
Mentalisering
- individet i Teamet

MED THOMAS DYBRO



www.thomasdybro.dk

Foredrag og teamudvikling

Forfatter

Coaching

Underviser i gidseloverlevelse 

Mentaltræner

Master i Enneagrammet

http://www.evolutionevents.dk/


Mere inspiration

TV dokumentarer med Thomas Dybro: 

DR2: 7 ting du skal vide inden du dør 
TV2 PLAY: Dagen, der forandrede mit liv 

Podcast med Thomas Dybro: 
HÅB – styrket ud af krisen 
- Find den på Spotify, Apple podcast mm. 

Videoer med inspiration til personlig udvikling: 
På Facebook siden: Styrket ud af krisen - med Thomas Dybro 

thomas.dybro på Instagram





Mentalisering er…

u Have sind på sinde
u Se sig selv udefra og den og den anden indefra
u Have fokus på mentale tilstande hos sig selv og den anden
u Er at forstå misforståelser
u At se bag om adfærd
u Gå op i at have en ligeværdig dialog
u Forstå egne og andres tilstande

At se dig selv udefra og at se andre indefra 



Farer ved mentalisering???

u Pseudo mentalisering

u Beregnende

u Manipulation



MentaliseringsSTIGEN
Mentaliserende Nysgerrig på dig – uden filter

Bygger relationen
Navigerende jeg
Smidig tilstand
Distance til tanker og følelser

Moden Bryder mønster - korrigerende jeg
Observerende jeg – et vidne – indre stemme
Italesætter tanker og følelser

Barnlig Hører andres behov, men lytter ikke
Mig i fokus
Autopilot

Baby Jeg er mine behov og følelser 
Beskyldende
Presset/stresset
Konsekvent fejlfortolkning af sig selv og andre



7 trin til at optimere din mentaliseringsevne
1. Skab ro i og omkring dig 
Ned i tempo, træk vejret ned i maven

2. Se dig selv udefra: 

Mit kropssprog, tone, tempo, volumen, mit fokus 

3. Vær mere interesseret end interessant 

Accepter at vi er forskellige. Stil spørgsmål til især: Behov, følelser, tanker, fokus, motivation, 
grunde (årsager til at du tænker sådan) 

4. Forsøg at forstå den anden: 

Er det en person der er meget i sit hoved/krop/følelser? 

Hvor er den anden på stigen? Respekt for andres ømme punkter. 

5. Forsøg at blive forstået:
Del ærligt, giv noget af dig selv. 

6. Tro på den gode intention hos andre 

7. Vær bevidst om min tilstand – STIGEN:
Behov, følelser, tanker, fokus, motivation, grunde 



Din Mentaliseringsevne gør... 

Lavt niveau: 
u Mere ego, rigid, stædig, kontrollerende, dramatisk, flyvsk, arrogant, 

dominerende. Fejler i Teamwork og destruerer relationer og 
processeer. 

Højt niveau: 
u Smidig, empatisk, omsorgsfuld, humoristisk, nem at omgås, dit sande 

jeg. Bedre til at samarbejde, forhandle og opnå resultater. 



Mentaliseringsevnen



Mentalisering er en mental muskel

u Træn den – også når det er svært – når andre slet ikke gør det!

u Jo mere intense følelser – jo mindre kan vi mentalisere. 

u Øv dig i at gøre det på hele stigen. 

u Det er nemt i fredstid hvor der er ro på. Det er svært i stressede 
arbejdssituationer, og især når der er en konflikt. 



“When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly 
stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was 
astonished at how much the old man had learned in seven years.”

Mark Twain



Filtre
Alle vi møder, har vi et filter på:
u Hvad tænker jeg om den her person?
u Hvilket filter har jeg ift. den her person? 
u Hvordan ville det være, hvis jeg ikke havde havde det filter? 

u Filter indad (hvad tænker jeg om mig selv)
u Hvilket filter har andre på mig? 

u Hvad ville andre se? 
u Faglige filtre? 



System 1 og 2 - Daniel Kahneman

1:
u Hurtigt, automatisk, ukontrolleret, intuitivt, ubevidst
Reptilhjerne og følehjerne (limbiske system)
90 – 95 % af din vågne tid!

