
Mentalisering 

- et oplæg om det I godt ved. 

”Never let correction sabotage for 

connection” (dagens mantra). 



Børns udvikling 0-3 år 

• Grundlaget for vores væren i verden er relationer. 

 

• Ex: ”Et par tager deres nyfødte datter med hjem fra hospitalet. På 
forhånd har de gjort hjemmet klar og er på alle måder indstillede på, 
at deres liv har taget en drejning, og nu er det vigtigste at tage vare 
på deres lille datter. De to er de primære voksne omkring barnet. 
Den første tid er den lille i helt tæt fysisk kontakt med moren og 
faren, som kommer, når hun græder, sørger for, at hun får mad og 
tryghed og skifter hende, når bleen er våd. Når hun græder, trøster 
mor og far hende, når hun bliver bange, hjælper de hende med at 
blive tryg igen. Moren putter hende om aftenen. Lige så langsomt får 
hun en rytme. Forældrene ser deres lille datters særlige 
personlighed og spejler det, de ser. I takt med at hun bliver ældre, er 
forældrene i stand til at udvise fleksibilitet og tilpasse sig pigens nye 
udviklingstrin.” (Kilde: Hagelquist, 2012, p.169). 

 

• Hvilke udviklingspsykologiske elementer rummer eksemplet? 

 



Børns udvikling 0-3 år 

• Tillid. 

 

• Tidlig tilknytning. 

 

• Følelsesmæssig afstemning og spejling. 

 

• Regulering af fysiske behov. 

 

• Regulering af følelser. 

 

• Tidlig udvikling af opmærksomhed og regulering af adfærd. 

 

• Tidlig, tidlig udvikling af fornemmelse af selv og anden. 

 

• Oplevelse af at blive set, der udbygges gennem resten af livet. 

 

 

 



Mentalisering # 

• Mentalisering er fokus på mentale tilstande hos 

en selv og hos andre, især i forbindelse med 

forklaring af adfærd. 

 

• Mentale tilstande er eksempelvis følelser, 

tanker, behov, mål og grunde. 

 

• At kigge bagom adfærden giver mulighed for at 

regulere vores følelser og indgå i samspil. 



Mentalisering 

• SELV (følelser, behov, mål, grunde og tanker). 

 

• ANDEN (følelser, behov, mål, grunde og tanker). 

 

• Empati: At være over i den anden. 

 

• Mindfullness: At have fokus på egne mentale tilstande. 

 

• Mentalisering: At se den anden og se sig selv – på 
samme tid (dobbelt). 



Definitioner på mentalisering 

• At have sind på sinde. 

 

• At være opmærksom på egne og andres 

mentale tilstande. 

 

• At forstå misforståelser. 

 

• At se sig selv udefra og den anden indefra. 

 



Hvad er mentalisering? 

• Mentalisering kan defineres som opfattelse og 
fortolkning af adfærd som forbundet med intentionelle 
mentale tilstande (et form for tankespor). 

 

• Mentalisering er baseret på antagelser om, at mentale 
tilstande påvirker menneskelig adfærd. 

 

• Mentalisering kræver en nøje analyse af 
omstændighederne for handling. 

 

• Mentalisering kræver en nøje analyse af tidligere 
adfærdsmønstre. 



Hvad er mentalisering? 

• Mentalisering er overvejende førbevidst, selvom den forudsætter 
komplekse kognitive processer (som at børste tænder!). 

 

• Mentale tilstande (fx antagelser) er i modsætning til de fleste 
aspekter ved den fysiske verden lette at ændre. 

 

• Fokusering på produkterne af mentalisering er en proces, der er 
mere fejldisponeret end fokusering på fysiske omstændigheder, fordi 
den blot vedrører en repræsentation af virkeligheden snarere end 
selve virkeligheden. 

 

• Mentalisering er en imaginativ mental aktivitet. 

                                                            

                                                              (Kilde:Hagelquist, 2012, p. 19) 



Teorien om mentalisering 

• Teorien omkring mentalisering tilbyder en samlet teori 
om børns udvikling og en beskrivelse af, hvilke 
konsekvenser det får, når børn oplever traumer og 
omsorgssvigt i deres udvikling. 

