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MENTALISERINGS- 
KOMPETENCE- 

UNDERSØGELSER
Til brug i udredning og i arbejdet med børn, 

unge og voksne

Alle vores psykologer og vores pædagogisk psykologisk konsulent er uddannet hos, og modtager løbende 

supervision af chefpsykolog Jens Hardy Sørensen.
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Hvem er vi?



Mentalisering er en aktivitet i sindet, hvor-

ved mennesket gør brug af sin evne til at 

fornemme og danne sig realistiske fore-

stillinger om egne og et andet menneskes 

mentale tilstande. Det vil sige, implicit at 

kunne identificere, forstå og regulere egne 

mentale tilstande og eksplicit at kunne 

identificere og forstå både egne og andres 

stret for affektregulering og mentalisering 

(tilknytningsmønstret). Dette kan efterføl-

gende danne grundlaget for indhold og or-

ganisering i en differentieret intervention, 

forebyggelses- og behandlingsindsats.

Mentaliseringskompetenceundersøgelsen 

kan udføres, som en del af en forældre-

adfærd ud fra mentale tilstande, som be-

hov, følelser, tanker, ønsker og intentioner, - 

og at reagere passende, og med passende 

timing på disse. 

En Mentaliseringskompetenceundersø-

gelse viser niveauet for affektregulering, 

implicit og eksplicit mentalisering og møn-

kompetenceundersøgelse, en psykologisk 

undersøgelse (både af børn og voksne), 

eller som en selvstændig undersøgelse.

Undersøgelsens resultater kan indgå i 

forbindelse med udredning og tilrettelæg-

gelse af forebyggelses- og behandlingsind-

satser af børn og unge.

Følgende test kan indgå 

i undersøgelsen

•  LEAS (Level of Emotional  

Awareness Scale)

•  LEAS-C (Level of Emotional  

Awareness Scale – Child)

•  RME (Reading the Mind in the Eyes)

•  RME-C (Reading the Mind in the Eyes  

- Child)

• Ekmans billede test

• CAT (Children’s Apperception Test)

• TAT (Thematic Apperception Test)

Svækket evne til mentalisering, affektbe-

vidsthed og affektregulering ses bl.a. hos 

personer med lidelser som; ADD, ADHD, 

autismespektrum-forstyrrelser, trauma-

tiske stresslidelser, adfærdsproblemer, 

angstlidelser, depression, spiseforstyrrel-

ser, selvskade, indlæringsvanskeligheder, 

borderline-personlighedsforstyrrelser, 

aggression og vold.


