
KAPITTEL 5 DEN MENTALISERENDE KULTUREN 

Bilde #1 Kapittel tittel: KAPITTEL 5 

DEN MENTALISERENDE KULTUREN


Tilleggsinformasjon: 

I dette kapittelet skal vi se på hvordan mentaliseringsperspektivet kan være til hjelp både i 
samarbeidet mellom kolleger og i samarbeidet med foreldrene til elevene i skolen.


Bilde #2: Kapitteloversikt  

Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet

Kap #1: Veien til trygghet og utvikling

Kap #2: Den mentale kikkerten

Kap #3: De mottakelige elevene

Kap #4: Når nøden er størst

Kap #5: Den mentaliserende kulturen


Bilde #3: Copyright  

 «Ikke tillatt å ta film, lydopptak eller bilder under foredragene. Manual, handouts og filmmaterialet 
kan ikke kopieres, gis bort eller selges til andre».


Bilde #4: Overordnede mål kapittel 4:  

Vi har gjennom dette kurset fått høre at skolebarn skal møtes med glede og omsorg, fordi de 
er barn. Voksne har ansvar for å utvikle en positiv relasjon til alle elevene og til å prøve å like 
alle.

Reflekterende kultur i skolen kan hjelpe dere med dette arbeidet. Å legge til rette for dette er et 
lederansvar, fordi det må organiseres og settes av tid til.  Jo flere av de ansatte som deltar i 
dette, jo bedre vil det fungere. 

Hvordan dere voksne har det sammen vil også påvirke hvordan dette arbeidet går.  

Vi skal også snakke om Omsorgskollektivet, som består av skolen og familien. Det er dere 
som sammen skal fremme god omsorg og fostre livsmestring. 


Bilde #5: SEI Refleksjonskort #før vi starter 

Kan dere komme på eksempler fra uken som gikk på det vi har gjennomgått?

Hent frem det spesielle eleven dere skulle ha i mente gjennom kurset. 

Gi gruppen tid til å bearbeide eksempler fra forrige uke og hjelp deltakerene med å hente frem 
den spesielle eleven de skal ha i mente gjennom kurset. 


Minn deltakerene på de fire gruppereglene:


Regel 1 #Husk: du bestemmer hva du har lyst til å fortelle

Regel 2 #Ha respekt for individuelle forskjeller.

Regel 3 #Vær fortrolige og vennlige med hverandre. 

Regel 4 #God nok er det nye perfekte.


Bilde #6: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 



Snakkeboble lærer: Mentalisering utvikles og bevares i det sosiale systemet vi lever i. Det 
innebærer at vi ikke bare kan jobbe hver for oss - vi må også jobbe sammen. Vi skal fremme et 
mentaliserende omsorgskollektiv.


Bilde # 7: SEI Film: #mentaliserende kultur 

Innhold i filmen:  

Til nå har programmet i hovedsak hatt fokus på relasjonen mellom de voksne og barna. I dette 
kapittelet vil vi også fokusere på hvordan verktøyene kan anvendes i arbeidet med foreldrene og i 
arbeidsmiljøet. 


Bilde #8: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Lærerne bak meg har glemt den mentale kikkerten. La oss finne den frem og 
se hvordan den brukes i f.eks. foreldrearbeid.


Snakkeboble lærer 1: Dette må vi rapportere til foreldrene dine!

Snakkeboble lærer 2: Det går ikke an å oppføre seg sånn!


Bilde #9: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 
 

Hele mikrosystemets (dvs. den direkte og nære kontekst) omsorgskollektiv rundt elevene trenger 

felles kunnskap om betydningen av trygge relasjoner for utvikling og helse. Systemet bør fungere 
sammen og ikke som to parallelle systemer.


Bilde #10: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Den mentale kikkerten er et redskap dere ansatte kan bruke for å beskrive 
og analysere eget arbeid - både de røde og de grønne reaksjonene og handlingene.


Bilde #11: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Når du gjør dette sammen med andre kollegaer, regelmessig, så er du med 
på å skape en bevisst og aktivt reflekterende kultur på skolen.




Bilde #12: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Utfordringen er å anvende den mentale kikkerten i arbeidet med hele 
omsorgssystemet, som også inkluderer foreldrene.


