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Mentalisering
Det er viktig å ha gode mentaliserende evner når vi  skal forstå oss selv og andre 
mennesker. Ekstra viktig er det at fosterforeldre har slike evner i sin relasjon til 
fosterbarn. Hvorfor er dette så viktig?

• av Åse L. Larsen, redaktør

Psykologiske begreper kommer og går, 
og noen får i perioder en oppblomst-
ring. Mentalisering er et slikt begrep 
som har fått stort fokus i de siste årene. 
Forhåpentligvis vil det få økt oppmerk-
somhet framover da det er viktig at 
voksne og barn blir klar over sine menta - 
liserende evner, og lærer å utvikle disse.

Hva er mentalisering?
Mentalisering kan beskrives som evne 
til å forstå seg selv og andre. Det er 
således en helt sentral evne vi trenger i 
relasjon og kommunikasjon med andre 
mennesker. Ikke bare er det viktig i 
hverdagen når vi møter andre mennes-
ker, men også for å forhindre utvikling 
eller videreutvikling av psykiske pro ble - 
 mer. 

En folkelig definisjon på mentaliser-
ing er evne til å se seg selv utenfra og 
andre innenfra. En mer faglig definisjon 
er at det er en mental funksjon som gjør 
et menneske i stand til å forholde seg til 
en indre og en ytre verden på en tanke - 
messig måte, og å se disse to verdener i 
en sammenheng. Et menneskes evne til 
mentalisering gir også mulighet til å for - 
holde seg til og regulere egne følelser. 

- fosterforeldres verktøy 
for å forstå fosterbarnet
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Kommunikasjon

Mentalisering
Dette fordi tanker og følelser påvirker 
hverandre.

Relaterte begreper til mentalisering 
er empati, emosjonell intelligens, inn - 
sikt, refleksjon, affektbevissthet, men 
det er et tydelig skille mellom disse 
begrepene og mentalisering. Dette fordi 
man ser både seg selv og andre når man 
mentaliserer. 

Vi kan ut i fra dette si at mentali ser-
ing i praksis handler om å forstå følelser 
i seg selv og andre, og å regulere egne 
følelsesuttrykk. Mentale prosesser inne - 
holder en rekke følelser, og man kan 
derfor si at mentalisering er en form for 

emosjonell kunnskap. Det er en ube - 
visst og intuitiv emosjonell  reaksjon 
som oppstår i møter med andre 
mennes ker. 

Begrepet mentalisering kommer 
opp rinnelig fra psykoanalysen på 
slutten av 1960-tallet, men det var 
Peter Fonagy som på 90-tallet benyttet 
det for å for stå utvikling av psykiske 
lidelser i for hold til tidlige tilknytnings-
forhold hos barn. Mentaliserings-
perspektivet baserer seg på utviklings-
psykologi og tilknyt ningsteori, men 
nevrobiologi er også integrert i en 
forståelsesmodell.

Hva skjer når vi mentaliserer?
I bunn og grunn kan vi si at vi mentali-
serer når vi har tanker om egne og 
andres mentale tilstander. 

Vi opplever hverandres handlinger, 
og ut i fra det vi oppfatter fortolker vi 
tankene, følelsene og hensikten som 
ligger bak handlingen. Når vi fortolker 
andre på denne måten, mentaliserer vi.  
Når vi ser på oss selv med mentaliser-
ende briller, vil vi også gjøre oss opp en 
mening om oss selv i det møtet vi har 
med andre og med verden. 

Mentalisering handler også om følel - 
sesregulering. Når vi møter andre og 
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danner oss en forestilling om den andre 
og oss, settes det i gang noen følelser. 
Disse følelsene må vi i neste omgang 
regulere på best mulig måte. Dersom vi 
regulerer disse på en dårlig måte, har vi 
sannsynligvis dårlig mentaliserende 
evner.  

