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Kursus i udredning og brug af forskellige tests, 

der belyser evnen til affektregulering, affekt-

bevidsthed og mentalisering hos børn og unge. 

Herunder udredning af forældrekompetence og 

børnefaglige undersøgelser (§50). Og hvordan 

disse test anvendes i en klinisk og differentieret 

ressourcefokuseret behandlingspraksis. 

På kurset vil du lære at teste niveauet for 

affektregulering, implicit og eksplicit menta-

lisering og mønstret for affektregulering og 

mentalisering (tilknytningsmønstret). Dette kan 

efterfølgende danne grundlaget for indhold og 

organisering i en differentieret forebyggelses- 

og behandlingsindsats.

refleksiv funktion (RF) - en række test, der vur-

derer niveau og mønster for affektregulering og 

implicit og eksplicit mentalisering.

På kurset gennemgås det mikrobiologiske 

grundlag for implicit og eksplicit, affektregule-

ring og mentalisering. (Ochsner & Gross).

Kurset her fokuserer på et udvalg af disse test, 

der anvendes på dansk.

•  LEAS (Level of Emotional Awareness scale). 

(Lane et al.) Dansk udgave.

•  LEAS-child. (Bajgar et al.) Dansk udgave.

•  RME-child. (Baron-Cohen et al.)  

Dansk udgave.

•  Ekman’s billedteksts. (Sørensen 2013).

På kurset vil deltagerne:

•  Få større viden om affektregulering, tilknyt-

ning og mentalisering.

•  Bliv trænet i at optage og score flere forskel-

lige tests, der belyser implicit og eksplicit 

evne til affektregulering, affektbevidsthed og 

mentalisering.

•  Efter dette kursus vil du kunne foretage 

udredninger af børn og unge ud fra flere 

forskellige mentaliseringsbaserede test.

Indhold:

I Bateman og Fonagys bog ”Handbook of 

Mentalizing in Mental Health Practice” omtales 

i kapitel 2 (Assistent of Mentalization) – udover 

Få et øget kendskab til følgende mentaliserings-

fokuserede tests:

•  CAT (Hildens Perception Test).  

Ny type scoring.

•  TAT (Tematik AP-perception Test).  

Ny type scoring.

Anvendelsesmuligheder i udredning og arbejdet 

med børn og unge.

Forebyggelses- og behandlingsindsatser, der 

kan fortages på baggrund af disse test.
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