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Lærerens grundfaglighed Hent PDF Forlaget skriver: Muligheder for at lære og udvikle sig er afhængig af
elevens forhold til andre mennesker. Der er tre forhold, der betyder meget. Det ene er evnen til at ´se bag

facader´, det andet evnen til at registrere forandringer i en selv over tid, og den tredje evnen til at opdage og
anerkende forskelle mellem en selv og andre. Hvis eleven - og læreren - mangler disse evner, vil de have
vanskeligheder med at opfatte andre som selvstændige væsener med ret til at være anderledes end en selv.

Begrebet mentalisering kan supplere den eksisterende viden om, hvorfor voksen-barn-samspillet og elevens
sociale udvikling er så centralt i det pædagogiske arbejde. Mentalisering er et tværvidenskabeligt begreb og
karakteriserer vores evne til at opfatte og leve os ind i andres mentale tilstand og til at kunne adskille andres

meninger og følelser fra vores egne. Det er selve grundlaget for at fungere socialt sammen med andre
mennesker. Mentalisering er et omdrejningspunkt i processen mod at blive et helt menneske.

Målet med en lærebog om mentalisering er at udbrede viden om brug af mentalisering i pædagogisk arbejde
og i undervisning. 

Det er håbet at bogen kan generere udvikling af sociale kompetencer blandt elever belyst gennem situationer
i læreres arbejde, hvor evnen til mentalisering har betydning.
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