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Introduktion
• Arbejder	i	Center	for	

Mentalisering	med	
uddannelse,	supervision,	
terapi	og	projekter	

• Erfaring	med	mentalisering,	
behandling,	praksis	og	
metodeanvendelse



Mentalisering 
• Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos 
andre især i forbindelse med forklaring på adfærd.
• Hvor de mentale tilstande er følelser, tanker, 
behov, mål og grunde

• At have sind på sinde

• At være opmærksom på egne og andres mentale 
tilstande 

• At forstå misforståelser

• At se sig selv udefra og den anden indefra 

• At se bag om adfærd



LØGNE



Børn af Tove Ditlevsen

Mit hjerte elsker alle de umuligste børn,
de som ingen holder af og ingen kan forstå.
Lyvebørn og stjælebørn og løftebryderbørn,
de børn som alle voksne folk er meget vrede på.
Mit hjerte ynder ikke disse pyntehavebørn,
der står i bed og intet ved om synd og bittert savn.
De børn som voksne holder af og klipper pænt i form,
og som med ren samvittighed tør nævne Gud ved navn.
Den kender mest til kærlighed som aldrig mødte den.
Om dyden ved den lastefulde mer end nogen tror.
Mit hjerte hader pæne voksnes hækkeklippesaks.
Det er på vilde buske verdens sjældne blomster gror.
(Tove Ditlevsen)



Kategorier af løgn

• Hvide løgne
• Kosmetiske løgne
• Bevidste løgne
• Dækhistorier
• (Alternative fakta/fake news)



Hvide Løgne
• Usandheder som ikke har til formål at skade 

nogen (Bussey 1999)

• Fabrikationer skabt til at passe på andres 
følelser (Marcos 1972)

• Vi bruger hvide løgne for at leve op til sociale 
normer, undgå pinlige situationer, for at støtte 
andre eller for at få en samtale til at fungere

• Ved nye møder lyver vi 3 gange på 10 minutter 

• Effektive på den korte bane, men giver 
problemer på lange baner  



Kosmetiske løgne 
• Lyver for at fremstå eller føle sig bedre 

end man er (Feldman 2009)

• Handler om ikke at være god nok, som 
man er. Imponere andre eller overvinde 
nagende usikkerhed 

• Da jeg var lille løj jeg for at føle mig 
værdifuld som alle andre 



Kosmetiske løgne 
• Vi har skabt et samfund, hvor man skal 

være tyndere, smukkere, klogere og  
rigere

• Når vi føler os mindre værd, kan vi alle 
finde på at producere kosmetiske løgne



Bevidste 
løgne

Bevidste løgne er løgne, hvor 
den, der fortæller løgnen, har en 
bevidst intention om at lyve -
enten for fejlagtigt at vinde 
andres tillid, for at svindle og 
bedrage eller for at skade andre. 
(Feldman 2009 s 167)



Bevidste løgne
• Den form for løgne, man oftest tænker 

på, når man oplever løgn

• En relativ sjælden form for løgn
• Kontinuum



Dækhistorier 
• Ses hos mennesker der har været udsat 

for alvorligt omsorgssvigt eller traumer 

• Historier, der ikke er i overensstemmelse 
med virkeligheden, men der er ofte 
elementer af virkelighed i dem

• Befinder sig et sted mellem fantasi og 
virkelighed

• Psykens måde at mestre 
usammenhængende fragmenterede 
oplevelser 



Dækhistorier

• Though this may be madness, yet there is a method 
in it Shakespeare

• Barnet synes at tro på disse minder med en vis grad 
af overbevisning og prøver ikke at snyde 



• Jeg troede, det var det, der skete …
• Det føltes sådan, da jeg fortalte det.. 
• Det er ikke løgn, det er rigtigt, nu gider jeg ikke mere i dag ..



Den psykoanalytiske 
tradition 
Forsvarsløgne:

Hvis det er muligt at beskrive noget usandt som sandt, 
er det måske også muligt at de sande ting i min 
hukommelse som truer mig er usande (Langer 2010)



Traume 
psykologi

• I modsætning til den måde, hvorpå 
mennesker bearbejder almindelig 
information, bliver traumatiske oplevelser til 
at begynde med indpræget som sansninger 
eller følelsesmæssige tilstande, og de bliver 
ikke samordnet og transskriberet til 
personlige fortællinger  

• Betydningsfulde dele af hjernen lukker ned 
ved traumer



Traume / 
Neuropsykologien

• Traumatiserede har mindre hippocampus –
understøtter bevidste sammenhængende 
fortællinger 

• Brocas område lukker ned ved traumer –
område for sprog

• Traumatiske minder lagres anderledes som 
frit flydende hukommelsesfragmenter, der 
er dårligt lokaliserede i tid og sted 



• Mennesket er tilsyneladende ude af 
stand til godtage oplevelser, der ikke har 
nogen mening. Det vil forsøge at finde 
mening i det, det føler 

• Når man først bliver bevidst om 
påtrængende elementer af traumet, vil 
man forsøge at udfylde tomrummene og 
fuldstændiggøre billedet 

• Ofte meget intense følelsesmæssige 
udtryk 



Konfabulation
Mennesker med hjernesygdomme udfylder 
huller i hukommelsen med fantasi, minder, 
som de tror er sande 



Histronisk
personlighedsstruktur
• Stort behov for opmærksomhed, selviscenesættelse og 

dramatisk adfærd

• Offerrolle svag og ude afstand til at hjælpe sig selv

• Sårbare har svært ved at håndtere virkeligheden og den 
selvindsigt, det fører med sig 



Øvelse

• Hvad har jeg af erfaringer 
med løgne?
• Privat 
• Arbejde

• Hvilken form for løgne ser 
jeg mest i mit arbejdsliv ?
• Hvordan reagerer jeg når jeg 

møder løgne?