Bilde #13: SEI film #omsorgskollektivet 

Innhold i filmen: 

Filmen diskuterer hvordan en omsorgsinnstilling er mentaliseringsfremmende for hele 
omsorgsmiljøet. Er du som lærer omsorgsfull i møte med foreldrene, gjøre du det lettere for 
dem å dele sårbarhet. Et mentaliserende omsorgsmiljø innebærer å være nysgjerrig på den 
andres ståsted, være åpen og fleksibel. Trenger foreldrene her en trygg havn? Eller er de kun 
utforskende og nysgjerrige? Humor er en viktig side ved et mentaliserende miljø. Humor bidrar 
til fellesskap og virker dermed beroligende.  Mentalisering bidrar til å hindre at omsorgsmiljøet 
preges av å være lukket og selvbeskyttende. Dersom du ønsker å drøfte en elev som du er 
bekymret for, kan det være lurt å bruke seg selv som utgangspunkt; jeg kan bli usikker når han 
reagerer slik eller sånn, fremfor å definere eleven. Vær også åpen for foreldrenes refleksjoner 
og forståelse av situasjonen. 


Bilde #14: SEI refleksjonskort #den kollektive mentaliseringen 

TIL REFLEKSJON


Drøft hvordan kunnskap om mentalisering kan være til hjelp i arbeidet med «omsorgskollektivet?

Hvordan vil dere jobbe for å se faren til Jens innenfra? Hva trenger han fra dere?

Snakk om hvordan kritikk fra foreldre kan skape «røde reaksjoner».


Snakkeboble lærer: Jeg må jobbe med å holde balanse i dumphuska når faren til Jens ringer og 
sier at han synes sønnen sin blir stimulert for dårlig i skolen.


Bilde #15: SEI refleksjonskort #den kollektive mentaliseringen 

TIL REFLEKSJON


Har skolen et spesielt ansvar for aktivt å å motvirke utviklingen av parallelle systemer? Hvordan få 
dette til, hvilke konkrete grep kan vi ta?


Tilleggsinformasjon: 

Med parallelle systemer mener vi her to ulike omsorgssystemer: skole og hjemmet. 


Bilde #16: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble ansatt: At du tilbyr en kontakt og forbindelse med alle foreldre er viktig, men for 
noen er det spesielt viktig. Utrygge barn kan ha utrygge foreldre. Temperamentsfulle barn har ofte 
temperamentsfulle foreldre - i alle fall ofte minst en! Derfor må du bruke den mentale kikkerten til å 
se foreldrene innenfra. 


Bilde #17: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 



Snakkeboble ansatt: Skyldfordeling og anklager er en måte vi ofte beskytter oss selv på.


Snakkeboble mor: Hjemme er alt bra, problemet er skolen.


Snakkeboble lærer: Vi har forsøkt alt - det må handle om manglende oppfølgning hjemme.


Tilleggsinformasjon: 

Skyldbelegging vekker ofte forsvarsreaksjoner hos den andre parten og kan dermed føre til 
konflikt fremfor samarbeid. Som ansatt i skolen blir det viktig å formulere seg varsomt og 
ivaretakende måter ovenfor foreldrene. Som vi beskriver i filmen om Omsorgskollektivet vil det 
å ha en åpen og nysgjerrig innstilling fremme samarbeide og trygghet. Å være mentaliserende 
innebærer også å beholde godheten for elevene når man skal formidle såre eller vanskelige 
hendelser. Da er man fast og god. I programmet har vi jobbet med å fremme forståelsen om at 
vanskelig atferd handler om barnet har det vanskelig inne i seg. Det dreier seg om at eleven 
har behov for en trygg havn. Denne forståelsen kan også være viktig å dele med foreldrene.

Som vi også har sett over kan foreldre være krevende, kritiske eller sinte på dere som er 
ansatte i skolen. Da kan det være utfordrende å holde balanse i egen vippe. Forsøk da å se 
foreldrene i innenfra og forstå at noe er vanskelig for dem. Voksne ønsker heller ikke å være 
vanskelige ovenfor dere ansatte. Kanskje er det noe de er engstelige for og derfor trenger en 
trygg havn? Forsøk å forstå foreldrene innenfra samtidig som dere holder øye med eget 
reaksjonsbarometer og jobber med å holde balanse i vippen. 


Tilleggsspørsmål: 

Del en gang da du fortalte noen foreldre om noe som var vanskelig for eleven og du merket at 
foreldrene ble skyldbeleggende. Med kunnskapen du har nå, hvordan ville du gått frem i 
denne samtalen i dag?


Bilde #18: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Om du er fortvilet skjønner jeg det - det ble en lei dag for Thomas på skolen i 
går. La oss sette oss ned - dette skal vi få til sammen. La oss hjelpe hverandre til å forstå det som 
skjedde  bedre.




Bilde #19: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Tenkeboble lærer: Læreryrket er på mange måter et ensomt yrke. Man må ta mange vanskelige 
beslutninger helt alene. Ofte kan man bekymre seg for enkelte elever. Læreren trenger derfor også 
å være i et system hvor de blir sett innenfra.


