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Nikolaj



Hvad er mentalisering?

• En kompleks relationel evne, hvor der indgår forskellige psykologiske 
processer som:

- kognition, emotion, intuition, empati og motivation. 

• Det kan ikke reduceres til eller forveksles med nogle af de begreber 
enkeltvis.

• Evnen til mentalisering udvikles i samspil med de primære 
omsorgspersoner. 

(Bateman, Karterud 2011)



Definition på mentalisering

• At have sinde på sinde

• At se sig selv udefra og den anden indefra

• At have fokus på mentale tilstande hos sig selv og den anden

• At se bag om adfærd  

(Fonagy, Allen, Bateman 2010)



Relationelt funktionsniveau 

• Man kan ikke copy/paste relationsarbejdet fra 
almenområdet til specialområdet

• Fra sensitivering til mentalisering



Begrænset mentaliseringsevne
• Bebrejdelse eller skyld finder – nægtelse af egen involvering.

• At udtrykke vished om andres tanker og følelser.

• Fokus på eksterne sociale faktorer som fx skolen eller naboerne.

• Fokus på etiketter som træt, doven, klog, deprimeret eller 
temperamentsfuld

• At være fastlåst i en forståelse.

• At være skråsikker og have låste løsningsmodeller.

• At være uinteresseret i andres synspunkter, og forvente at ens egne 
synspunkter i sidste ende bliver gældende.  

(Fonagy, Allen, Bateman 2010)



Nikolaj og hans familie



Mentalisering og tilknytning

• Mentalisering udvikles i tilknytningskontekst og er associeret med 
tilknytningsmønstre

• Tilknytningsmønstrene skaber forskellige mentaliseringsprofiler

- fx pseudomentalisering



Mentalisering – tryg tilknytning

• Evnen til at aflæse og tolke mentale tilstande hos sig selv og andre og 
forbinde det med følelser og adfærd.

• Måder at nærme sig relationer som reflekterer en forventning om, at ens 
egne tanker og følelser kan blive udvidet, beriget og forandret ved at lære om 
andre menneskers mentale tilstande.

(Eia Aasen)



Mentalisering og kontakt
• Forudsætning for kontakt: ægte sansemæssig midlertidig kontakt med 

et andet levende væsen. Kroppen som er formet af den naturlige 
selektion gennem årtusinder, er ikke bygget til abstrakte 
kærlighedserklæringer på distancen (sms og facebook mm). 

• Følelsen af enhed opstår, når to eller flere mennesker opfører sig 
synkront 

• Når positivitetens resonans opstår ml. selv – anden begynder man at 
spejle hinandens bevægelser og kropsholdning og afslutte hinandens 
sætninger. Man føler enhed! Samhørighed! Man er et! 

(Fredrickson 2013)



… og så kom Nikolajs søster i plejefamilie!



Usammenhængende jeg

• Uden mentalisering er individet offer for skiftende og 
usammenhængende selv tilstande fremkaldt af ydre og (indre) 
hændelser. Mentalisering giver disse selvtilstande mening og 
sammenhæng. 

• Mentalisering sætter dem i perspektiv af ens livshistorie og ens 
opfattelser af andre mennesker, aktuelle samspil og fremtiden

• Evnen til mentalisering er genetisk baseret, men den skal 
virkeliggøres via andre for at komme til udtryk.

(Karterud, Bateman 2010)



Positive emotioner og mentalisering

• Hvis nogen opfatter dine aktuelle omstændigheder som truende eller 
farlige på nogen måde, vil kærligheden (positivitetens resonans) ikke 
være en mulighed for dig i dette øjeblik. 

• Positive emotioner udvider det mentale system og sanseapparat og 
gør dig mere sensitiv overfor omgivelserne.

(Fredrickson 2013)



Mentalisering og tillid



Socialt udsat!

• At være socialt udsat er ikke som sådan et veldefineret og 

velafgrænset begreb, men bliver typisk brugt om grupper af 

mennesker, der befinder sig på kanten af samfundet. Det gør de, 

fordi de enten socialt, økonomisk eller helbredsmæssigt ikke har 

de samme muligheder og ressourcer som andre i Danmark

Kræn Blume Jensen, VIVI 2016



Relationel dysfunktionel

Vanskeligheder med at 

• indgå i nære fællesskab

• Indgå i lærende fællesskaber

• Indgå i det store fællesskab 



Hundeide, 2005, Linder og Nani, 2018

Fra sensitivering til mentalisering 

Den følelsesmæssige dialog

1. Vis glæde for barnet

2. Se barnets initiativ – justér dig

3. Inviter barnet til samtale – lyt og svar

4. Vis barnet anerkendelse for det barnet magter at gøre

Den guidende/vejledende dialog

8. Skab rammerne. Tag barnet ved hånden. Fortæl barnet       

hvad det må og skal. Guid det trin for trin. 

Den meningsskabende dialog

5.    Fang barnets opmærksomhed

6.   Fasthold barnets opmærksomhed – vis følelse og entusiasme

7.    Fold barnets  oplevelse ud – uddyb og forklar



Liv og død-zonen

Manglende evne til følelsesmæssig håndtering hos familien/barnet/den 
unge 

• Fejlalarmer 

• Følelser smitter værre end influenza

• Mentaliseringssvigt hos behandleren aktiverer forråelse



Mentaliseringsbaseret relationsarbejde

• Gennem samspillet med en mentaliserende anden etablerer individet 
en refleksiv dialog med sig selv.

• Individet bliver på den måde forsynet med sociale redskaber der 
bevirker, at det indre handlingspres, som det er udsat for, og som 
skyldes aktivering af dets primære emotionelle systemer, kan 
transformeres og integreres i kulturelt accepterede former.

(Karterud, Bateman 2010)

Relationskompetente mennesker!



Hvordan udvikles mentaliseringsevnen?

Affektregulering + tryg tilknytning

ICDP – sensitiveringen af samspillet



Individet

Teamet

Organisationen

Sensitiveringsprincipperne ift
behandlingsarbejdet



Slideshow kan hentes på
www.danskcenterfor-icdp.dk

Nederst på forsiden under Middelfart 5.okt 

http://www.danskcenterfor-icdp.dk/



