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Erfaring 
 20 års erfaring i arbejdet med socialt belastede børn og 

unge, herunder især unge der har begået kriminalitet.  

 Interesse for Kriminologi, Genoprettende Ret og 

Vitaliseringspsykologi samt mentaliseringsbaserede 

interventioner og metodikker.  

 Har fokus på det relationelle som udgangspunkt for det 

psykologiske arbejdsfelt.  
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Introduktion til begrebet HVAD ER MENTALISERING? 



”DEN NYE ROLLE” 

Erkendelse af at sind er ugennemsigtige 



MENTALISERING ER:  

- fokus på mentale tilstande hos en selv og 
hos andre, især i forbindelse med forklaring 
af adfærd  
 
 - Hvor mentale tilstande eksempelvis er 
følelser, tanker, behov, mål og grunde 
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Se sig selv udefra 
Se den anden 
indefra 
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HVAD ER MENTALISERING?  
 

 Du mentaliserer når du fx. tænker:  

   

  »Hvorfor svarede jeg mon så kortfattet, da min kollega spurgte, 
hvad jeg havde lavet i weekenden?« 
  
 »Gad vide, hvorfor min chef ikke kiggede mig i øjnene, da han 
bad mig om at booke et møde hos ham?« 
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Mentaliseringsproces 
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HVORFOR ER MENTALISERING VIGTIG?  

1. 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 og giver en selvbevidsthed og en 
fornemmelse af identitet  

2. Mentalisering skaber grundlaget for 
meningsfulde vedvarende forhold   

3. Mentalisering er nøglen til at lære at regulere 
egne følelser 
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UDVIKLING AF MENTALISERINGSEVNEN 



 
  
 
 
HVORDAN UDVIKLES  
MENTALISERINGSEVNEN? 
 
 

 

   

 Mentaliseringsevnen er ikke 
medfødt 
  
  Det lille barn forstår ikke sine 
følelser. Det kan ikke skelne 
mellem de forskellige følelser - 
det er bare i sine følelser. 

 
  Barnet kan altså eksempelvis 
ikke skelne mellem vrede, sult, 
ked af det, etc.  
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FØR MENTALISERINGSEVNEN UDVIKLES 

 Inden barnet kan mentalisere (fra 4 års alderen) har det tre forskellige måder at 
forholde sig til tanker og følelser på:  

 –Teleologisk modus (Jeg tror det, når det sker).  

 –Psykisk ækvivalens modus (Lighedstegn mellem virkeligheden og mentale 
tilstande. Det indre og ydre er det samme).  

 –Forestillingsmodus (Mentale tilstande bruges kun når de adskilles helt fra 
virkeligheden)  

 –http://www.youtube.com/watch?v=8hLubgpY2_w  
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UDVIKLING AF MENTALISERINGSEVNEN 
HVILER PÅ 2 PRINCIPPER…  
 
 Det er i:  
 1)tilknytningsrelationer, at børn udvikler evnen til at  
 2) regulere og afstemme følelsesmæssige tilstande 
(affektregulering) og evnen til at forstå egne og andres mentale 
tilstande (mentalisering) 

  
 * Fonagy et al., 2004; Schore, N. A. (2006)  
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1. TILKNYTNINGSRELATIONER 
 

 Tilknytningsrelationer er de relationer, 
som vi henter vores følelsesmæssige 
tryghed i  

  

 Nødvendig for udviklingen af den 
sociale hjerne (mentalisere) 

  

 En tryg tilknytning er den væsentligste 
forudsætning for udvikling af evnen til 
mentalisering  

   Fonagy et al 1995 
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2. AFFEKTREGULERING   
Hjælpe barnet til at registrere, gruppere 
og sætte ord på følelsesmæssige tilstande 
At se barnet i hele dets potentiale  
Genkendelse, refleksion og markeret 
spejling 
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MENTALISERING I DET  SOCIALPÆDAGOGISKE  
ARBEJDSFELT 



KENDETEGN VED UDSATTE OG SÅRBARE 
BØRN OG UNGE 

 

Børn, der har været udsat for traumer, eller hvis tidlige 
tilknytning har været forstyrret, udvikler en skrøbelig 
mentaliseringevne, som let bryder sammen 

 

Omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge er 
ofte asymmetrisk udviklede  

 