 

• En samling af behandlingstraditioner (inkluderende) – 
det som alle gode behandlere allerede ved. 

 

• Ikke spor innovativ! Som terapeutisk tilgang er 
mentalisering lige så gammel som menneskelige 
relationer og selvbevidsthed. 



Teorien om mentalisering 

• Ideer til behandling er inspireret af den måde 

menneskets sind naturligt udvikles og præges 

(udviklingsfremmende samspil). 

 

• Fokus på de elementer, der kendetegner den 

naturlige relation, som skaber 

udviklingsmuligheder for menneskehjernen (et 

træ – hvor gror det bedst? Muldens 

sammensætning, temperatur, vindforhold…). 



Mentalisering i praksis 

• Borderline personlighedsforstyrrelser (fx selvskadende adfærd). 

 

• Antisociale personlighedsforstyrrelser (fx psykopati). 

 

• Psykoterapi med forældre og spædbørn, gruppeterapi med teenagere, 
familiearbejde og i skoler. 

 

• Begrebet og den der til hørende behandling giver håb for klientgrupper, der 
tidligere har været anset som svære at behandle. 

 

• UDGANGSPUNKT: Alle kan udvikle mentalisering (også mennesker med 
multiple funktionsnedsættelser – eller hvad?). 

 

 

 

  

 

 



Når det er svært at mentalisere 

• Når mentaliseringsevnen svigter 

(hverdagssituationer eller konflikter). 

 

• Når kommunikationen er sårbar (samspil 

med mennesker, der er traumatiserede, 

tidligt skadede, har anderledes 

kommunikative forudsætninger eller 

multiple funktionsnedsættelser). 

 

 

 

 

 

 



Multibørns mentaliseringsevne 

• Anderledes betingelser for at forstå sig selv (ex 
den tidlige fornemmelse af sig selv som 
afgrænset krop). 

 

• Anderledes betingelser for at forstå andre (ex 
det subjektive selv, 7-15 mdr.; opdagelsen af 
andre psykologiske væsener). 

 

• Anderledes betingelser for at forstå forhold i 
omgivelserne. 

 

 

 



Multibørn og mentaliseringsevne 

• DEN INDRE VERDEN ER SOM REGEL 

RIGERE END VED FØRSTE ØJEKAST. 

 

• ”Mening ligger hverken i sproget, begreber 

eller tænkning, men i hvad mennesker gør 

sammen.” (Per Lorentzen,Kommunikasjon 

med det uvanlige barn (2009), p.50-51). 



Multibørns mentaliseringsevne 

• Vanskeligere for omgivelserne at anvende 

mentaliseringsevnen og forestille sig, 

hvordan multibarnet oplever sig selv, den 

anden og forhold i verden. 

 

• DET GODE SAMSPIL (jvf. 0-3 år). 

• KENDSKAB TIL BARNET (videoanalyse, 

netværkssamtaler, deling af tavs viden). 



Når vi ikke mentaliserer 

• Vi kan glemme, at andre har en indre 
verden, og det gør det muligt at behandle 
dem som objekter (ex vold og seksuelle 
overgreb). 

 

• Vi kan have forkerte antagelser om 
andres indre verden med tragiske 
konsekvenser (ex krig, terror, 
hekseafbrænding og pædofili). 



Ikke-mentaliserende samspil 

• Den, der oplever det ikke-

mentaliserende samspil har 

ansvaret for at genoprette det 

mentaliserende samspil. 

 

 



Ikke-mentaliserende samspil 

• Ex familie i bil (fars perspektiv): 

 

• Intense følelser (far kører, mor kigger kort, barn sparker 
vedholdende til fars sæde og far bliver tiltagende 
frustreret). 

 

• Tab af evne til at mentalisere – mangel på evne til at 
forstå andre (hverken konen eller barnets adfærd giver 
mening). 

 

• Laver antagelser om hvad andre tænker og føler (far 
synes at mor kun er optaget af sit eget kortkiggeri og at 
barnet vil provokere).  

 

 

 

 

 

 

 



Ikke-mentaliserende samspil 

• Begynder at handle baseret på disse antagelser (far 
bliver kontrollerende/optrappende i sin adfærd). 

