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1. Indledning og afgrænsning af problemfelt 

 
Inden for det personlighedspsykologiske felt findes flere divergerende opfattelser af 

personlighedsudvikling. Der er stor uenighed om, hvorvidt der ses kontinuitet og 

stabilitet gennem udviklingen og i hvor høj grad vi, som personer, selv kan påvirke vores 

udvikling. Man kan have en oplevelse af, at man med de valg man træffer, og omgivelser 

man befinder sig i, kan påvirke sin udvikling. Jeg vil gennem opgaven fokusere på 

personers muligheder for videreudvikling, her forstået som forandring.  

 

Folkepsykologiens syn på personligheden går på, at den er kontinuerlig over tid med 

stabile mønstre i handling og adfærd. Dette syn repræsenterer trækteorien, og jeg har 

derfor valgt denne i en sammenligning med Lewis’ kontekstuelle model. Som 

repræsentant for trækteorien har jeg valgt det nyeste skud på stammen med Costa og 

McCraes fem-faktor teori (FFT). Hvor personlighedsudvikling hos Lewis ligger i 

konteksten, er den i trækteorien et indre anliggende, men det er da også muligt at finde 

lignende synspunkter. Et fælles træk ved begge positioner er, at empirien spiller en 

afgørende rolle, da de bruger denne til at belyse og underbygge deres teorier, hvilket jeg 

vil fremhæve i opgaven. Jeg vil ydermere sammenligne de to positioner - holde dem op 

mod hinanden og udpege styrker og svagheder ved begge. 

  

Med en afsluttende diskussion og perspektivering til andre relevante teorier og retninger, 

vil jeg belyse vores muligheder for udvikling og forandring. Jeg vil her inddrage 

psykoanalysen med dens deterministiske syn på barndommen og vores videre muligheder 

for forandring. Derudover vil jeg inddrage Banduras Social Cognitive Theory, der netop 

står i kontrast til dette synspunkt.  

 

Indledningsvis vil jeg redegøre for Lewis’ kontekstuelle model og gennem opgaven 

belyse og diskutere denne ud fra ovennævnte teorier og retninger med fokus på vores 

muligheder for forandring. 
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2. Michael Lewis – kontekstens betydning 

2.1. Præsentation af den kontekstuelle model 

Med sin kontekstuelle model går Lewis imod det klassiske syn på udvikling med bl.a. den 

organismiske model, hvor processerne i udvikling overordnet ses som lokaliseret i 

personen selv. Lewis er derimod at den opfattelse at processerne i udvikling er lokaliseret 

i konteksten, og han mener derfor at: 

 

“(…) the most fruitful course of study of the development of personality can be found in a 

contextual framework, where personality is best understood as a dynamic system influenced 

mostly by current context (…)“ (Lewis, 1999, s. 327) 

 

2.2. Depression og tilknytning 

Lewis erklærer sig således uenig i det traditionelle syn på udvikling, og understøtter bl.a. 

sine argumenter med et længerevarende studium af børn og depression. Det har nemlig 

vist sig, at der ofte er stor uenighed blandt lærere, forældre, læger og barnet selv om 

hvorvidt, det er deprimeret eller ej. Men hvorfor denne uenighed? Lewis mener, at der 

kan være flere årsager til, at man vurderer divergerende, og en særlig vigtig pointe i 

denne sammenhæng er, at forskellige parter ser barnet i forskellige situationer og 

fokuserer på forskellige ting. Selvom der er uenighed, kan der altså godt være tale om en 

korrekt vurdering i en given situation (Lewis, 1999, s. 328-329). Til undersøgelsen 

fokuserede Lewis et. al. på fire risikofaktorer, som kan være forudsigende for barnets 

depression som voksen:  

• Tilknytningens kvalitet 

• Mængde af stressfulde begivenheder 

• Barnets sociale netværk 

• Moderens depression (Lewis, 1999, s. 329) 

 

Lewis gør således op med den opfattelse, at vi kan måle variabler på ét tidspunkt, i dette 

tilfælde, da barnet var henholdsvis et, tre og seks år gammelt og så igen på et senere 
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tidspunkt i en alder af 9 år. Personligheden og dennes udvikling må findes og forstås i 

konteksten. Lewis’ hensigt er at undersøge, om nogle af de ovennævnte risikofaktorer, i 

større grad end andre, hænger sammen med en vurdering af barnet.  

