
BØRNE- OG FAMILIEPSYKOLOGISK SELSKAB AFHOLDER 

3 DAGESKURSUS I: REFLECTIVE FUNKTIONING I  

ADULT ATTACHMENT INTERVIEW (AAI-RF) 

 

Underviser: Tobias Nolte & Svenja Tauber fra Anne Freud Instituttet i London. 

Indhold: Adult Attachment Interview (AAI) kurset fokuserer på administration og 

tolkning af “reflective functioning” i adult attachment interviews (AAI-RF). 

 

”Reflective functioning” (RF) operationaliserer begrebet mentalisering. Kodningen 

indebærer at se på den tænkning som fremgår af de narrativer som viser sig i 

interviewet, som omhandler vigtige følelsesmæssige tilknytning relationer. Med det 

formål at undersøge, hvordan personen anvender en psykologisk model for 

motivation, hvad der sker i den nære relation og i hvilket omfang de tænker i deres 

eget og andres sind, følelser, holdninger, intentioner og så videre, når de forsøger at 

forstå deres erfaringer. 

 

Måden hvorpå man forstår mentale tilstande har vist sig at forudsige tilknytnings 

status hos et spædbarn ud fra forælderens Adult Attachment Interview (AAI), Dertil 

kan det forudsige vigtige aspekter i spædbørnenes senere udvikling. 

Formålet med kurset: At undervise i rationalet og teknikken bag anvendelsen af RF 
ved brugen af AAI, for derved at kunne vurdere voksnes mentaliseringsniveau. AAI vil 

kort blive gennemgået med henblik på administration og kodning. Undervisningen vil 
primært rette fokus mod den manualiserede kodning og en gennemgang af de 

forskellige interviews, som danner praksis for kodningen af RF.  

 

Køb af test: Kan købes på kurset for ca. 900,- kr. 

 

Merit: Søges om forhåndsgodkendt til 12.4.4.2.1. og 6.4.4.2.2. 

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade, 2100 København Ø. Lokale 3A. 

Dato og tid: Søndag 22.11.2015 kl. 12:00 – 19:00, mandag den 23. og tirsdag den 

24. november kl. 9:00-16:30. 

Pris: 7.500,- for medlemmer af selskabet. 8.000,- for DP medlemmer, der ikke er 

medlemmer af selskabet.  

Prisen inkluderer forplejning, såfremt der er deltagere nok til, at kurset kan løbe 

rundt. Hvis dette bliver tilfældet, vil der blive sendt en mail ud kort før kurset, og 

deltagere må selv medbringe frokost. 

Deltagere: min. 15 deltagere, max 18.  



Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet. 

Send en mail til maria.nannestad@gmail.com med oplysninger om DP 

medlemsnummer, navn, adresse og tlf. Overfør beløbet til konto: 0400 4012580946. 

Det er ligeledes muligt at betale med EAN nr. 

Tilmeldingen er først endelig, når pengene er overført. 

Tilmeldingsfrist den 15.10.2015 (herefter refunderes kursusafgiften ikke, men man 