 

• Adfærden får betydning for hvad de andre føler, 
hvilket har betydning for deres adfærd (barnet bliver 
bange og føler sig ikke forstået, konen føler sig heller 
ikke forstået… De reagerer begge på hans adfærd på 
samme måde som han gør, når han ikke føler sig 
forstået og bliver optrappende i deres adfærd). 

 

• … og så kører det ikke-mentaliserende samspil. 

 

 



Fordelene ved at kunne 

mentalisere 
• Man lærer egne følelser, tanker og antagelser at 

kende og forstår, at de er baggrunden for ens 
adfærd. Det giver en fornemmelse af at have 
kontrol samt en selvbevidsthed og en 
fornemmelse af identitet. 

 

• Mentalisering er grundlaget for meningsfulde 
og vedvarende forhold. 

 

• Mentalisering er nøglen til at lære at regulere 
egne følelser. 



Den mentaliserende indstilling -

Hvordan gør man? 

• Ved konflikter overvældes man let af stærke 
følelser, som vrede eller afmagt. 

 

• Hjernen kan ved konflikter ikke lave 
komplicerede refleksioner. 

 

• Derfor: Vigtigt med indstilling præget af klare 
og lettilgængelige værdier. 

 

• Indstillingen: Et ÅBENT sind (Hagelquist, 2012). 

 

 



Et ÅBENT sind # 

• Åbenhed (slukke for forforstillinger; kigge bagom en selv). 

 

• Balance (væk fra enten-eller/balancerer den anden vej; ”jeg hader 
min søster” – ”lige nu hader du hende, nogen gange elsker du 
hende”). 

 

• Empati (også overfor sig selv). 

 

• Nysgerrighed (undrende og undersøgende som Columbo). 

 

• Tålmodighed (problemerne forsvinder ikke bare; der dukker ny 
uhensigtsmæssig adfærd op). 

 

                                                                    (Kilde: Hagelquist, 2012) 

 

 



Mentaliseringsbaseret pædagogik 

• I mentaliseringsbaseret pædagogik er 

holdningen, at al adfærd har mening. Barnets 

adfærd skyldes dets følelser, tanker og 

intentioner. Men barnets adfærd har også 

betydning for, hvad andre føler og tænker, og 

dermed også for hvordan de handler. 

 

• Barnet må vide sig sikker på, at den voksne har 

en god intention. Basis er tillid. 



Mentaliseringsbaseret pædagogik 

• Mentalisering avler mentalisering. 

 

• Ikke-mentalisering avler ikke-mentalisering. 

 

• Mentalisering kan kun læres ved at indgå i 

samspil, hvor den voksne mentaliserer. 

 

• Læres udefra og ind. 

 

 

 

 

 



Mentaliseringsbaseret pædagogik 

• Hvis børn, der er svækket i deres forudsætninger for 
mentalisering skal udvikle evnen til mentalisering, skal 
de være i et samspil, hvor de voksne er i stand til at 
mentalisere. 

 

• Når den emotionelle intensitet er høj, er mentaliseringen 
oftest lav, ex:  

 

• Høj emotionel intensitet (barn) - primært støttende og 
empatisk (voksen).  

 

• Lav emotionel intensitet (barn) - primært afklarende og 
tolkende (voksen). 

 



Mentalisering er sværest, når vi har 

allermest brug for det 
• Opøve redskaber til at berolige os selv (mor skruer ned 

for egen affekt, når hun vil berolige barnets affekt). 

 

• Kopiere den naturlige familie med far og mor – skift til 
kollega, der kan mentalisere. 

 

• Husk både nedregulering og opregulering – du 
fungerer som en slags termostat, der indstiller til den 
ønskede følelsesmæssige temperatur: Den voksne bliver 
en rollemodel, der viser at følelsesmæssige tilstande 
kan reguleres gennem refleksion. 



Det reflekterende team 

• Problemgruppen præsenterer konkret problemstilling 
vedrørende den mentaliseringsbaserede tilgang, i 
forhold til personer med multiple funktionsnedsættelser. 

 

• Modtagegruppen er lyttende, kommer med uddybende 
spørgsmål og deltager i en fælles refleksion over 
handlemuligheder og konsekvenser. 

 

• Primært fokus: Fasthold refleksion – vær ikke 
dømmende.  