Når vi møter andre er det en fordel å 
ha godt utviklede mentaliseringsevner. 
Disse evnene hjelper oss til følelses-
regulering fordi vi klarer å forstå hva 
som foregår mellom oss og de andre. Vi 
for står fordi vi klarer å gi vår og andres 
atferd mening og intensjon. Dersom en 
kollega på jobben overser deg en dag, 
uten at du forstår hvorfor dette skjer, er 
du sannsynligvis i stand til å tenke at 
det kan handle om noe annet enn for - 
holdet til deg selv. Det kan hende ved - 
kommende er i sin egen verden på 
grunn av problemer på hjemmebane, 
fysiske smerter, krangling med barn 
eller ektefelle, eller at vedkommende  
rett og slett har sovet dårlig. Det vil 
føles forskjellig i kroppen om du tenker 

det ene eller det andre. Dersom du 
tenker at det har med deg å gjøre, vil 
det sannsynligvis sette i gang vanskelig-
ere følelser enn om du er i stand å tenke 
at det kan være så mange grunner til at 
du har blitt oversett. Det handler altså i 
stor grad om feiltolkninger og misfor-
ståelser.

Ved nedsatt evne til mentalisering er 
det lett å misforstå andre og bli mis for-
stått. Det kan føre til sterke følelser, noe 
som bidrar til at mentaliseringsevnen 
blir enda mer nedsatt i situasjonen. Når 
vi trenger evnen som mest, har vi altså 
minst av den.

Vår evne til mentalisering er ikke en 
statisk og endelig kapasitet, men kan bli 
mer primitiv ved sterke emosjoner. Vi 
har vel alle opplevd at vi tenker irra sjo-
nelt ved sterke følelser som når vi er for - 
elsket og ikke ser den andres feil og 
mangler før forelskelsen har gått over. 
Primitiv evne til mentalisering kan ellers 
komme til uttrykk ved at vi buser ut 
med noe vi ikke skulle ha sagt i en opp - 

hetet situasjon. Etterpå, når vi klarer å 
tenke rasjonelt, kan vi ofte ikke forstå 
hvorfor vi reagerte som vi gjorde. Ved 
mer akutt stress og ved tidligere traumer 
hos sårbare personer, kan mentaliser-
ings evnen bli mer langvarig hemmet. 
Fosterbarn kan ut i fra dette være i mål - 
gruppe for å ha svake mentaliserende 
evner.

Sårbarheter og mentalisering
Mangel på mentalisering når vi er for - 
elsket, gjør oss blinde. Det er også en 
fin metafor å bruke når man mangler 
mentaliseringsevner på grunn av dårlig 
tilknytning til nære omsorgspersoner.  

Gjennom forskning vet vi at det er 
en sammenheng mellom menneskers 
tilknytningssystem og evne til å mentali - 
sere. Grunnleggeren av teori om tilknyt - 
ningens betydning, John Bowlby, ser på 
tilknytning 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 omsorgs givere. 

Ifølge Peter Fonagy vil evne til men - 
talisering normalt sett utvikles gradvis 
når et barn er mellom to og tre år, 
forutsatt at det har trygge tilknytnings-
betingelser. Det tidlige relasjonsmiljøet 
til et barn bidrar til å utvikle en mental 
funksjon som er viktig for å kunne for - 
stå seg selv og andre. Det er gjennom en 
trygg tilknytning at en slik utvikling 
blir mulig. En uttrygg tilknytning, deri - 
mot, vil kunne hemme utviklingen av 
de mentaliserende evnene. Dersom et 
barn opplever mangler ved nære rela - 
sjoner, traumer og akutt stress, vil dette 
dermed kunne bidra til at det blir dår - 
ligere til å møte seg selv, andre 
mennesker og verden. 

Psykologiske tilstander
Et menneske som har sterkt mangel-
fulle evner til mentalisering, vil i stor 
grad veksle mellom to psykologiske 
tilstander. 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 
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ytre hendelser som om de er 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 har 
ført til traumer. 

De to ovennevnte psykologiske til - 
standene er alvorlige tilstander som 
krever behandling, men lettere former 
for mentaliseringssvikt kan 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 oppfattes 
slik av en mottaker med dårlig utviklede 
mentaliseringsevner. I neste omgang vil 

dette føre til sterke følelsemessige reak - 
sjoner som er vanskelige å regulere.

Problemer ved manglende 
følelsesregulering
Dersom et barn eller en ungdom ikke 
klarer å holde ut vanskelige følelser, kan 
det føre til at han eller hun  ruser seg, 
sulter seg eller overspiser, slår andre 
eller skader seg selv. Når våre barn stre - 
ver, vil vi voksne fort komme inn på 
løsninger. Det er bare det at det som vi 
ser som gode løsninger, ofte ikke er det 
for den unge. En ungdom med spise-
problemer, synes sannsynligvis at han 
eller hun har funnet en god løsning på 
et problem ved å ikke spise. Da nytter 
det lite å komme med rasjonelle løs - 
ninger for å få en endring på det fast  - 
låste. 