SOCIALRÅDGIVER, PSYKOLOG OG KONFLIKTMÆGLER HEIDI ALSTRUP 



ARBEJDET MED UDSATTE BØRN OG UNGE KRÆVER VOKSNE MED EN 
MENTALISERENDE INDSTILLING 

 Er nysgerrig overfor barnet og den unges følelser og tanker, 
som ligger bag handlingerne og oplever barnets adfærd som 
meningsfulde udtryk 

 

 “I am going to try to understand this child in terms of what he is 
feeling and thinking, not in terms of what he is doing, and I am 
going to respond to what he is feeling or needing, not to his 
behavior.” (Slade, A., 2006, s. 645) 
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 INDSTILLINGEN 
  

Ved konflikter overvældes den professionelle let af 
stærke følelser - vrede eller afmagt  

Hjernen kan ved konflikter ikke lave komplicerede 
refleksioner  

Vigtigt med indstilling præget af klare og lettilgængelige 
værdier  

Indstillingen et ÅBENT sind  
 (Levine 1998, Maclean 1990, 1993) 
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ET ÅBENT SIND   
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DET UDVIKLINGSFREMMENDE 
SAMSPIL 
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  
Hvis omsorgssvigtede og traumatiserede 
skal udvikle evnen til mentalisering, skal de 
være i et samspil, hvor de voksne er i stand 
til at mentalisere 
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NÅR DU (PROFESSIONEL) BLIVER… 

 provokeret, 

 bange, 

 vred, 

 Bekymret,  

 Ked af det osv., 

 

…hvordan reagerer du så?  
Kører du evt. videre af det spor/reagerer, og glemmer 
nysgerrigheden til den unge? 

 
 
 
 
 



HVORNÅR BLIVER DET SVÆRT? 

Mennesker varierer ift. mentaliseringsevne 
 
Mentaliseringsevnen svigter ved høj 
følelsesmæssig intensitet. 
 
Ens evne til at mentalisere er kontekstafhængig.  
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MENTALISERINGSSVIGT 
  

 Vi kan glemme at andre har en indre 
verden, og det gør det muligt for os 
at behandle dem som objekter (eks 
vold, seksuelle ovegreb etc.) 

 - pseudomentalisering 

 Eks. ”han vil bare have sin vilje” 
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Her konflikterne opstår 



INTERVENTIONSSPEKTRUM 
…..strategierne bevæger sig frem og tilbage inden for et spektrum tilpasset 

barnets mentaliseringskapacitet. Grunden hertil er, at barnets sindstilstand 

svinger, derfor skal den mentaliserende professionelle hele tiden følge 

barnets sindstilstand og tilpasse interventionerne efter denne (Allen et al. s. 

213) 

 

Ikke at smede når jernet er for varmt  

Heller ikke når det er for koldt  
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FRA KONFLIKT TIL LÆRING 

 Regulering 

  

 Relaterer 

  

 Ræsonnement 

  

  
- Rytme  
- Regelmæssighed 
- Overgange 
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 90-10 REAKTIONER 

Aktuelle 
følelse 

Fortid 

Nutid 

90% 10% 100% 
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”LÅN DIN INDRE RO UD” 

Empatiske 
ståsted 

Det professionelle jeg 

Det personlige jeg 

Kynisme Overinvolvering  
Fokus på læring 

og udvikling  
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Det private jeg 



REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: 

Hvad skal der til for at praktisere og  

implementere denne tilgang? 

 

Hvilke muligheder og udfordringer ser I? 
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SE BAG OM ADFÆRDEN 

Hvilke følelser, behov, mål og grunde ligger bag adfærd? (90/10) 

Omsorgssvigtede og traumatiserede er ofte asymmetrisk udviklede  

Følelseshjernen, krybdyrhjernen eller tænkehjernen på arbejde? 

 

Eks: tidligere vold avler en tilstand af  sensitivitet for oplevelsen af  ydmygelser 

Eks: trafikuheld giver en sensitivitet overfor lyde, lys og….. 
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MENTALISERINGSBASERET 
KONFLIKHÅNDTERING ER…..  
 

 ..ikke blot et redskab til at fikse noget, men et menneskesyn. 

 ..et redskab til at skabe rum for læring og behandling. 

 ..et redskab til at håndterer konflikterne så de ikke eskalerer 
uhensigtsmæssigt.  

  

 ..et redskab til dialog og læring. 
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OPSAMLING OG AFRUNDING AF DAGEN 

  

 Hvad tager I med herfra? 

 

 Er der noget I er blevet særligt opmærksomme på? 

 

 Andre kommentarer eller refleksioner? 
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