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Mentaliserende evner
- viktig for å forstå hverandre

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Vi opplever hverandres handlinger, og 
ut fra det vi oppfatter, fortolker vi 
tankene, følelsene og hensikten som 
ligger bak handlingene. Denne evnen 
kalles mentalisering. Mentalisering 
handler også om å ha tanker om egne 
mentale tilstander. Det blir sagt at 
mentalisering handler om å se seg selv 
utenfra og andre innenfra. 

Begrepet mentalisering
Mentalisering er ikke noe nytt begrep, 
selv om man skulle tro det ut ifra den 
oppmerksomhet det har fått de seinere 
årene. Det er et begrep som har dukket 
opp i mange sammenhenger, og det har 
fått stort fokus innen psykiatriens fag - 
område de siste tiårene. Relaterte 
begreper er empati, emosjonell intelli-
gens, innsikt, refleksjon og affektbevisst-
het, men det er et tydelig skille mellom 
disse begrepene og mentaliser ing, som 
handler om å se både seg selv og andre.

Hvis vi for eksempel har empati for 
en person som er trist, kan vi holde 
rundt og snakke med vedkommende, 
men det er først når vi prøver å forstå 
hvorfor dette mennesket er lei seg, at vi 
mentaliserer. Når vi mentaliserer om oss 
selv, betyr det at vi har noen tanker om 
hvorfor vi gjør som vi gjør i forskjellige 
situasjoner.

Begrepet kommer opprinnelig fra 
psykoanalysen på slutten av 1960- 
tallet, men det var Peter Fonagy som på 
90-tallet benyttet det for å forstå utvik - 
ling av psykiske lidelser i forhold til 
tidlige tilknytningsforhold hos barn. 

Mentaliseringsperspektivet baserer seg 
på utviklingspsykologi og psykoanalyse, 
men nevrobiologi er også integrert i en 
forståelsesmodell.

Viktigheten av 
mentaliserende evner
Det er viktig å ha evne til å forstå egne 
og andres følelser, tanker og motiv er. 
Ikke bare er det viktig i hverdagen når vi 
møter andre mennesker, men også for å 
forhindre utvikling eller videreutvikling 
av psykiske problemer. 

Mentale prosesser inneholder en rekke 
følelser, og man kan derfor si at mentali-
sering er en form for emosjonell kunn-
skap. Det er en ubevisst og intui tiv emo - 
sjonell reaksjon som oppstår i møter med 
andre mennesker. I slike møter er det en 
fordel å ha godt utvik lede mentaliserings-
evner. Disse evnene hjelper oss ti å 
regulere følelsene fordi vi klarer å forstå 
hva som foregår mellom oss og de andre. 
Vi forstår fordi vi klarer å gi vår og andres 
atferd mening og intensjon. 

Sterke emosjoner
Det handler også om misforståelser. Ved 
nedsatt evne til mentalisering er det lett 
å misforstå andre og å bli misforstått. 
Det kan føre til sterke følelser, noe som 
bidrar til at mentali ser ingsevnen blir 
enda mer nedsatt i situasjonen.

Vår evne til mentalisering er altså ikke 
en statisk og endelig kapasitet, men kan 
bli mer primitiv ved sterke emosjoner. Vi 
har vel alle opplevd at vi tenker irrasjo-
nelt ved sterke følelser. Det kan komme 
til uttrykk ved at vi buser ut med noe vi 
ikke skulle ha sagt i en opphetet situa - 

sjon. Etterpå, når vi klarer å tenke rasjo - 
nelt, kan vi ofte ikke forstå hvorfor vi 
reagerte som vi gjorde. Ved mer akutt 
stress, ved traumatiser ing hos sårbare 
personer og ved konflikter i kontakt 
med andre mennesker, kan mentalise-
ringsevnen bli mer lang varig hemmet.

Tilknytning og mentalisering
Gjennom forskning vet vi at det er en 
sammenheng mellom et menneskes til - 
knytningssystem og evne til å mentali-
sere. Grunnleggeren av teori om tilknyt-
ningens betydning, John Bowlby, ser på 
tiknytning til andre mennesker som et 
medfødt instinkt som vi har fått for å 
kunne overleve. Dette tilknytningssys-
temet, som kan beskrives som følelses-
messige bånd, utvikles mellom et sped - 
barn og dets primære omsorgsgiver.

