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Sind i sigte – Hvad er mentalisering? Bente Lynge Hent PDF Begrebet mentalisering giver på en meget
meningsfyldt måde en samlet beskrivelse af samspillets betydning. Derfor er det et rigtigt godt begreb at have
kendskab til og bruge, både som privatperson og ikke mindst i pædagogiske sammenhænge, hvor man er

sammen med andre og både skal lære fra sig og tage ved lære af hinanden.

Sind i sigte – Hvad er mentalisering? giver en let forståelig indføring i, hvad mentalisering handler om. Med
mange historier og eksempler fra almindeligt hverdagsliv bliver det tydeligt, at mentalisering måske nok er et
nyt ord, men i praksis er det at mentalisere noget, de fleste af os gør et utal af gange dagligt. Du får viden om,
hvordan vi som art har udviklet evnen til at kunne mentalisere, og hvilke muligheder denne evne giver os.

Begrebet mentalisering giver en ny indsigt i samspillet og dets finesser, hvor det undersøgende og
eksperimenterende barn lærer at forstå sig selv og andre gennem samspil med omsorgsfulde og livfulde

voksne. Både kropsoplevelser, følelser, intentioner, tanker og handlinger indgår i den proces.

Som mennesker er vi intentionelle og har et formål med det, vi gør, også når vi ikke tænker over det. Går vi
fejl af hinanden, er det tit, fordi vi misforstår hinandens intentioner eller har forskellige intentioner.

Mentalisering gør det lettere at komme over misforståelser og konflikter, så vi kan holde fokus på det, vi
ellers har for sammen. Derfor er god mentalisering nødvendig, når man skal lære fra sig og tage ved lære af

hinanden.

Når du har læst bogen, har du et godt afsæt til at begynde at lægge mærke til mentalisering i hverdagen, som
det udspiller sig omkring dig, og du selv tager del i.

Igennem bogen får du forståelse for, hvordan vi mennesker altid stræber efter mening og sammenhæng for at
kunne tage hånd om livet, og du får indsigt i den tætte sammenhæng, der er mellem vores kropsoplevelser,

følelser, forestillinger, intentioner og handlinger.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere, studerende og andre, der er optaget af børns
udvikling og læring.

Sind i sigte – Hvad er mentalisering? er tidligere udgivet som en del af bogen Sind i sigte – Mentalisering for
begyndere (Bog 1) og Sind i sigte – Mentalisering i skolen (Bog 2), som også findes som e-bøger. Udover de

to bøger er der også udgivet fem selvstændige e-bøger, som rummer uddrag fra hovedbøgerne. De er
velegnede til fx teamsamarbejde og undervisningsforløb. Hver bog indledes med en introduktion af bogens

tema, og bagerst i bogen findes alle resuméer fra hovedbøgernes kapitler. De fem e-bøger er:

• Hvad er mentalisering? (Svarer til 1. del i begge bøger)
• Tilknytning og følelser (Svarer til 1. del, kapitel 1 + 2 i Bog 1)
• Udvikling af mentalisering (Svarer til 2. del, kapitel 3 i Bog 1).

• Mentalisering i skoleperspektiv (Svarer til 2. del i Bog 2)
• Mentalisering i skolepraksis (Svarer til 3. del i Bog 2).

 

Begrebet mentalisering giver på en meget meningsfyldt måde en
samlet beskrivelse af samspillets betydning. Derfor er det et rigtigt
godt begreb at have kendskab til og bruge, både som privatperson og
ikke mindst i pædagogiske sammenhænge, hvor man er sammen med

andre og både skal lære fra sig og tage ved lære af hinanden.

Sind i sigte – Hvad er mentalisering? giver en let forståelig indføring
i, hvad mentalisering handler om. Med mange historier og eksempler

fra almindeligt hverdagsliv bliver det tydeligt, at mentalisering



måske nok er et nyt ord, men i praksis er det at mentalisere noget, de
fleste af os gør et utal af gange dagligt. Du får viden om, hvordan vi

som art har udviklet evnen til at kunne mentalisere, og hvilke
muligheder denne evne giver os.

Begrebet mentalisering giver en ny indsigt i samspillet og dets
finesser, hvor det undersøgende og eksperimenterende barn lærer at
forstå sig selv og andre gennem samspil med omsorgsfulde og

livfulde voksne. Både kropsoplevelser, følelser, intentioner, tanker og
handlinger indgår i den proces.

Som mennesker er vi intentionelle og har et formål med det, vi gør,
også når vi ikke tænker over det. Går vi fejl af hinanden, er det tit,

fordi vi misforstår hinandens intentioner eller har forskellige
intentioner. Mentalisering gør det lettere at komme over

misforståelser og konflikter, så vi kan holde fokus på det, vi ellers
har for sammen. Derfor er god mentalisering nødvendig, når man

skal lære fra sig og tage ved lære af hinanden.

Når du har læst bogen, har du et godt afsæt til at begynde at lægge
mærke til mentalisering i hverdagen, som det udspiller sig omkring

dig, og du selv tager del i.

Igennem bogen får du forståelse for, hvordan vi mennesker altid
stræber efter mening og sammenhæng for at kunne tage hånd om

livet, og du får indsigt i den tætte sammenhæng, der er mellem vores
kropsoplevelser, følelser, forestillinger, intentioner og handlinger.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere,
studerende og andre, der er optaget af børns udvikling og læring.

Sind i sigte – Hvad er mentalisering? er tidligere udgivet som en del
af bogen Sind i sigte – Mentalisering for begyndere (Bog 1) og Sind
i sigte – Mentalisering i skolen (Bog 2), som også findes som e-
bøger. Udover de to bøger er der også udgivet fem selvstændige e-
bøger, som rummer uddrag fra hovedbøgerne. De er velegnede til fx
teamsamarbejde og undervisningsforløb. Hver bog indledes med en
introduktion af bogens tema, og bagerst i bogen findes alle resuméer

fra hovedbøgernes kapitler. De fem e-bøger er:

• Hvad er mentalisering? (Svarer til 1. del i begge bøger)
• Tilknytning og følelser (Svarer til 1. del, kapitel 1 + 2 i Bog 1)
• Udvikling af mentalisering (Svarer til 2. del, kapitel 3 i Bog 1).

• Mentalisering i skoleperspektiv (Svarer til 2. del i Bog 2)
• Mentalisering i skolepraksis (Svarer til 3. del i Bog 2).
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