 

Resultatet af undersøgelsen viser, at der kun ses en signifikant sammenhæng mellem 

moderens tidligere depressionsniveau (da barnet var tre) og hendes vurdering af barnet, 

og lærerens vurdering og barnets sociale netværk. Denne korrelation er negativ og skal 

forstås således, at jo mindre størrelsen af barnets sociale netværk er, jo større er lærerens 

opfattelse af barnets depression. Resten af korrelationerne er meget lave, eksempelvis er 

lærerens vurdering og barnets stressniveau lig med 0,00. Dette underbygger Lewis’ 

antagelser om, at individuelle forskelle i et givent målesystem i en situation ikke 

nødvendigvis er de samme i et andet på et senere tidspunkt. (Lewis, 1999, s. 331) 

  

Man kunne tro at tidligere oplevelser påvirker én senere hen, en holdning, som den 

traditionelle psykologi da også er repræsentant for. Lewis søger dette modbevist med 

endnu et længerevarende studium om tilknytning. Her går hans kritik netop på, at studier, 

der viser en sammenhæng mellem tidlig overt tilknytningsadfærd og kompetencer senere 

i livet, ikke tager højde for kontinuiteten i tilknytningsadfærden, hvorvidt den er stabil 

elle ej. Derfor understøtter disse studier, ifølge Lewis, ikke ideen om, at tidlig tilknytning 

er en protype for senere adfærd (ibid. s. 339). Resultaterne viser bekræftende, at der ikke 

ses en sammenhæng mellem tilknytning i 1-årsalderen og tilknytning i det 18. år. 

Eksempelvis er kun 38% af de usikkert tilknyttede 1-årige stadig usikkert tilknyttet i en 

alder af 18 år. En pointe i denne undersøgelse var også at se på, hvilke konsekvenser en 

skilsmisse har i forhold til tilknytning. Ligeledes ses der heller ingen sammenhæng 

mellem tilknytning i 1 års alderen og senere skilsmisse. Til gengæld var der en klar 

korrelation mellem skilsmisse og tilknytningsforholdet i det 18. år. Med dette studium 

konkluderer Lewis således, at kontinuiteten i udvikling ikke ligger hos barnet men i den 

kontekst, det tilpasser sig (ibid. s. 339). Den nuværende situation i familien er altså 

altafgørende for tilknytningsforholdet (ibid. s. 340-341). Men Lewis lægger herved større 

vægt på recency- end primacy effekten (Lewis, 1999, s. 332) 
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2.3. Tid - et relativt begreb 

Lewis er meget inspireret af William James’ pragmatisme, som hævder, at hvis vi vil 

forstå mening, må vi forstå den kontekst, som den er fastsat i.  

 

”(…) our belief about our current condition influences our current belief about the past, and our 

belief about the past in turn gives us meaning about the present.” (Lewis, 1999, s. 337) 

 

Vi skaber så at sige selv fortiden med den hensigt, at kunne forstå nutiden. Lewis 

beskriver hukommelsen pragmatisk og kontekstuel, som noget konstrueret, der kan 

undergå forandring over tid. Tid opfattes således som et relativt begreb. Vores nuværende 

adfærd er påvirket af, hvordan vi tænker om fortiden. Der findes således ikke en objektiv 

virkelighed eller en fælles sandhed. Historiens opgave er da netop også, ifølge Lewis, at 

skabe sandheder. Ydermere ses historien som en række fakta, der ikke nødvendigvis er 

relateret til hinanden. Den faktiske historie spiller altså ingen afgørende rolle for 

udviklingen (Lewis, 1999, s. 336). Hvis konteksten ændres har tidligere begivenheder 

kun lidt påvirkning på senere adfærd (ibid. s. 337). Der er ses hermed ikke en lineær 

kausal række af begivenheder, og vores udvikling er således ikke rettet mod et endemål 

(ibid. s. 335). Lewis understreger, at hvis tiden mellem handlinger forøges, medfører 

dette at forholdet mellem dem formindskes, hvilket kaldes simplex pattern (ibid. s. 335).  

