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Utveckla skolans relationskompetens
– förebyggande arbete, möta och 
stärka elever i psykisk hälsa



Under 
eftermiddagen får
du ta del av 
frågeställningar
som: 

 Hur når du fram i din kommunikation och lyckas med att skapa 
relationer som är tillitsfulla och stödjer till förändring och 
utveckling? 

 Praktiska verktyg som gör att du når barnet, eleven eller föräldern
på ett sätt där din kompetens och expertis kommer till nytta 

 Vilka frågor bör du ställa för att få svar på orsak och samband till 
elevers beteende och mående och som leder till utveckling? 

 Hur kan du med stöd av epistemisk tillit visa att vuxna/samhället
bryr sig och gör att eleven vågar öppna sig kring det som är svårt –
kanske inte direkt men i framtiden 

 Att tillsammans hitta lösningar och handlingsplan där elevens 
önskan, vilja och behov står i centrum 



Struktur för 
eftermiddagen

 13.30-14.45 Föreläsning om betydelsen av epistemisk tillit för att 
stärka elever och lärare

 14.45-15.15 Fikapaus

 15.15- 15.45 Fortsatt föreläsning

 15.45-15.50 Kort bensträckare

 15.50-16.30 Gemensam diskussion



För att det jag 
pratar om ska bli 
meningsfullt och 
förståeligt,
så måste vi börja 
från början.



Vad är mentalisering?



Mentalisering är en essentiell mänsklig egenskap
Mentalisering är vår förmåga att uppfatta att mänskligt beteende är drivet 

av mentala tillstånd. Tankar, känslor, behov, önskningar och intentioner 

driver vårt beteende. Människan är en intentionell varelse.





Djupt social begrepp

Förmågan att
begripa sig på sin 
emotionella och
relationella värld

Förmågan att se 
sig själv från
utsidan och andra
från insidan
(Fonagy’s fras)

Jag känner
detta...

Därför gör jag så
här... Vilket får dig att

känna...

Och då gör du 
detta....

Vilket får mig att
känna...

Fokus är på mentala tillstånd och inte på beteende (Bild 
från gemensam föreläsning med Trudie Rossouw)



Effektiv – Ineffektiv mentalisering



Nu tar vi det 
ännu mer från 
början



Epistemisk tillit

Epistemisk är ett adjektiv
“Relaterar till kunskap och till graden av dess trovärdighet.”



Vad hände när vi 
började tillverka 
verktyg?



Vem kan jag lita på? Evolutionärt 
biologiskt dilemma.









(3) Mänsklig kommunikation

Stor uppgift för oss människor – hur i hela 
friden ska vi överföra det vi redan vet till 
nästa generation?

Gergely & Csibra – den pedagogiska 
hållningen



Den pedagogiska hållningen: sekvens av handlingar som fungerar som 
signaler från informatören till mottagaren att ”nu kommer det en liten 
bit av allmän kunskap här, som är viktig för dig och som går att 
generalisera till andra situationer”.



Vad är då detta för handlingar?



Dessa 
handlingar är 
så kallade 
ostensiva 
signaler, som 
vi alla ägnar 
oss åt utan att 
tänka på det.

 Ögonkontakt

 Säga någons namn

 Markerad spegling

 ’motherese’

 Att visa att vi vill se världen ur en annans ögon

 Visa genuint intresse för den andres belägenhet

 Skapa en mental karta över den andres mentala läge





Alloparenting



Effective Ostensive Cue: Recognizing Agency (Fonagy & 
Allison, 2014 Psychotherapy)

The learner (Fonagy & Allison, 2014).

1. The 

learner’s 

imagined self 

narrative

5. Opening of 

epistemic 

channel for 

knowledge 

transfer

4. The epistemic match

2. The instructor’s 

image of the 

learner’s self 

narrative 

3. The learner’s 

image of the 

instructor’s image 

of the learner’s self 

narrative 

The instructor

Need for mentalizing (RF)



Att skapa ett socialt nätverk



När förmågan att forma tillitsfulla band är skakig

och tenderer att bryta samman…



…så förlorar vi vårt ‘safety net’



Vad betyder 
det då att vara 
som…
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Det betyder att man av 
överlevnadsmässiga skäl lever i 
epistemisk misstro.



Svår att nå = epistemisk misstro 
istället för epistemisk tillit
Epistemisk misstro är följden av neglect/försummelse, 
trauma, övergrepp, mobbning

Vuxna måste vara medvetna om detta

Mentaliseringssammanbrotten är ett misslyckande i 
kommunikation – det är inte individen som är misslyckad, det 
är ett misslyckande i relationen

Epistemisk misstro åtföljs av en outhärdlig känsla av isolering 
(epistemisk isolering) som genereras i individen på grund av 
epistemisk misstro













Skapa emotionell 
och social 
kontakt.

Knyt kidsen till den 

sociala världen, 

öppna deras blick för 

ostensiva signaler i 

deras omgivning.



Böcker på 
svenska i ämnet



Tack för att ni 
lyssnade!
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