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Program

 Hvad er mentalisering?

 Unges hjerner og mentalisering

 Den professionelles mentaliseringsevne



Hvad er mentalisering?

Fokus på mentale tilstande hos sig 
selv og hos andre - især i forbindelse 
med forklaring af adfærd 

Mentale tilstande er eksempelvis 
følelser, tanker, behov, mål og grunde 



Andre definitioner

 At have sind på sinde

 At forstå misforståelser

 At se sig selv udefra og den anden indefra 

 Se bagom adfærd



Mentalisering



Hvorfor er det vigtigt at kunne 

mentalisere?

1. Lære egne følelser, tanker og antagelser at kende 
og forstå, at de er baggrunden for egen adfærd. 
Giver fornemmelse af at have kontrol, 
selvbevidsthed og fornemmelse af identitet

2. Mentalisering er grundlaget for meningsfulde, 
vedvarende forhold 

3. Mentalisering er nøglen til at regulere egne følelser



Mentalisering

avler 

mentalisering!



Mentaliseringsevnen

o Mentalisering handler om forståelse for sig selv og den 
anden

o Vi er alle disponerede for mentalisering, men det er ikke en 
udviklet evne fra fødsle

o Udvikles i samspil med andre, læres udefra og ind, og kan 
udvikles gennem hele livet



Mennesker varierer ift. 

 Hvor udviklet en mentaliseringsevne de har

 Hvor hurtigt mentaliseringsevnen svigter ved 
følelsesmæssig intensitet

Kontekstafhængig 

 Negativt samspilsmønster kan nemt opstå

 Livsvilkår, krise, stress

 Triggere, traumer



• Mentaliseringssvigt fører til, at man mister fokus på de 
mentale tilstande hos sig selv og den anden

• Sker når:
 vi har intense følelser på spil

 vi stopper med at være nysgerrige

Mentaliseringssvigt



• Alle mennesker oplever mentaliseringssvigt .

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

• Asymmetrisk relation – den voksnes ansvar at fastholde et 
mentaliserende samspil.

• Den, der først opdager et mentaliseringssvigt, har pligt til 
at forsøge at genskabe et mentaliserende samspil!

• Vi kan ikke undgå mentaliseringssvigt, men vi kan 
reparere efterfølgende 

Mentaliseringssvigt



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, seksuelle 
overgreb).

Pseudomentalisering: Tendens til at udtrykke vished om 
mentale tilstande



Pseudo-mentalisering i samspillet med børn 

og unge

 “Hun tuder bare” 

 “Han manipulerer” 

 “Hun vil styre os”

 “Hun gider ikke”

 “Han er ligeglad”

 “Han vil bare have opmærksomhed”

 “Hun vil kontrollere” 

 “Han provokerer”

 ”Hans ADHD taler”

 ”Det er fordi, at hun har borderline”

 ”Det er typisk misbrugsadfærd”



Filmklip –

at kigge bag om adfærden



Summe–øvelse med sidemanden

Beskriv kort en situation fra dit privatliv eller arbejdsliv, hvor 

din mentaliseringsevne var udfordret. 

 Hvad tænkte, følte eller gjorde du? 

 Hvad er det i denne situation, der særligt trigger dig? 

 Find tegn, der i fremtidige situationer, kan fortælle 

dig, at din mentaliseringskapacitet er ved at svigte. 

Hvordan kan du berolige dig selv og bevare 

mentaliseringsevnen?



Hjernens udvikling i ungdommen
 Adolescence (ungdommen) er en periode fra ca.12 år –

25 år.

 Gå fra afhængigt barn til ansvarlig voksen.

 Fra 0-12 år er hjernen som en svamp, der suger viden 
til sig.

 Fra omkring 12-årsalderen ændres det. Der sker 
pruning i hjernen, dvs ”beskæring” af nerveforbindelser, 
der ikke bruges. ”Use it or loose it”. Differentiering, fra 
generalist til specialist.

 Senere sker der en myelinisering af de tilbageværende 
nerveforbindelser. 100 gange hurtigere fyring , 30 
gange så kort restitutionstid. Så hjernen bliver 3000 

gange så effektiv.



Hvad er essensen af det at være ung? 
Akronymet ESSENCE (Daniel Siegel, Brainstorm 2014)

ES: Emotional Spark. 

Mere følelsesmæssige. Følelserne er store, dramatiske, larmende, 
skiftende. Svære at styre og skal ikke tages for personligt, når de 
rettes mod en. Neutrale ting kan opfattes fjendtligt.

SE: Social Engagement. 

