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Forskningsområde

Forståelse og relationer mellem professionelle og borgere

Et særligt fokus på den professionelle for

at skabe en god relation således at det mål

man arbejder for kan nås

• Sundhedskommunikation

• Anbragte børn og unge

• Vejledning
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Et kig på jer

• Tænkte I over hvordan jeg havde det da jeg præsenterede mig selv? 
(ja/nej)

• Tænkte I over hvordan I selv havde det? (ja/nej)

• Hvordan tror I jeg havde det? 

Gå til Mentimeter.com og indtast kode: 11 31 23 - eller brug linket: 
https://www.menti.com/2i1f9wuhw7

Skriv to ord
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Opmærksomhedspunkter

1) Vores forskellige tilbøjelighed til at have fokus på mentale tilstande bag handlinger

2) Forskellige mennesker tilskriver forskellige mentale tilstande til de samme handlinger

3) Tyede I til stereotypier? Det kan vi have tendens til...
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Formålet med mit oplæg i dag

• Introduktion til begrebet mentalisering –

- Hvordan udvikles evnen

- Hvordan adskiller mentalisering sig fra andre begreber 

• Mentalisering i vejledningen – hvorfor nu det?

• Mentaliseringsevnen i online-vejledning

• Lidt om at træne mentaliseringsevnen

Løbende at få jer til at rette en opmærksomhed mod jeres egen 
mentaliseringsevne
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Så hvad er mentalisering egentlig for en proces?

Vi mentaliserer, når vi opfatter og forsøger at se vores egen og andres
adfærd som forbundet med mentale tilstande – når vi forsøger at se de 
tanker, følelser, behov etc. der ligger bag det andre (og vi selv) siger og 

gør

Mentalisering er en forståelsessøgende og -fremmende proces
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Mit forslag: mentalisering som et begreb til at 
professionalisere en central evne hos jer

Kompetencer der nævnes i stillingsopslag for uddannelses- og 
erhvervsvejledere:

”Kunne sætte sig i den studerendes sted” 

”Have blik for de studerendes forskellige forudsætninger og behov for vejledning”

“Have gode sociale kompetencer”

“Være tillidsvækkende”

”Være dygtig til at skabe gode trygge relationer” 
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Mentaliseringsbegrebets udvikling

• Begrebets primære ophavsmand: 

Professor i psykologi Peter Fonagy

Tre bølger:

• Mentalisering og autisme

• Mentalisering og borderline

• Mentalisering som almenmenneskelig evne relevant uden for det kliniske rum, i ledelse, 
pædagogik, sundhed, vejledning – fokus rettes mod den professionelle part

Enhedens 
navnSted og dato Dias 8



Om udviklingen af mentaliseringsevnen

• Vi har lært at mentalisere gennem at blive mødt af mennesker der genkender og 
responderer på vores emotionelle tilstande. Det er sådan vi lærer os selv og andre at 
kende som psykologiske agenter. 

• Børn der ikke er blevet mødt af mentaliserende voksne vil have svært ved at udvikle 
trygge tilknytningsforhold – og studier viser at disse børn senere vil have svært ved 
selv at mentalisere. 

• Relevant for vejledning? Ja, for evnen til at mentalisere påvirker relationens karakter
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Affektregulering

• Noget det lille barn lærer i mødet med den voksne, er at regulere sine 
affekter – det sker bl.a. gennem spejling. For at spejlingen kan have en 
affektregulerende funktion, skal den bl.a. være markeret:
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Mentalisering og affektregulering

• Med tiden lærer vi i højere grad at regulere vores affekter selv, men vi 
kan stadig hjælpe hinanden med denne regulering. 

• Det gør vi ofte – reguleringen kan især foregå gennem mentalisering. 

• Relevant for vejledning? Vejledere som affektregulatorer... 
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Hvorfor mentalisering? 
At forstå den anden og sig selv

Mentalisering adskiller sig fra fx empati idet begrebet har en dobbelt 
rettethed: 

- Forståelse af andre (anden-mentalisering)

- Forståelse af sig selv (selv-mentalisering)
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Mentalisering – som både implicit og eksplicit aktivitet

• Mentalisering foregår eksplicit når vi bevidst reflekterer over de mentale
tilstande i andre og i os selv

• Mentalisering foregår implicit når vi automatisk og ubevidst har den 
andens sind på sinde
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Lidt mere om den implicitte mentalisering

Hovedparten af mentalisering foregår implicit og dermed ubevidst – vi har
en ikke-bevidst sensitivitet over for den andens mentale tilstand

Hvad forlader vi os på/reagerer vi på når vi mentaliserer implicit?

