Försvarsmekanismer,
uppgift #1

sid 1 [2 ]
www.biz4you.se

Här nedan finns ett antal mindre case. Läs igenom dessa och avgör sedan
vilken försvarsmekanism som individen använder sig av. I något fall kan fler
än en mekanism vara möjlig. Skriv in ditt svar som rubrik till varje case.
Facit finns längst ned på nästa sida.

Du kan välja mellan,
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

A, bortträngning
B, förnekande
C, kompensation
D, projektion
E, rationalisering,
F, reaktionsbildning
G, sublimering

---

1. _________________________
Marcus är en elev som tyvärr inte lägger ned alltför mycket energi på sitt UFföretagande. Han upplevs som lat av både medarbetare och lärare. I stället
för att ta tag i sin situation använder Marcus sin situation som skäl för sina
misslyckanden.

2. _________________________
Calle har en ganska tuff och otrevlig attityd utåt och ikläder sig gärna en
chefsroll i sitt UF-företag. Det innebär oftast att Calle gärna anklagar andra
för att vara otrevliga.

3. _________________________
Chrizter som är en helt vanlig tonåring har av någon anledning tappat intresse
för tjejer. Hans mamma tror det beror på stress från både idrott och skola. En
dag lappade han till företagets marknadschef eftersom han ansåg att Lasse
kommit med en homosexuell invit.

4. _________________________
Något märkligt hände i skolan idag. Din ålderstigna och kärlekskranka fröken i
historia beskyllde plötsligt den nya unga vikarien Pernilla för att ha ett förhållande med den unge geografiläraren Ulrich.

5. _________________________
Frida glömmer bort att komma på företagets veckomöte. Eftersom Frida inte
har levererat det hon utlovat utan är sen med företagets designade
mässrapport vill hon egentligen inte ha något möte.
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6. _________________________
Erika tillbringade hela sin tid i badhuset när hon var ung. Hennes mål var
klart, hon skulle ta SM-guld i ryggsim som senior. Tyvärr hade Erika inte den
mentala styrka som behövdes för att tävla på så hög nivå. Idag hatar Erika all
sport och det får omvärlden verkligen höra.

7. _________________________
När Eleonora var ett litet barn visade hon tydliga tendenser på svartsjuka och
vägrade under en lång period erkänna att hon hade fått en ny lillasyster.

8. _________________________
Du har fått ett icke planerat syskon och eftersom ni redan är fem barn tycker
hela familjen det enbart är jobbigt initialt. Din mamma är dock ofta speciellt
öm mot lilla Pernilla.

9. _________________________
Ebbe har det ganska jobbigt med sitt skolarbete. Fotbollsträning och två
matcher per vecka tar mycket av hans tid. För att få till sin situation har Ebba
valt den enkla vägen och börjat lägga energi på att fuska på olika prov och
inlämningar. Det är tyvärr vanligt förekommande att Ebbe anklagar sina
medarbetare för att fuska och glida med sin uppgifter i företaget.

10. _________________________
Petter får ingen kärlek hemma eller på skolan. I sitt UF-företag är han lite av
en hackkyckling och så är han hemligt förälskad i företagets Emma som är
företagets VD. När han lämnar in några dikter i Svenska blir hans lärare
mycket överraskad. Han har aldrig, under sina 30 år som lärare, läst några
vackrare kärleksdikter.
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