
Temadag 

Mentaliseringsbaceret 
pædagogik 
Bliv klædt bedre på til at arbejde med mennesker der 
har en psykisk funktionsnedsættelse 

Mentaliseringssvigt betragtes af mange, som konsekvensen af 
mors manglende tilknytning til barnet. Altså den ressource svage 
forælder, der ikke magter opgaven i tilknytningsfasen. Den mor 
der ikke magter at sende de rette signaler til sit barn. Så ligetil er 
det nu ikke, der er mange nuancer i virkeligheden. 

At arbejde med mentalisering, er ikke et spørgsmål om placering 
af skyld. Det handler om at hjælpe mennesker der har det svært, 
med at forstå sig selv og andre på en konstruktiv måde. 

Mentalisering ruster os til at aflæse konflikter og vanskelige 
situationer. Hjælper os med at skabe sammenhæng og mening 
over tid. Modvirker kaos og håbløshed og giver mulighed for at 
opstille langsigtede og strategiske mål. 

Svigtende mentalisering skaber store vanskeligheder med 
selvreguleringen. Vi har alle brug for at blive set, når muligheden 
for at regulere sig selv, alene og sammen med andre svigter, 
bliver vi set på en negativ måde. Den uhensigtsmæssige opførsel 
skaber misforståelser, der igen skaber uheldige situationer.  

Misforståelser medfører ofte store og svære følelser, disse 
følelser kan være voldsomt svære at takle når mentaliseringen 

svigter. Den indre verden er ikke et trygt sted at være, den er 
præget af tankemylder, tomhed og katastrofetænkning.  

Når fagpersonalet er klædt på til at arbejde med svigtende 
mentalisering, kan mange misforståelser og konfliktsituationer 
undgås.  

 

Den indre verden kan være et skræmmende sted, man har ikke lyst til at gå 
derind alene 

Jon G. Allen, ”Mentalizing in pratice” (2006) 

 



 

Kurset henvender sig til fagpersonale der 
arbejder med udsatte borgere, sagsbehandlere, 
terapeuter og psykologer m.m. 

Indhold: 

Kurset bygger på teori koblet på praksis. Dagen vil byde på 
oplæg, med mulighed for spørgsmål i plenum i forhold til egen 
praksis. Bliv klogere på mentaliseringsteorien og få konkrete 
redskaber til brug i din daglige praksis 

Underviser:  

Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 26 års praksis erfaring i 
arbejdet med Borderline problematikker. Har været 
afdelingsleder på bosteder målrettet mennesker med 
personlighedsforstyrrelser. Har igennem de sidste 15 år 
undervist i bl.a. Mentaliseringsbaseret behandling, samt 
forståelse og behandling af Emotionel ustabil 
personlighedsforstyrrelse af Borderlinetypen.  

        

 
 

 

 

 

 

Program: 

8.30 – 9.00  Morgenmad 

9.00 – 10.30  Intro 

  Mentalisering, definition og baggrund 

  Hvorfor opstår problemet 

!0.30 – 10.45  Kaffepause 

10.45 – 12.15 Når Mentaliseringen ikke fungerer 

12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.30 Den skræmmende indre verden 

14.30 – 14.45 Kaffepause 

14.45 – 15.30 Mentalisering i praksis 

15.30 – 16.00 Evaluering og afslutning 

 

 


