt 
diskuterar frågan.

Bjørg Røed Hansen är klinisk psykolog 
och forskare med inriktning på barn. 
Hon har intresserat sig för vilken be-

tydelse anknytningsteori, självutveck-
lingsteori och mentalisering har för 
psykologisk behandling. I boken I dia-
log med barnet (Hansen, 2012) fokuse-
rar hon på konceptet intersubjektivitet, 
som hon menar innefattar mer än ett 
avgränsat begrepp. Den ömsesidiga in-
levelsen och förståelsen som intersub-
jektivitet innefattar är en avgörande 
drivkraft i normalutvecklingen och 
också i psykoterapi. 

Hansen går på ett initierat sätt ige-
nom spädbarnsforskning och neu-
ropsykologisk forskning och ger en 
integrerad bild av aktuell utvecklings-
psykologi. Hennes slutsats är att den 

förändrande kraften i psykoterapi lig-
ger i att ”barnets inre kan bli uttryckt, 
erkänt och bekräftat och att terapeuten 
bidrar i en meningsskapande och ex-
panderande process”. 

I linje med Daniel Sterns teoribeskriv-
ningar tonas begreppen medvetet/
omedvetet ner och författaren intresse-
rar sig mer för det explicita/implicita. 

Hansen beskriver att det finns två 
skeen den, två trådar parallellt i ett te-
rapeutiskt möte. Hon kallar dessa den 
affektiva dialogen och den narrativa 
dialogen. 

Den affektiva dialogen pågår ständigt 
i psykoterapi. Den består av ett ordlöst, 
ömsesidigt förmedlande av känslor och 
uppmärksamhet och härstammar från 
tidiga processer i utvecklingen. Paral-
lellt och många gånger intvinnat ligger 
den narrativa dialog som består av sym-
boliskt lagrade erfarenheter som för-

medlas genom lek, teckning och samtal. 
Hansen betonar det implicita vilket 

får konsekvenser för terapiprocessen 
på flera sätt. Framträdande är att form 
och process är lika angeläget som inne-
håll. Hur vi är med varandra, på vilket 
sätt vi samspelar och samtalar, är minst 
lika viktigt som innehållet i samtalsdi-
alogen. Att upprätthålla den genuina 
känslomässiga kontakten med patien-
ten blir terapeutens främsta verktyg.

Mentaliseringsteorin har väckt upp-
märksamhet genom att behandling av 
vuxna patienter med borderlineprob-
lematik har visat mycket goda resultat. 
Kärnan i terapin är att utveckla den 
känslomässiga reflektionsförmågan 
hos patienten och på så vis understöd-
ja den nödvändiga affektregleringen. 

Mentaliseringsbaserade behand-
lingar för barn och ungdomar har 
också utvecklats på flera håll. Boken 
Minding the child (Midgley & Vrouva, 
2012) är en antologi som kan ses som 
ett ”state of the art”-dokument. Här 
finns en provkarta på tillämpningar av 
mentaliseringsteori från olika delar av 
Europa och Nordamerika. 

För den som vill ha en snabblektion i 
mentaliseringsteori kan jag rekommen-
dera inledningskapitlet som är skrivet 
av Peter Fonagy och Elizabeth Allison. 
Vidare finns avsnitt om psyko patologi 
ur ett mentaliseringsperspektiv samt 
en del om mentalisering i utrednings-
sammanhang. För den intresserade 
följer sedan korta genomgångar av 
tillämpningar för olika kontext och 
patient grupper, till exem–pel för famil-
jer (MBT-F ), föräldrar (MBT-P) och 
tonåringar (MBT-A och AMBIT). 

När det gäller barn har den mest in-
gående metodutvecklingen gjorts av 
ett holländskt team (Verheugt-Plei-
ter, 2008; Bateman & Fonagy, 2012). 
Beskriv ningarna baseras på ett antal 
intensiva psykoterapier med barn som 
har stora svårigheter. 

Terapierna har videofilmats, analy-
serats på mikro nivå och sedan silats 

”Uppgiften att hålla en genuin  
känslomässig kontakt vid liv under 
mötet med patienten ställer  
terapeutens personliga utveckling  
i centrum.”

Jan-Olov Karlsson
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genom mentaliseringsteoretiska tanke-
gångar. 

Resultatet är detaljerade beskriv-
ningar av interventioner och förhåll-
ningssätt som stöder barnets ut veck  ling 
mot att etablera ett reflek terande själv. 

Grundtanken är att mentali serings-
förmågan i normalutvecklingen byggs 
upp stegvis men att den också kan va-
riera från stund till stund, till exem-
pel under en behandlingssession. 
De interventioner som terapeuten 
gör måste kontinuerligt anpassas till  
patientens aktuella mentaliserings nivå. 

Det holländska teamet understry-
ker vikten av att på ett systematiskt 
sätt stärka föräldrarnas reflekterande 
förmåga. Här finns en interventions-
stege, som börjar med att terapeuten 
vinnlägger sig om att ta förälderns 
pers pektiv och sätter sig in i hennes/ 
hans situation. Terapeutens mentalise-
rande attityd kan bli en modell för för-
äldern, men framförallt är terapeutens 
känslomässiga engagemang en bas för 
förälderns eget utforskande av sin re-

lation till barnet. Först när föräl dern 
erfar att terapeuten har förälderns 
”mind” i sitt ”mind”, kan hon eller han 
växla över från beteendebeskrivningar 
till att undersöka bakomliggande käns-
lor och intentioner hos barnet. 

Billy Larsson har i Psykologtidningen 
nr 5, 2013 beskrivit en utveckling mot 
integration inom psykoterapiforsk-
ningen. Sedan en tid finns liknande  
integrationssträvanden inom det ut-
vecklingspsykologiska området, inte 
minst en tvärvetenskaplig ansats. Att 
så att säga impregnera terapiprocessen 
med utvecklingspsykologisk kunskap 
är därför ett sätt att göra den mer ve-
tenskapligt förankrad.

Sammantaget visar tillämpning-
arna av mentaliserings- och själv-
utvecklingsteori att barnets normal-
utveckling och vad som händer i 
behandlingsrummet hänger intimt 
samman. I framtiden kommer säkert 
skär ningspunkten mellan utvecklings-
psykologi och psykoterapiforsk  ning 
generera ännu mer kunskap som är  

direkt kliniskt användbar. 
Ett område som redan påverkats 

starkt är det terapitekniska. Uppgiften 
att hålla en genuin känslomässig kon-
takt vid liv under mötet med patienten 
ställer terapeutens personliga utveck-
ling i centrum. 

I forskningssammanhang har menta-
liseringsförmågan operationaliserats 
till reflektionsförmåga och det finns 
reflektionsskalor framtagna för vuxna, 
barn, föräldrar och, intressant nog, nu 
också för psykoterapeuter (Ensink et 
al. 2013). En studie visar till exempel 
att ett program med 
30 timmars träning av 
reflektionsförmågan 
signifikant ökar kapa-
citeten att mentalisera 
hos terapeuter som är 
i början av sin utbild-
ning. 
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