Ifølge Peter Fonagy vil evnen til men - 
 talisering normalt sett utvikles gradvis 
når et barn er mellom to og tre år forut - 
 satt at det har trygge tilknytningsbetin-
gelser. Han mener at det tidlige rela sjons - 
miljøet til et barn, bidrar til å utvikle en 
mental funksjon som er viktig for å 
kunne forstå seg selv og andre. Det er 
gjennom en trygg til knytning at en slik 
utvikling blir mulig. En utrygg tilknyt-
ning, derimot, vil kunne hemme utvik-
lingen av de mentaliserende evnene. Der - 
som et barn opplever mangler ved nære 
relasjoner, traumer og akutt stress, vil 
dette dermed kunne bidra til dårligere 
mentaliseringsevner. 

Hvordan gjenkjenne 
mentaliseringssvikt?
Et menneske som har sterkt mangelfulle 

Mentalisering kan beskrives som evne til å forstå seg selv og andre. Det er en 
helt sentral evne som vi trenger i relasjon og kommunikasjon med andre 
mennesker. Hvordan bygges vår evne til å mentalisere, og hvorfor er det så 
viktig å ha godt utviklede mentaliserende evner?



 Fosterhjemskontakt 4/17  51

Kommunikasjon

Mentaliserende evner
evner til mentalisering, vil i stor grad 
veksle mellom to psykologiske tilstan-
der. Disse kalles psykisk ekvivalens og 
forestillingsmodus. 

Ved psykisk ekvivalens vil den indre 
og den ytre verden oppleves som like. 
Dette kan gi en kaotisk følelse, og kan 
komme til uttrykk ved at man forholder 
seg til ytre hendelser som om de var 
objektive sannheter. Ofte uttrykkes 
dette med skråsikkerhet. Ved indre 
utrygghet kan vi oppnå en form for 
trygghet ved å skape et skråsikkert bilde 
av den ytre virkeligheten. 

Forestillingsmodus betyr at personen 
føler seg frakoblet både den ytre fysiske 
og den indre psykiske verden. Personen 
kan føle seg fjern og ensom, og «melder 
seg ut». Ofte skjer dette på grunn av 
alvorlige overgrep og krenkelser som kan 
føre til traumer. Ifølge Fonagy vil uut - 
viklet mentalisering i seg selv kunne 
skape gjentakelse av traumer.

De to ovennevnte psykologiske 
tilstandene er alvorlige tilstander som 
krever behandling. Lettere former for 
mentaliseringssvikt kan imidlertid også 
skape store problemer i menneskelige 

forhold. Dette kan for eksempel vise seg 
som tilbaketrekning og avvisning. Noe 
som i utgangspunktet verken var tenkt 
som kritikk eller avvisning, kan oppfat-
tes slik at en mottaker. Dersom avvis-
ning er et sårt punkt hos vedkommende, 
kan dette føre til sterke følelsesmessige 
reaksjoner. Dersom vedkommende har 
lett for å ty til vold ved sterke følelser, 
kan det få dramatiske konsekvenser.

Manglende følelsesregulering er noe 
som henger tett sammen med problem-
atferd og psykiske lidelser. Dersom et 
menneske ikke klarer å holde ut vanske-
lige følelser, kan det føre til at vedkom-
mende ruser seg, sulter seg, overspiser, 
slår andre eller skader seg selv – for å 
nevne noen uttrykk dette kan føre til. 

Forebygging
Psykologiske begreper kommer og går, 
og noen får i perioder en oppblomst-
ring. Mentalisering er et begrep som 
har fått et stort fokus i de siste årene, 
og forhåpentligvis vil det få økt opp-
merksomhet framover. 

Det er viktig at foreldre får innsikt i 
mentaliseringens uttrykk og betydning 

fordi det er så sentralt for hvordan vi 
fungerer som mennesker i en sosial 
verden. Ved å få kunnskap og innsikt 
om temaet mentalisering og trygg 
tilknytning, vil foreldre lettere kunne 
bidra til å forebygge at barn og unge får 
alvorlige livsproblemer.

FAKTA  
OM MENTALISERING
•  Mentalisering er en mental 

funksjon som gjør et menneske i 
stand til å forhold seg til en indre 
og en ytre verden og se disse to i 
en sammenheng. 

•  Et menneskes evne til mentalise-
ring gir også mulighet til å 
forholde seg til og regulere egne 
følelser.

•  En sikker tilknytning til et nært 
menneske i tidligere barneår, 
fremmer evnen til å mentalisere, 
mens usikker tilknytning bidrar 
til å svekke denne evnen.


