
RE
LA

TI
ON

SP
RO

FE
SS

IO
NS

SE
RI

EN Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er kvalificeringen 
af det relationelle arbejde. 

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for 
børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er 
drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.
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Hvorfor har vi brug for at mentalisere i dagtilbud og skole? Og hvordan kan 
mentalisering helt konkret inddrages i pædagogens og lærerens praksis? Det giver 
psykolog Maja Nørgård Jacobsen et kvalificeret bud på med denne bog. Bogen 
beskriver – med en solid, teoretisk forankring – den afgørende rolle, mentalisering 
spiller i barnets udvikling, læring og trivsel, og tilbyder en bred vifte af håndgribelige 
værktøjer, der kan anvendes i det mentaliserende arbejde med børn og unge.

Når man mentaliserer, reflekterer man over og sætter ord på de indre mentale 
tilstande, der ligger bag en given adfærd. Det handler populært sagt om at se den anden 
indefra og sig selv både udefra og indefra. Dermed er grobunden hos den professionelle 
også lagt for bedre at kunne regulere sig selv følelsesmæssigt i samspillet med børn og 
unge. Bogen behandler, hvordan mentalisering er nært forbundet med begreber som 
empati og anerkendelse, ligesom den beskriver, hvordan mentalisering er beslægtet 
med ICDP.

Bogens kapitler er inddelt efter barnets alder, fra vuggestue til udskoling, hvilket gør det 
let for fagpersoner og studerende inden for den pædagogiske verden at orientere sig 
ud fra deres specifikke fagområde. Bogens afsluttende del giver redskaber til, hvordan 
mentalisering kan inddrages i den professionelles selvrefleksion og i den kollegiale 
sparring.

På bogens hjemmeside, www.dafolo.dk/mentalisering, kan du finde 
figurer og redskaber fra bogen.
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Læreren hjælper pigerne til at forstå hinanden bedre og dermed løse konflik-

ten . Værktøjet er følelsestermometret, men primært hans indstilling, interesse 

for og respekt for de to pigers forskellige følelser, tanker og opfattelse af si-

tuationen . Det er ikke altid muligt at tale med to børn, som er i konflikt med 

hinanden, på samme tid . Det forudsætter, at du som professionel kan sænke 

den følelsesmæssige intensitet hos børnene til et niveau, hvor de er i stand til at 

lytte til hinanden . Ved alvorlige og varige konflikter, som indebærer, at børnene 

har meget svært ved at tage og tro på hinandens perspektiv, kan du begynde 

med at tale med børnene enkeltvis om konflikten . Når du taler med børnene en-

keltvis, har du mulighed for først at tage barnets perspektiv og derefter udfor-

dre barnets perspektiv ved at spørge: ”Gad vide, hvad Thomas (det andet barn) 

tænkte, da han gjorde det, hvad tror du?” På denne vis sikrer du fortsat, selvom 

det andet barn ikke er til stede, at skabe balance og udfordre hvert enkelt barn 

i tilpas grad til at tage hinandens perspektiv . Det andet værktøj, som beskrives 

i dette kapitel, er den såkaldte spionleg . 

Spionleg
Spionlegen kan ligesom følelsestermometret bidrage til konfliktløsning og ud-

vikling af barnets evne til at overveje og forstå, at andre mennesker har et 

anderledes sind end en selv, og at man kan sætte ord på følelser, tanker og for-

nemmelser . Denne aktivitet hedder spionlegen, fordi den handler om at under-

søge, efterforske og udforske følelser, tanker med videre . Det er en leg, fordi det 

er motiverende og udviklende, at voksne indgår i positivt samspil med børn . At 

tegne og lege er ofte gode metoder til at undersøge, hvordan et barn har det, og 

hvordan han/hun forstår sig selv i relation til andre . Spionlegen er et konkret 

eksempel på, hvordan leg kan bruges til at understøtte børns udvikling af ev-

nen til at mentalisere og at indgå i relationer . Kreativitet er en indgroet del af en 

mentaliserende praksis . Tænk ud af boksen, leg og tegn sammen med børnene .
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Figur 5.2. Spionlegen. 