Børn og løgn 



Et udviklingsmæssigt 
kvantespring når barnet er i 
stand til at lyve



Psykisk ækvivalens

• Psykisk ævivalens en tidlig form 
for mentalisering, betyder at 
barnet oplever at det jeg tænker 
er lig med virkeligheden,

• at skelne mellem virkeligheden 
og min indre virkelighed læres 
først  omkring 5 års alderen og 
skelnen kan være svær helt  op 
til 8 års alderen

• Leg og fantasi og fantasivenner 
kan opleves så livagtige at 
barnet fortæller om det og selv 
tror på det. 



Teenageperioden 

• 98 % af teenagere lyver 
indimellem (Darling et al. 2006)
• Spændingssøgende adfærd
• Drift mod uafhængighed
• Impulsivitet
• Hyperrationel tænkning, særligt i 

selskab med andre unge



Når løgn er en 
del af 
omsorgsmiljøet

• Børn, der har levet i et omsorgsmiljø med 
vold og overgreb, har vanskeligheder med at 
skelne mellem løgn og sandhed

• Tavse traumer, bruge fantasi til at skabe 
sammenhæng

• Løgn (og hemmeligheder) er en del af 
kulturen



Når den 
voksne lyver

Den voksne løgners fordel 

Løgn ryster vores forestillinger om selv, andre 
og verden 

Løgneren er den fremmede

Almindelig forståelse at ”børn siger så 
meget”

Dårlige vidner 

Retssikkerhed 



Bedrag og 
selvbedrag 

• Løgn vækker stærke følelser skam, 
selvbebrejdelse og vrede

• Selvbebrejdelser og kontrol
• Brudt tillid varer ved

• Kognitiv dissonans 



Løgn i 
praksis 

• Hvordan er ens rolle i forhold til den, der 
lyver for en?

• Hvilken kategori af løgn er der tale om? 
• Hvad er intentionen bag løgnen?



Når vi lukker vores sind for 
andre, kan vi ikke mentalisere

• Fokuser på intentionen. 
Alle løgne har en pris, men ikke alle løgne 
har intentioner om at skade 



Hvordan 
håndteres de 
forskellige 
løgne



Hvide løgne 
• Hjælpe børn med at finde andre måder 

at få sagt svære ting end gennem løgn

• Omsorgssvigtede børn har brug for 
mere støtte til dette end andre børn



Kosmetiske løgne 
• Husk at der er en sammenhæng mellem 

lavt selvværd og kosmetiske løgne

• Mennesker der er sårbare over for kritik 
og straf 

• Den får størst problemer ved 
kosmetiske løgne ofte den der lyver

• Normaliser

• Afled
• Giv positiv opmærksomhed på andet



Bevidste løgne
• Forholde sig direkte til disse løgne

• Skabe en kultur, hvor der er enighed 
om, at bevidste løgne er 
uhensigtsmæssige og socialt 
uacceptable 

• Den bedste måde at reparere efter en 
løgn er, at den, der har løjet, erkender

• Når man handler på løgn, bliver der 
færre af dem



Dækhistorier 
• Husk, at det ikke er intentionen at lyve 

• Realitetsorientere på nænsom vis

• Husk, at det er sårbare og traumatiserede, 
der fortæller disse historier 

• Straf og ydmygelse foran andre er ikke 
hensigtsmæssigt



• Den vigtigste pædagogiske indsats, man kan gøre i 
forhold til løgn, er at skabe en kultur, hvor de 
voksne/profesionelle gør sig umage for ikke at lyve



Terapi og 
løgn

• Psykoanalyse – betydningen af sandheden 
overvurderet – det at tro på patienten 
vigtigst – kun vores narcissisme  

• Fasthold et åbent sind, tolerer ikke at vide 
og lad være med at fremtvinge noget arbejd 
med det du ved

• Opmærksomhed på ærlighed om egne 
mentale processer – jeg udtalelser

• Opmærksomhed på forestillingsmodus –
opmærksom på følelser



I min plejefamilie kendte de mig rigtigt. 
Man kunne ikke rigtig lyve, for de kunne 
se, hvis man løj, og så fik man jo snakket 
om tingene og havde det meget bedre og 
med et større smil på læberne 



Tak	for	denne	gang	J

www.Centerformentalisering.dk

Facebook: center for mentalisering

Instagram : center for mentalisering

http://www.centerformentalisering.dk/

