
Freud och det psykodynamiska perspektivet

1. I sin teori om människans psyke betonar Freud de icke medvetna 
aspekterna av personligheten – den huvudsakliga delen av 
människans psyke ligger under medvetandets nivå. För att förstå 
människan måste man komma åt det undermedvetna. Freud talar om 
tre medvetandenivåer. 

a) Vilka medvetandenivåer talar Freud om? 
b) Förklara vad de innebär
c) Hur kan det omedvetna påverka oss?
d) Anser du att detta är ett rätt eller felaktigt sätt att se på människan 

och hennes psyke?

2. Freuds teori om personlighetens struktur har blivit mycket känd. 
Han menar att människans psyke består av tre delar – Detet, Jaget 
och Överjaget. 

a) Beskriv varje komponents egenskap
b) Läs fallbeskrivningen Kalle, 7 år, vad i denna berättelse representerar 

Överjaget och Detet? Hur agerar Jaget hos Kalle?
c) Tror du denna teori kring personlighetens struktur stämmer?

Kalle, 7 år
Kalle går förväntansfull till sin första skoldag. Under uppropet har läraren 
talat om att man inte bara kan säga saker rakt ut. Om man vill säga 
något, måste man först räcka upp handen. 
   Innan Kalle somnade häromkvällen sa mamman till honom att han 
måste tänka på vad fröken sagt om att inte prata utan att räcka upp 
handen. 
   Klassen går in i lektionssalen och fröken frågar eleverna vad de heter, 
var de bor, vad de gör på fritiden osv. Kalle blir kissnödig men vill inte 
störa. Han tänker: ”När fröken frågar mig kan jag passa på att säga att 
jag behöver gå på toaletten”. Han väntar tappert på att det ska bli hans 
tur att svara på frökens frågor. 
   Men fröken pratar med eleverna i bokstavsordning och kalle, som heter 
Ågren i efternamn. Står längst ner på listan. Han blir alltmer kissnödig 
och har svårt att sitta stilla med fötterna men kämpar tappert vidare och 
väntar på sin tur. 
   När fröken efter en, som Kalle tycker, oändlig tid, vänder sig mot 
honom och börjar prata med honom är Kalle så kissnödig att han inte 



kan säga någonting. Med högröda kinder och ansträngd blick springer 
han mot dörren. Han hinner precis in på toaletten. Efteråt känns det inte 
som någon befrielse för kalle, han känner sig mycket dum. Han tycker 
att han gjort bort sig och vill inte gå tillbaka in i klassrummet igen.  

3. Anna, 16 år, är mörkrädd. Hon har svårt att sova ensam i sitt rum 
utan att ha lampan tänd och hon klarar inte av att sova borta. Hon vill 
helst inte prata om sin rädsla. Bara hennes föräldrar känner till den. Det 
gör att hon också måste hitta på skäl till att hon vill ha människor 
omkring sig när det är mörkt och att hon inte kan sova borta. 
a) Fundera, hur skulle Freud förklara Annas mörkerrädsla?

4. Förklara oidipuskomplex och elektrakomplex. 

5. Försvarsmekanismer, läs texten nedan och svara på följande 
frågor:
a) Vilka försvarsmekanismer finner du i berättelsen om Marie? Hos Marie 

och hos mamman?
b) Försvarsmekanismer är omedvetna, men kan bli medvetna senare. 

Kan du komma på några situationer där du eller någon annan använt 
försvarsmekanismer?

Marie
Marie växte upp i ett litet samhälle i södra Sverige. När hon gått ut 
gymnasiet fick hon ett brev från en släkting, som var bosatt på Nya 
Zeeland. Han ville att Marie skulle komma dit och börja arbeta i hans 
firma, Marie, som är enda barnet, pratade med sina föräldrar och de 
hade inga invändningar mot förslaget. Förhållandet mellan Marie och 
föräldrarna Carl och Rut hade alltid varit svalt. 
   Marie flyttade till Nya Zeeland och började på firman. Hon trivdes med 
sina arbetsuppgifter och inom ett år hade hon fått mer ansvar. På grund 
av sin noggrannhet och pliktkänsla blev hon nästan oumbärlig för sin 
släkting. Marie hade börjat umgås med en jämnårig kamrat, Peter, som 
visade stort intresse för henne. Marie var först osäker på sina känslor för 
honom men efter en tid talade de om att förlova sig och deras sexuella 
samlag kändes allt bättre. 
   Då inträffade en katastrof. Maries pappa, Carl, omkom vid en bilolycka. 
Mamma Rut, skadades svårt och blev rullstolsbunden. Marie flög genast 
hem för att hjälpa sin mamma. Efter en tid måste hon ta ställning till om 
hon skulle återvända till Nya Zeeland eller inte. Mamma sa inte rent ut 



att hon ville att Marie skulle stanna hemma, men Marie tolkade henne 
som att det var det hon absolut ville. Marie beslöt att säga upp sig från 
arbetet på Nya Zeeland och stanna hos sin mamma. 
   Marie fick ett liknande arbete i det lilla samhället. Hon skötte det 
perfekt samtidigt som hon tog hand om sin mamma. Marie ringde henne 
från arbetet både på förmiddagen och på eftermiddagen. Varje lunch gick 
hon hem till sin mamma och åt. På kvällen stanna hon alltid hemma. 
Ofta läste hon högt för Rut. Marie hjälpte till med mammans långa hår 
och såg alltid till att hon var ren och prydlig. 
   Mamma Rut, som Marie för övrigt kallade ”lilla mor”, bad ofta om att 
bli matad då hon klagade på värk i händer och armar. En av mammans 
väninnor fick hjälp i hemmet av Marie. I hela samhället talades det om 
hur duktig Marie var. 
   Till en början hade Marie fått ett brev från Peter, men hon glömde att 
svara på flera av dem och till slut meddelande Peter att han träffade en 
annan. Mamman sade då att det var lika bra Marie hade åkt hem 
eftersom Peter ändå inte var något att lita på. 
   När Marie snart skulle fylla 40 år dog mamman. Marie träffade sedan 
en man som hon gifte sig med, och inom ett par år hade hon fått två 
barn. Det verkade nu som att Marie var lycklig.

6. Utvecklingsfaser, enligt Freud grundläggs personligheten i den tidiga 
barndomen, problem i vuxen ålder kan många gånger förklaras av 
händelser i barndomen.

a) Beskriv Freuds utvecklingsfaser och vilka konsekvenser det kan få 
senare i livet.

b) Tror du det stämmer, att det som har inträffat i barndomen kan 
påverka oss som vuxna? Motivera ditt svar.  

Psykoanalysen som metod
7. Det är viktigt att skilja mellan psykoanalysen som teori och metod. 
a) Hur går psykoanalysen som behandlingsmetod till? Beskriv!
b) Vad är syftet med psykoanalysen som metod?
c) Vad tycker du är bra med psykoanalysen som metod och teori och vad 

tycker du är bra och mindre bra med psykoanalysen som metod och 
teori?


