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Jeg'et skal tjene tre herrer: 

• Omverdenen 

• Overjeget 

• Det'et. 

 

Overjeget iagttager, styrer og truer jeg'et på samme måde, som forældrene gjorde det i barndommen 

- dvs. som en indre samvittighed. 

 

Da overjeget dannes på baggrund af omverdenens reaktioner og ikke som et resultat af rationel 

tænkning. 

 

Freud mener, at mennesket har et lukket energisystem, og at hvert individ har en konstant mængde 

energi fra fødslen. 

 

Han anser eros eller libidoen for at være den stærkeste drift og forbinder den med 

selvopholdelsesdriften. 

 

»Forsvarsmekanismerne« har en central plads i Freuds sygdoms- og behandlingsteori. Han omtaler 

forsvarsmekanismerne som ubevidste strategier, der bruges til at takle negative følelser. Det er især 

»fortrængningen«, Freud beskriver. Han tegner følgende billede af fortrængningen, hvor 

erindringer, følelser og ønsker holdes væk fra bevidstheden: først et stort rum (det ubevidste), så en 

korridor (det før bevidste) og derefter en salon (det bevidste). I korridoren mellem de to rum 

befinder dørvogteren sig, og her bliver nogle impulser stoppet og vist tilbage, fordi de er 

ubehagelige og uforenelige med jeg'et. Det fortrængte behov bliver ved med at være ladet med en 

vis mængde energi, som jeg'et må bruge energi på at holde tilbage. Også traumatiske eller stærkt 

konfliktfyldte oplevelser kan være fortrængt til det ubevidste rum. 

 

Freud skelner mellem to hovedformer for angst: 

• Realangst 

• Neurotisk angst 

 
Realangsten opfatter Freud som en angst for noget, der opleves som en reel fare. 

 

Realangsten, mener han, er en forløber for den neurotiske angst, og det er bearbejdelsen af denne 

angst, der afgør, om den senere fører til neurotisk angst. Den neurotiske angst stammer ifølge Freud 

fra ubevidste konflikter mellem drifter og restriktioner. Disse mentale processer foregår i den 

ubevidste del. Den neurotiske angst opstår, når disse ubevidste konflikter nærmer sig bevidstheden 

og bliver så truende, at den energi, der bruges til at holde konflikterne ubevidst, forhindrer den 

pågældende i at fungere normalt. Det er, når denne angst bliver så lammende, at den hæmmer 

individet, at den kaldes neurotisk. 
 

Mennesket er ifølge Freud overvejende styret af disse indre processer, som hovedsagelig er 

ubevidste. De rationelle kræfter, mener han, er de ubevidste underlegne. 
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Inter aktionistiske modeller: 
Betegnelsen interaktionistiske modeller er et samlebegreb, hvor selve samspillet eller 

samhandlingen mellem mennesker er centralt. Det er menneskers og »subjekters« tolkninger og 

forståelse af situationen, som er i fokus. 

 

Disse filosofiske og sociologiske retninger sætter fokus på, hvordan man kan forstå fænomener i 

samfundet og de situationer, vi står over for. Vi indleder med fænomenologien som filosofisk 

retning. Den er optaget af, hvorledes mennesket skaffer sig viden om den ydre virkelighed. I 

sociologien er fænomenologien optaget af, hvordan vi som mennesker intersubjektivt er med til at 

skabe den verden, vi er en del af. 

 

George Herbert Mead, der lægger stor vægt på, at symboler og sproget er vigtige i enhver form for 

menneskelig interaktion. Fortolkning er noget centralt i denne retning. Når vi skal handle, kan vi 

ikke på samme måde sætte vores egne værdier i parentes, som vi kan, når vi filosofisk eller 

sociologisk skal forstå, hvad der sker i en situation. 

 

Fænomenologien retter blikket mod den nære relation mellem den, der giver, og den, der tager imod 

omsorg, mens den symbolske interaktionisme også er optaget af tredjeparten i en situation. 

 

Gennem kommunikationen er vi med til at skabe et billede af os selv og hinanden. 

