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Her følger en beskrivelse af Adult Attachment Interview, som blev brugt til at afdække kvinders
tilknytningsmønster, i ” Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres
spædbørn”(Villumsen, L.; m.fl.2004) samt i ” Den psykologiske arv”(Diderichsen 2007)

Adult Attachment Interview (AAI)
Jeg vil spørge dig om dine barndoms oplevelser, og hvordan disse oplevelser kan have påvirket din
voksne personlighed. Jeg vil gerne spørge dig om dit tidlige forhold til din familie, og hvad du
tænker om den måde det kan have påvirket dig. Vi vil fokusere mest på din barndom, men senere
vil vi komme ind på puberteten og derefter frem til nutiden.

Vil du starte med at fortælle om din tidlige barndom og familie situation, og hvor I boede osv.
Hvor er du født, flyttede I meget, hvordan tjente din familie penge? osv.
Så du meget til dine bedsteforældre, da du var lille?
o Hvis bedsteforældrene døde under hans/hendes opvækst så spørg om deltagernes
alder.
Fortalte din mor dig meget om dine bedsteforældre?
Prøv at beskrive dit forhold til dine forældre da du var et lille barn, så langt tilbage som du kan
huske?
Nu vil jeg gerne bede dig om, at vælge fem tillægsord eller ord, der beskriver forholdet til din
mor da du var barn. Tænk lidt over det.. derefter vil jeg gerne spørge om hvorfor du valgte de
ord.
o Spørg efter erindringer, begivenheder. Når en særskilt begivenhed er omtalt, spørg
kortfattet efter endnu en. Når et andet tillægsord er brugt i henhold til det
oprindelige tillægsord, gentag spørgsmålet med reference til det oprindelige
tillægsord. Hvis erindringerne er af en generel kvalitet, spørg efter en mere specifik
erindring. Spørg altid efter en anden hændelse, når en specifik erindring er givet.
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Nu vil jeg gerne bede dig om, at vælge fem tillægsord eller ord, der beskriver dit forhold til din
far da du var barn. Start så langt tilbage, som du kan huske. Derefter vil jeg gerne spørge om
hvorfor du valgte de ord.
Nu spekulerer jeg på, om du kunne fortælle mig hvilken af dine forældre du var mest knyttet til
som barn og hvorfor?
Hvorfor havde du ikke den samme følelse i forhold til din far/mor?
Hvad gjorde du når du var ked af det som barn?
o Følelsesmæssigt ked af det - spørg om hændelser.
o Fysisk skade – hændelser i forbindelse med dette.
o Sygdomsperioder – hændelser i forbindelse med dette.
Hvornår var det første gang du kan huske at du var væk fra dine forældre? Hvordan reagerede
du? Hvordan reagerede de?
Er der andre adskillelser du husker særlig godt?
Husker du andre gang hvor du var væk fra dine forældre?
Følte du dig nogle gange afvist som barn? Selvfølgelig når du ser tilbage nu – kan det være, at
du kan se, at det egentligt ikke var en afvisning, men jeg prøver her at spørge dig om du kan
huske, at du følte dig afvist i barndommen?
Hvor gammel var du, da du første gang følte det, og hvad gjorde du?
Hvorfor tror du din far / mor gjorde disse ting … tror du hun / han vidste at hun / han afviste dig?
Følte du dig skubbet væk eller ignoreret?
Var du nogensinde bange eller bekymret som barn?
Var dine forældre nogensinde truende overfor dig, måske en form for disciplin eller kun for
sjov?
Nogle mennesker har f.eks. fortalt, at deres forældre truede med at forlade dem eller sende dem
væk.
Nogle har fortalt at deres forældre brugte tavshed som våben – er dette også sket i forhold til
dine forældre?
Nogle husker trusler eller grov adfærd… er sådan noget hændt dig eller er det sket i din familie?
Hvor gammel var du? Skete det tit?
Tror du den oplevelse påvirker dig nu som voksen? Har den nogen betydning for den måde du
håndterer dit barn på i dag?
Har du haft sådan nogle oplevelser med andre mennesker?
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Hvordan tror du, det du har oplevet som barn har påvirket dig nu som voksen?
Er der nogle af dine oplevelser, som du føler har hæmmet din udvikling?
Er der andre aspekter af dine tidlige erfaringer, som du synes kan have sinket din udvikling eller
haft en negativ indflydelse på dit liv?
Hvorfor tror du, dine forældre gjorde, som de gjorde, da du var lille?
Var der andre voksne som stod dig nær, da du var barn, ligesom forældre gør?
Har du været ude for at miste en af dine forældre eller anden nærstående, mens du var lille, f.eks.
en søskende eller en anden i din familie?
Kan du fortælle mig hvordan det skete, og hvor gammel du var på det tidspunkt?
Hvordan reagerede du?
Var dødsfaldet pludseligt eller var det ventet?
Kan du huske hvordan du følte dengang?
Har dine følelser omkring dette dødsfald ændret sig siden da?
Var du med til begravelsen og hvordan var det for dig?
Hvordan påvirkede tabet din far/mor/familien, og hvordan har dette ændret sig i løbet af de år der
er gået?
Mener du at dette tab har påvirket din voksne personlighed?
Hvordan har tabet påvirket forholdet til dit eget barn?
Mistede du andre vigtige personer som barn?
Har du mistet nogen der står dig nær som voksen?
Bortset fra disse vanskelige oplevelser du allerede har fortalt om, har du så oplevet andre ting
som du mener kunne være traumatiske?
Nu vil jeg gerne spørge lidt mere om dit forhold til dine forældre. Var der mange ændringer i dit
forhold til dine forældre da du var teenager? Vi kommer til nutiden om et øjeblik, men lige nu
mener jeg ændringer, der er sket i teenageårene?
Nu vil gerne spørge dig, hvordan dit forhold er til dine forældre nu, som voksen?
Hvor meget kontakt har du med dine forældre lige nu?
Hvordan er forholdet til dine forældre lige nu?
Er der noget du er utilfreds med i dit nuværende forhold til dine forældre og hvad tror du det
kommer af?
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Er der noget du er tilfreds med i dit nuværende forhold til dine forældre og hvad tror du, det
kommer af?
Hvordan har du det nu, når du går fra dit barn/ børn?
Føler du dig af og til bekymret for barnet?
o For personer der ikke har børn er dette spørgsmål og de følgende spørgsmål stillet
som hypotetiske spørgsmål. F.eks.
o Prøv at forstille dig at du har et etårigt barn. Hvordan tror du, du vil reagere
følelsesmæssigt hvis du skulle gå fra dette barn? Tror du, du vil være bekymret over
for dit barn?
o Hvis du kunne få opfyldt tre ønsker for dit barn om tyve år, hvad skulle de så være?
Hvilken fremtid så du gerne for dit barn? Du får lidt tid til at tænke over det.
o Hvilke erfaringer fra din barndom synes du især du har lært noget af?
o Hvad synes du, du har haft gavn af i din særlige barndom?
o Vi har talt meget om fortiden. Jeg vil gerne slutte med et kik ind i fremtiden. Vi har
lige snakket om, hvad du tror, du har lært af dine barndomsoplevelser.
o Jeg vil gerne slutte med at spørge dig om, hvad du håber dit barn (eller fantasi barn)
ville få lært af at blive opdraget af dig som mor/far?
(Oversættelse Villumsen, 2004 – fra AAI)
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