Noen barn og unge kan være tause 
og nekte å snakke om noe som helst. De 
kan være tause av forskjellige grunner: 
de kan være redde, engstelige eller føle 

seg dumme. Det er vanskelig å vite hvor - 
dan man skal håndtere denne tausheten 
og tilbaketrukketheten på best mulig 
måte. Hvordan nå fram slik at de kan 
begynne å snakke? Det beste i en slik 
situasjon kan være at vi voksne snakker 
og undrer oss høyt - snakker om hva vi 
selv føler og tenker, det vil si at vi men - 
taliserer høyt. På den  måten kan vi 
lettere få barnet til selv å snakke slik at 
vi kan få en forståelse av hva som skjer. 
Vi kan aldri fullt og helt forstå den 
andre, men vi kan tilstrebe å forstå. Ved 
å opprettholde nysgjerrighet og undring 
gjennom høytsnakking, kan det dess - 
uten smitte over på barnet.

Det handler altså om å være nys gjer-
rig, men vi kan lett miste denne nysgjer - 
righeten i diagnosebetegnelsene. Da har 
vi lett for å kun se utenfra, og ikke 
innen fra. Det kan være lettere å sette 
merkelapper på, i stedet for å lete etter 
hva som finnes inni gutten eller jenta. 
Vi kan for eksempel tenke at «Hun er 
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anorektisk».  Når vi merker på denne 
måten, er vi ofte ikke nysgjerrige nok på 
hva som skjer inni ungdommen. Vi ser 
bare det ytre uttrykket. At hun eller han 
ikke spiser. Tar vi innenforperspektivet 
vil vi kunne forstå at det handler om 
angst for mat, og at det også kan handle 
om angst for andre ting, for eksempel 
angst for kontakt med andre mennesker 
eller for å miste kontrollen. Det kreves 
stor evne til mentalisering for å finne ut 
hva denne angsten er. 

Når barn og unge som har vært 
tause, velger å snakke, må vi innta et 
lyttende aspekt. Vi trenger ikke gi råd 
når de ikke har bedt om det. Det er 
ikke nødvendigvis det den unge trenger 
akkurat den dagen, men kanskje noe 
som kan trenges seinere. Vi må være 
lydhøre for den unges behov, prøve å 
forstå hva som foregår og hva vi best 
kan gjøre. Vi må heller være fintfølende 
for hva de trenger.

Fosterforeldres mentalisering
Barn som har opplevd traumer og 
mang lende omsorg, kan virke både 
manipulerende og destruktive ovenfor 
fosterforeldre. Mange utviser avvis-

ningsatferd, men da er det viktig at den 
voksne ikke avviser tilbake fordi dens 
egen mentaliseringsevne kollapser. 

Vår evne til mentalisering er ikke 
statisk, men noe vi vil kunne utvikle 
hele livet selv om vi har fått en dårlig 
start. Både barn og voksne vil kunne ha 
en slik utvikling.  Det er derfor viktig at 
fosterforeldre sørger for å utvikle sine 
egne mentaliserende evner, samtidig 
som de bidrar til at fosterbarn utvikler 
og videreutvikler sine evner. Mentali-
sering har stor betydning for hvordan vi 
fungerer som mennesker i en sosial 
verden og er derfor en viktig evne både 
for voksne og barn.

Fosterforeldre bør først og fremst 
sette seg inn i temaet. Ved å få kunn-
skaper og innsikt om mentalisering, vil 
foreldre lettere kunne bidra til å fore - 
bygge at barn og unge får alvorlige 
livsproblemer. Aller først bør  man bli 
nysgjerrig på hva som skjer i egne møter 
med andre mennesker. Hvorfor reagerer 
jeg som jeg gjør i  gitte situasjoner? 