- Verbale og non-verbale signaler; tøven, betoninger, mimik, gestik

Hvordan ser implicit mentalisering ud?

- Velkoordineret turtagning, spejling, kram etc.
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Lidt mere om den implicitte mentalisering

Spejlingsstudier - kamæleoneffekten

I psykologien og fonetikken –

Vi spejler sprogligt/lydligt

Vi spejler kropsligt

Studier hvor den ene spejler den anden: den spejlede oplever at den der 
spejler er behagelig, at relationen er rar, at den anden forstår
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Implicit mentalisering og kropslighed

• Den implicitte mentalisering udgør altså hovedparten af vores mentalisering – men den beror på at vi har en
direkte og kropslig adgang til hinanden. 

• Fænomenologer har gennem mange år beskrevet vores direkte krosplige adgang til hinanden som grundlaget
for at vi overhovedet kan forstå andre mennesker.

• Kropsligheden betyder, at vi er i stand til at erfare den anden direkte og uden en skarp skelnen mellem 
psykologiske og adfærdsmæssige aspekter. Den andens krop udtrykker den andens sind gennem sprog, 
intentionelle bevægelser og kropssprog (Merleau-Ponty, 2000; Zahavi, 2010).
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Mentalisering som ramme for at forstå online-vejledningens
udfordringer

Når den direkte adgang til den andens krop er væk – i et online synkront møde:

Vi kan ikke justere og forlade os på automatiserede forståelser af hvad der foregår i den anden

Vi skal mere bevidst arbejde på at bearbejde de signaler vi får - vi kommer på overarbejde

Vores muligheder for at forstå og opleve forståelse er udfordret
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Mentalisering som ramme for at arbejde med online-
vejledningens udfordringer

• Vær opmærksom på hvor mange informationer om den anden som du ikke
automatisk får – inddrag i højere grad den eksplicitte mentalisering

• Arbejd på at fastholde den mentaliserende indstilling
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En mentaliserende indstilling

• Opmærksom på mentale tilstande – opmærksom på at forstå handlinger som forbundet 
til mentale tilstande

• Nysgerrig, åben og fleksibel i forsøget på at forstå egne og andres mentale tilstande –
når vi er sikre på andres mentale tilstande, er vi stoppet med at mentalisere!

• Afprøver de opnåede forståelser – være klar på at ændre dem

• Undgå inddragelse af stereotypier og generelle karaktertræk i forståelsen af andre (og 
sig selv)

• Anerkende at mentale tilstande ikke er gennemsigtige – heller ikke vores egne

• Forståelse for at de mentale tilstande der knytter sig til en handling kan være flersidige 
og også rumme elementer der er i konflikt
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Refleksion

Overvej din egen mentaliseringstilbøjelighed i din professionelle 
vejlederpraksis: 

Hvornår mentaliserer du bedst?

Hvornår er din mentalisering mest udfordret?
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Vi mentaliserer bedst når vi er trygge

Vi mentaliserer bedst i trygge relationer – trygge tilknytningsforhold – en 
tryg tilknytningsbase gør det sikkert at undersøge sit eget og den andens 
sind
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Vi mentaliserer bedst når vi ikke er i arousal/ stress-respons

kontrolleret mentalisering automatisk mentalisering

Mentalisering

Arousal/stress

Switch point



Hvad kan vi bruge modellen til?

Den kan måske få os til at overveje om der er bestemte handlinger der har
tendens til at sætte bestemte følelser igang hos os – hvad er mine emotions-
triggere? Kender I jeres egne?

Et fokus på emotionstriggere kan måske bidrage til at den enkeltes
switchpoint kan skubbes så vi forbliver længere i den mentaliserende
indstilling
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Mentalisering kan opøves

• 1. og 2. bølge – masser af evidens for at opøve evnen gennem terapi

• Den 3. bølge – vi arbejder hårdt på evidensen:

Studier viser nu:

Læger og sygeplejersker mentaliseringstrænes: oplever mindre frustration i arbejdet, lykkes
bedre, større forståelse for patienterne

Lærere mentaliseringstrænes: eleverne bliver bedre til at mentalisere! 

Træning gennem video-observation og mentaliseringsrefleksioner, gennem øvelser, 
gennem rollespil, gennem psykoedukation
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