Bilde #20: SEI film #mentaliserende skolemiljø 

Innhold i filmen: 

I denne filmen forteller lærere om betydningen av kollegastøtte. Et mentaliserende miljø blant 
kolleger hviler på en konsensus om at like  ingen er eller trenger å være perfekt. Å fortelle om 
sårbarhet og feil krever en tillit til at man blir ivaretatt - selv om man ikke er perfekt. Det er på 
denne måten man får hjelp til å utvikle seg. Ikke-mentaliserende miljøer er preget av 
selvbeskyttelse og vil hindre muligheten til å reflektere over øyeblikk hvor man ikke var på 
topp. I tillegg er det å jobbe som lærer eller annen ansatt i skolen, et krevende arbeid. De 
fleste vil ha behov for påfyll av godhet og støtte fra kolleger, og ikke minst ledelse, for å ha 
krefter og energi til å gjøre en god nok jobb i møte med elevene.


Bilde #21: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

De mentaliserende omsorgskollektivene 

De er tolerante og fleksible, fremfor rett- og galt-tenkende, og fastlåste.

De kan bruke humor og være lekne på en måte som engasjerer individer, fremfor å være 
sårende og distanserende.

De løser vansker og problemer igjennom «å gi og ta» som krever at man evner å ta flere 
perspektiver.

De beskriver ofte egen opplevelse fremfor å definere andres opplevelse.

De har et eierskap til handlinger og viser agens og ansvar, bl.a. igjennom å gjøre reparasjoner 
når man har gjort en feilvurdering.

De demonstrerer åpenhet og nysgjerrighet overfor andre og andres perspektiver.

De er opptatt av å forstå hvordan nåværende og tidligere situasjoner preger eleven/den unge.

De jobber for å styrke omsorgskollektivet slik at eleven/den unge opplever en sammenheng i 
tilværelsen.


Bilde #22: SEI refleksjonskort #den kollektive mentaliseringen 

TIL REFLEKSJON


Plukk ut to punkter du tenker er spesielt viktige fra listen over hva som kjennetegner 
mentaliserende arbeidsmiljøer. 

Begrunn hvorfor du mener disse er spesielt viktige.


Tilleggsspørsmål: 

Hør hvordan de ansatte opplever disse punktene på sin arbeidsplass.




Bilde #23: SEI film #avslutning 

Innhold i filmen: 

Filmen oppsummerer hvordan verktøyene kan anvendes på alle nivåer i organisasjonen. I 
tillegg påpekes det at det ikke finnes noen definitiv målstrek i arbeidet med verktøyene. Det vil 
alltid oppstå nye situasjoner og utfordringer hvor verktøyene kan være til hjelp i arbeidet med 
å mentalisere.  

Bilde #24: Bearbeiding 

Noe dere likte? Hva er det viktigste dere sitter igjen med fram til nå?

Noe dere ikke likte? Noe dere savner, eller er uenige i?

Hvordan er det å dele med de andre i gruppa?

Hvordan er det å lytte til de andre i gruppa?

Det viktigste arbeidet skjer i det daglige. Håper du at noen elever vil merke en endring? Fortell…


Bilde #25: Oppgaver fremover 

Fortsett å øve på å holde et mentalt fokus fremover - også ovenfor de andre ansatte. 

Husk; dette er et pågående arbeide. Det er umulig å bli helt perfekt.

Hva vil du særlig ha med deg videre fra dette kurset?

Er det noen elever du må fortsette å jobbe spesielt med for at de skal kjenne på en større grad av 
trygghet og tilhørighet?

Hvordan kan deres skole arbeide for å bli en mentaliserende kultur på alle nivåer i 
organisasjonen?


Tilleggsspørsmål: 

Tror kursdeltakerne at elevene i skolen vil merke at de voksne har endret seg etter deltakelse 
på dette kurset? Er det noen elever som vil merke en endring mer enn andre elever? Eventuelt 
på hvilken måte? Hva tror deltakerene at de fremdeles har med seg om ett år?


Tilleggsinformasjon: 

Til slutt i programmet er det viktig å bruke tid på å bearbeide hvordan det har vært for 
deltakerene å være med på dette kurset. Hva har de likt og hva har de eventuelt ikke likt? Hva 
fremstår som spesielt viktig? 




Forbehold 

Tilknytningspsykologene legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på nettstedet skal være 
så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i 
den informasjonen som finnes tilgjengelig. Tilknytningspsykologene legger vekt på 
virusbeskyttelse, likevel Tilknytningspsykologene påtar seg heller ikke noe ansvar for at denne 
hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.


Brukere/ eller mottakere av psykoedukasjonskurset som føler seg urettmessig rammet av 
informasjon på nettstedet, oppfordres til å ta kontakt. 