Dernest må vi være nysgjerrig på 
hvorfor barnet gjør som det gjør i 
forskjellige situasjoner. I stedet  for å 
definere barnet  som lat, slem, uan svar-

lig osv, må vi prøve å gå på baksiden av 
hva barnet utviser. Vi må heller spørre 
hva grunnen kan være til at barnet rea - 
gerer som det gjør. Vi må rett og slett 
under oss mer  over ting, i stedet for å 
slå fast at slik er det. Da kan vi lettere få 
forståelse for mennesket bak en 
situasjon. 

Forståelse er viktig
Det handler om å forstå misforståelser. 
Det som over tid har satt seg som 
uhen siktsmessige strategier som vi 
benytter når vi møter verden og andre 
mennesker. Når vi ikke hjelper barn og 
unge til å rydde opp i misforståelser,  
brukes  de samme strategiene om og om 
igjen, og noen må hjelpe dem ut av 
denne runddansen. Det er derfor mange 
begynner i terapi. Terapi handler om å 
korrigere gamle erfaringer og skape nye, 
men det kan også andre mennesker enn 
terapeuten bidra til. Fosterforeldre kan 
bidra til dette viktige arbeidet.

Det vil kreve langvarig innsats for å 
bidra til å endre et barns eller en ung - 
doms mentaliserende evner, men med 
god omsorg over tid, vil  mønstrene 
kunne endre seg. Disse mønstrene setter 
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seg ikke bare som psykologiske mønstre 
i oss, men også som noe som fester seg 
på nevrobiologisk nivå. Barnet tyr med 
andre ord automatisk til en opp sporet 
vei - en bestemt nedfelt atferd - i be - 
stemte situasjoner. Dette skjer selv om 
barnet forstår kognitivt at det er en 
uhen siktsmessig atferd i denne bestemte 
situasjonen. 

Gjør ditt eget sinn tilgjengelig
De som har opplevd omsorgssvikt, er 
flinke til å plukke opp andres indre 
tilstander - for eksempel en irritasjon. 
Det som ofte skjer videre er at barnet 
mistolker dette og tar det til seg. Et 
fosterbarn kan derfor lett få med seg 
fosterforeldres sinnstilstand og eventu-
elt gi ut trykk for dette. Hvis den 
voksne har en dårlig dag, kan fosterbar-
net få for seg at det er noe barnet har 
gjort galt eller noe ved barnet som har 
utløst en følelsesreaksjon hos den 
voksne. 

Dersom du snakker høyt og undrer 
deg sammen med barnet om det som 
skjer mellom dere i en gitt situasjon, vil 
det kunne utvikle barnets mentaliser-

ende evner. På den måten kan du få  
vist fram ditt eget sinn. Dersom du har 
avvist tilbake et avvisende barn, kan du 
summe deg og snakke med barnet om 
dette. Du kan for eksempel fortelle at 
du ikke helt forsto hvorfor barnet var så 
avvisende, og at du tenkte begrenset om 
denne situasjonen. At du for eksempel 
tenkte at barnet ikke var glad i deg. Da 
gir du også barnet et språk som det kan 
trenge for å klare å snakke om det indre 
liv med tanker, ønsker, hensikter og 
følelser. 

Ved å øke kunnskapene om mentali-
sering og mental tilstedeværelse, kan du 
bidra til at du bedre kan regulere dine 
egne følelser, noe som i neste omgang 
kommer fosterbarnet ditt til gode. Det 
bør også være et mål for fosterforeldre å 
kunne bruke sine mentaliserende evner 
i møte med andre mennesker innen 
fosterhjemsomsorgen. Det handler for 
eksempel også om å møte foreldrene til 
våre fosterbarn som trenger fosterfor-
eldre som  er undrende og som ikke ser 
verden i sort-/hvittbilder. 

Bedre mentaliserende evner vil kunne 
bidra positivt både til fosterforeldres og 

fosterbarns møter med andre, seg selv 
og verden. Det er derfor det er så viktig 
å utvikle disse evnene.

Kilde: Kurset «Mentalisering og refleksjon 
i arbeid med ungdom» ved Regionsenter 
for barn og unges psykiske helse (RBUP).

FAKTA OM  
MENTALISERING

•  Mentalisering er en mental 
funksjon som gjør et menneske i 
stand til å forholde seg til en indre 
og en ytre verden, og å se disse to 
verdener i en sammenheng. Et 
menneskes evne til mentalisering 
gir også mulighet til å forholde 
seg til og regulere egne følelser.

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