2:
u Langsomt, reflekteret, kontrolleret, bevidst
Moderne hjerne (neocortex)



Bryd mønstret!

Når den ene person i relationen forandrer sig, 
kan relationen ikke forblive den samme



“Everything can be taken from a man but one 
thing: the last of the human freedoms — to choose 
one’s attitude in any given set of circumstances, to 
choose one’s own way.”
― Viktor E. Frankl, forfatter til Man's Search for 
Meaning



Dyder ift. relationsopbygning

Når du taler, gentager du blot hvad du allerede ved.
Men når du lytter, lærer du måske noget nyt.
Dalai Lama

Er du mere interesseret end interessant?

Fejl og skam er søskende med succes og udvikling. 
Thomas Dybro



Dyder i relationer

u Tro på den gode intention

u Relationen vs frustrationen  

u Skab øjeblikke i øjeblikkene

u Noget for noget VS Sæt + på kontoen har gang

u Spejlneuroner



Amygdala/neural kapring

Daniel Coleman: 
u En umiddelbar og overvældende emotionel reaktion, som er 

uforholdsmæssig stor ift. stimulationen. Fordi den trigger en dybere 
frygt - fx for at dø.

u Den lukker ned for neocortex. 
u Der sker fysiske tilpasninger. 



En neural kapring giver to muligheder:
u Den kendte reaktion
u Overindøvet nyt reaktionsmønster – ex Navy Seal – vandprøver 

u Ny vej, bliver system 1



Presset

u Negativ automatisk tænkning (NAT)

u Katastrofetænkning (KT)

u (Overdreven) bekymringer og selvkritik (fx flyskræk)



Myter	om	toppræstationer

ü Du	skal	være	fri	for	nervøsitet	for	at	kunne	præstere.

ü De	dygtigste	har	aldrig	bekymringer	og	præstationsangst.

ü Din	naturlige	tilstand	er	at	være	ubekymret	og	glad.

ü Du	kan	ikke	præstere,	hvis	du	er	nervøs!

ü De	bedste	er	altid	topmotiverede	



FAKTA omkring præstation 
/håndtering af pres

ü Angst

ü Sorg

ü Bekymring

ü Tvivl

ü Frustration

ü Nervøsitet

ü Smerte

ü Problemer	med	motivation



Kodeord: Accept

Acceptér tilstedeværelsen af:
u Kropslige reaktioner
u Negativ automatisk tænkning
u Katastrofetanker
u Tvivl
u Bekymring
u Følelser af uretfærdighed
u Selvkritik 

u …..og fortsæt mod dit mål!



Gratis bodyscan: 

u https://www.psykiatrifonden.dk/det-mentale-
motionscenter/mindfulness/1-kort-bodyscan.aspx

u Ekstremt brugbart ift. at stresse ned

https://www.psykiatrifonden.dk/det-mentale-motionscenter/mindfulness/1-kort-bodyscan.aspx


Mental værktøjskasse 

u Mentalisering: stigen
u Tro på den gode intention
u Filtre
u Bevidste betydninger
u Bryd mønstret – bevidsthed
u Ressourcefulde tilstande
u + på hinandens konti 
u Stresshåndtering



Farvel til firbenet



Udgivet i 2018
Bogen kombinerer teori om kommunikation og positivitet med mine 
personlige oplevelser.

I juli 2012 blev jeg ramt af en lavine under bjergbestigning på Mont Blanc. 
Det var den mest katastrofale ulykke i området i 30 år.

Takket være POST TRAUMATISK VÆKST – PTV, kom jeg styrket ud af krisen.
Det optimale værktøj til at møde andre mennesker i en ligeværdig dialog 
er MENTALISERING.

PTV og mentalisering er de to gennemgående værktøjer i bogen.

Bestil den på www.thomasdybro.dk enten i fysisk udgave eller som E-bog.



Udvalgt litteratur ift. foredrag og 
teamudvikling: 
u Positivitet
u Følelserne intelligens
u Mentaliseringsguiden
u Mentalisering i mødet med udsatte børn
u Mentalisering i klinisk praksis
u De fem dysfunktioner i et Team
u At tænke hurtigt og langsomt
u Farvel til firbenet

u Eksperter:
u Peter Fonagy. Janne Østergaard Hagelquist. Martin Seligman. Barbara 

Fredrickson