Vender sig fra forældre mod andre voksne rollemodeller og vennerne. 
Det er ”liv og død” at høre til i gruppen. Kammeraterne er det vigtigste. 
Kan komme til at opgive moral, værdier, empati for at blive en del af 
gruppen. 

N: Nyhedssøgende. 

Ændret belønningssystem. Dopamin-niveauet er lavere    rastløshed, 
kedsomhed, irritation.Tendens til negativ tolkning. Dopamin-frigivelsen 
ved nye ting langt større     søger nye, spændende oplevelser. Hyper-
rationel tænkning; fokuserer på de positive, spændende udfald ved en 
mulig handling. Fokus på fordele frem for ulemper.

CE: Creative Exploration/ kreativ udforskning

Forestiller sig hvordan tingene kunne være anderledes. Udfordrer 
status quo. Nødvendigt for at kunne løsrive sig og skabe sit eget liv. 



Så i ungdommen er vi fulde af passion/følelser, 

ønske om fællesskab og forbundethed, mod og 

kreativitet.

Det støder sammen med et samfund, der fokuserer på 
fornuft, det kontrollerede, på konkurrence, konformitet.

Der fokuseres på målet/præstationen/karakteren istedet for 
på processen, og vi bilder os selv og hinanden ind, at vi skal 
være perfekte for at komme til målet. Det skaber 
usikkerhed, utryghed, tomhed. Dette risikerer at resultere i 
mistrivsel, angst og depression.

De intense følelser, det store fokus på selv (og ikke den 
anden), den store optagethed af det ydre (og ikke det indre), 
og en overoptagethed af hvad andre tænker om én påvirker 

alt sammen mentaliseringsevnen.



Omsorgssvigtede og traumatiserede unge: 
Teenageperioden

Dårlige forudsætninger for den uligevægt, forvirring 
og forandring, der kendetegner denne 
udviklingsperiode.
• Adfærd: adskillelse besværliggøres, øget stress,         

selvskadende adfærd, vold.

• Fysik: ofte negativt forhold til sin egen krop

• Følelser: svært ved at regulere følelser 

• Opmærksomhed: ikke udviklingssvarende abstrakt                       
tænkning, tiltagende krav

• Selvet: anderledes, ingen etiketter, hvem er jeg ?

• Relationer: Søger andre der ligner dem selv 
udviklingsmæssigt



Mangel på regulerede evner fører til symptomer:

Udadreagerende adfærd
Negativ identitet og adfærd

Vold, bander

Selvmedicinering i form af stoffer/alkohol

Indadreagerende adfærd
Selvdestruktiv adfærd

Spiseforstyrrelser 

Selvmordsforsøg

Depression

Angstanfald undgår aktiviteter

Destruktive forhold

Tidlige graviditeter



Den udviklingsfremmende dialog med unge

Kunsten at finde
den åbne dør…..
At møde den unge, 
der hvor den unge er –
At have sindet på sinde 



At udvikle mentaliseringsevnen

• Mentalisering kan kun læres ved at indgå i 

samspil, hvor den voksne mentaliserer 

• Udfra en mentaliseringsbaseret tilgang er 

holdningen, at al adfærd har mening. Den 

unges adfærd skyldes dets følelser, tanker 

og intentioner. 

• Den voksne anerkender den unge som et 

selv og som aktør

• Den voksne formår, at etablere  tryghed og 

sikker tilknytning



Den unges rolle i en mentaliseringsbaseret
tilgang 

• Den unge skal være sikker på, at 
lærermesteren har en velvillig 
hensigt, en intention om at formidle 
nøjagtig og brugbar information 

• Dvs. den omsorgssvigtede og 
traumatiserede unge skal tro på, at 
den voksne, der skal lære den unge 
noget, vil den unge noget godt

• Det kan tage lang tid at tro på, når 
de første omsorgspersoner ikke 
levede op til denne tillid



Den mentaliserende indstilling 

 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



ÅBENT-indstillingen



# uperfekt –

”the good enough….”?



Summe-øvelse:

Reflekter med din sidemakker over:

- Hvilke forventninger hos mig selv om at være 
perfekt som professionel, står i vejen for, at jeg kan 
møde den unge med et ÅBENT sind?

- Hvordan kan jeg blive en bedre rollemodel for børn 
og unge, mht. at det er ok at være uperfekt? 



Opsummering -

Som professionelle kan vi:

o Møde den unge med en mentaliserende indstilling, et 
ÅBENT sind.

o Forstå og værdsætte essensen af ungdommen: passion, 
ønsket om forbundethed, mod og kreativitet.

o Være rollemodeller for det uperfekte og fokusere på 
processen, at kende sig selv, mærke efter, forstå sig 
selv og andre – i stedet for kun at have fokus på målet. 
Vi må ”walk the talk”.