Hvordan gør man?

Spionlegen kan leges på flere måder . Du skal finde noget, der kan lyse som en 

lommelygte, en app på telefonen, en cykellygte eller lignende . Først introduce-

res børnene for legen, og du guider børnene i, hvordan lygten bruges . Du fortæl-

ler børnene om den lygte, du har købt, som er meget speciel . Brug dit toneleje, 

stemmeføring og ordvalg til at vække børnenes interesse for legen . Det er en 

helt særlig lygte, som giver en slags strålelys, der kan se ind i hjernerne på men-

nesker . Lidt som en slags røntgen . Med denne lygte kan man se, hvad den, man 

lyser på, tænker og føler (se figur 5 .2 . for en illustration af spionlegen) . Lad os 

prøve . 

Du lyser på den øverste del af et af børnenes hoveder . Når du lyser på bar-

nets hoved, så spørg et af de andre børn, hvad han/hun tror, vedkommende 

føler, tænker, tror, synes osv . Bagefter kan du spørge barnet, om det er rigtigt . 

Opsamlende kan du f .eks . sige: ”Det var rigtigt, han keder sig” osv . Efter intro-

duktionen kan børnene selv deltage mere aktivt i legen og holde lygten, gætte 

på, hvad der foregår i andres sind, stille spørgsmål med videre . På sigt kan det 

ske, at børnene på eget initiativ bruger spionlegen under leg/ved uenigheder . 
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Spionlegen kan bruges i en helt almindelig situation som en øvelse i at forestille 

sig, hvad der foregår i andres sind . Spionlegen kan også bruges til at udfor-

ske hinandens mentale tilstande efter en konflikt . Den professionelle kan som 

nævnt i kapitel 2 bruge mentaliseringshånden med en mentaliserende indstil-

ling til at afbryde negative interaktioner mellem børn . Derefter kan spionlegen 

i nogle tilfælde og med nogle børn bruges til at skabe umiddelbar overraskelse 

og mulighed for at stoppe op og spole tilbage i forhold til det, der udspiller sig 

imellem børnene . Nogle børn vil blive endnu mere ophidsede af at bringe spi-

onlegen i spil under konflikter . I den mentaliserende tilgang er man som profes-

sionel fleksibel og prøver sig frem, med hensyn til hvad der virker hvornår og 

med hvem . 

Når du er til stede, er det vigtigt, at du guider spionlegen. Hvis eksempelvis pigen 

Sara lyser på Henrik og siger, at hun kan se, han er ked af det, hvorefter nogle af de 

andre griner, er det vigtigt, at du følger op ved at spørge Henrik, om det er rigtigt, at 

han er ked af det. På denne vis kan børnene lære, at mentale tilstande netop ikke er 

synlige. Det, jeg tænker, er ikke nødvendigvis det samme, du tænker. Og det, jeg tror, 

du føler, er måske ikke det, du rent faktisk føler. Måske tager jeg fejl, og det er også 

i orden at tage fejl, for man kan ikke vide det med sikkerhed. Måske svarer Henrik, 

at han ikke er ked af det. At nogle af børnene grinte, bør du også udforske sammen 

med børnene. Bed eventuelt Sara lyse på et af de børn, som grinte, og spørge, hvad 

pågældende tænkte og følte, da han/hun grinte. Bagefter kan du sige: “Gad vide, 

hvordan det var for Henrik, da I grinte af ham”. Lad os lyse og se, hvad lygten viser 

os. Spørg da et af de børn, som grinte, hvad han kunne se, der skete i Henriks hoved, 

i det øjeblik de grinte. Og så fremdeles. Det er afgørende, at du er opmærksom under 

legen og har fokus på at holde balancen mellem de forskellige børn i klassen. 
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