 

 

 

 

 

 

Fænemonologi: 
Fænomenologien blev skabt af den tjekkisk-tyske filosof Edmund Husserl (1859-1938). 

 Definition af 

situationen 

Konsekvenser  Interaktion  

Klient  At få en støttepædagog 

er et tegn på, at hun er 

dårlig mor. Der er fare 

for at de sociale 

myndigheder 

anbringer barnet.  

Vil ikke tage imod den 

aflastning som 

støttepædagogen 

repræsentere.  

Vil ikke tale mere om 

støttepædagog. Det 

opleves som 

påtvungen hjælp og 

der lyttes ikke til 

hende.  

Socialarbejder  Tildelingen af en 

støttepædagog er til 

klientens eget bedste. 

Det er ikke længere 

aktuelt at tænke på 

anbringelse i denne 

sag. 

Vil give mere af 

samme form for hjælp 

fx tildele en heltids 

ansat hjemme-hos´er 

Klienten vil senere 

blive glad for den 

aflastning hun fik. Hun 

ved egentlig ikke selv 

hvad der er til hendes 

eget bedste. 
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og igen ifølge Shulman gøre det ud fra det, han ved om denne klientgruppe generelt, om den 

bestemte klient og den særlige fase, denne klient nu er i. 

 

1. Startfasen 

Vigtigt i startfasen, i det første møde med klienten, er: 

• At tydeliggøre målet med kontakten ved at komme med korte indledende kommentarer om målet 

med samtalen, samt komme med forslag til, hvordan socialarbejderen kan være til hjælp 

• At tydeliggøre rollen ved at informere om, hvilken form for hjælp socialarbejderen kan give ud fra 

sin kontekst 

• At søge at få tilbagemeldinger - at hjælpe klienten til at give »feedback« mht. sin opfattelse af 

problemet – og hvad klienten ønsker at få hjælp til 

• At tydeliggøre gensidige forventninger - at få en overenskomst om, hvad klienten kan forvente af 

socialarbejderen, og hvad socialarbejderen kan forvente af klienten 

• At diskutere autoritetstemaet - at komme ind på tavshedspligten og de stereotypier, klienten har af 

socialarbejderen i den aktuelle kontekst 

• At stykke et helhedsbillede af klientens problem sammen 

• At støtte klienten, når han eller hun kommer ind på 

tabuområder. 

 

2. Midter(arbejds)fasen 

• At finde tonen i det konkrete møde. At være i stand til at være der, hvor klienten er 

• At få en aftale eller kontrakt for den pågældende samtale 

• At være i stand til at få den anden til at fortælle 

• At socialarbejderen er i stand til at fokusere empatisk på klientens følelser og oplevelser 

• At socialarbejderen evner at dele følelser med klienten 

• At kunne stille krav til klienten om indsats og arbejde 

• At kunne indsamle relevante data til brug i det videre arbejde. 
• Afslutning af samtalen, som kan være en opsummering, evaluering og diskussion af, hvad der er klientens 

næste skridt. 

 

3. Afslutningsfasen 

• At tale »tidligt« om afslutningen, så den bliver en proces og ikke en brat afslutning 

• At identificere forskellige faser i afslutningen som fx sorg, vrede, forhandling samt at hjælpe 

klienten med at få mere kontrol over afslutningen 

• At klient og socialarbejder gensidigt deler følelser - både de positive og de negative 

• At identificere læringen ved at hjælpe klienten med at opsummere centrale ideer, indsigter og 

følelser, som er kommet frem i samtalerne. Socialarbejderen giver her klienten anerkendelse for 

hans eller hendes fremskridt 

• At søge efter det positive og negative, som er kommet frem i relationen, og skabe en balance 

mellem det, sådan at det ikke bliver en »sort/hvid« -tankegang 

• At identificere klientens næste skridt. 
 

I den første situation (rettighedsorienteringen) har socialarbejderen institutionel magt til at fortolke 

og iværksætte love over for klienten. 
 

 

I udforskningsorienteringen er det et fænomen i klientens livssituation, man taler sammen om. Dette 

kan dreje sig om, at klient og socialarbejder sammen skaber en ny fortælling eller historie for at 

forstå en hændelse i klientens liv. 