 

2.4. Aktivt selv 

Med den kontekstuelle tilgang skabes personens adfærd med det formål at hjælpe 

personens nuværende tilpasning, dvs. man tilpasser sig de nuværende udfordringer. 

Personen ses ifølge James og pragmatismen, som en aktiv konstruerende agent (Lewis, 

1999, s. 336).  

 

”Our goals, desires, and wishes created mind, and in turn our minds created these goals, desires, 

and wishes.” (Lewis, 1999, s. 336)  
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Vores mind er altså bestemt af ønsker og mål, og samtidig er ønsker og mål bestemt af 

situationen. Hvis situationen ændres, ændres vores tanker også. Lewis mener ligeledes at 

vi, med vores bevidsthed og evne til både at forme planer ude i fremtiden og revurdere 

fortiden, herved er med til at strukturere vores liv (Lewis, 1999, s. 341). Vi har således 

mulighed for at ændre vores udvikling og livsbane (ibid. s. 341). Lewis er dog ikke helt 

klar i sit begreb om agenten, og hvor meget der er op til os selv, hvilket jeg vil vende 

tilbage til under styrker og svagheder ved modellerne.  

 

En kontekstuel model gør det således muligt for os at rekonstruere, hvordan vores liv 

forløber, men den tillader ikke forudsigelse. Den organismiske model, der ses som en 

række kausale hændelser muliggør netop forudsigelse, hvilket ifølge Lewis er det, der 

virker appellerende ved modellen (Lewis, 1999, s. 335). Dette leder mig videre til Costa 

og McCrae med deres fem-faktor teori. 

 

 

3. FFT – kontinuitet og stabilitet 

3.1. Præsentation af trækteori 

En af de dominerende teorier inden for personlighedspsykologi er trækteorien, der 

fungerer som en metateori. Oven på årtiers forskning er der opnået konsensus om en 

generel taksonomi af vores personlighedstræk, The Big Five, der virker som en bred 

ramme for flere forskellige opfattelser af personbeskrivelser. De fem træk er: Openness, 

Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness og Neuroticism1 (John & Srivastava, 

1999). 

 

3.2. Fem-faktor teorien 

Costa og McCraes svar på en udbygning af fem-faktor modellen er blevet til deres fem-

faktor-teori (FFT), som bygger på NEO PI-R, der er beskrevet senere i afsnittet (Costa & 

                                                 
1 Jeg vil gennem opgaven bruge de engelske betegnelser, for at undgå forvirring om deres betydning, da der 
findes flere oversættelser af begreberne. 



Københavns Universitet Personlig mulighed for 
udvikling og forandring  

d. 18. maj 2007

 

Astrid Busck   
 

7

McCrae, 1999). Costa og McCrae går netop ind under den organismiske model, da 

processerne i udvikling ses som lokaliseret i personen selv. 

 

”Why locate personality in interpersonal space when we can understand interpersonal behavior as 

a result of characteristics within the individual?” (Costa & McCrae, 1999, s. 140) 

 

Deres opfattelse af personlighedsudvikling kan sættes ind under den organismiske model 

i form af The Accretional Model, da grundtanken om udvikling i denne model er, at 

mængden af noget kan ændres, men ikke selve strukturen. Da strukturen allerede 

eksisterer fra starten kan denne model opfattes som continuous, og der er tale om en 

”voksen form” fra starten (Lewis, 1999, s. 333). En af postulaterne bag FFT er netop:  

 

“Traits develop through childhood and reach mature form in adulthood; thereafter they are stable 

in cognitively intact individuals.” (Costa & McCrae, 1999, s. 145)  

 

3.3. Personlighedssystem 

For at forstå hvordan vores træk virker, har Costa og McCrae udviklet et universelt 

personlighedssystem, der beskriver, hvordan personlighedens struktur koordinerer 

handlinger og oplevelser2. Det interessante ved systemet er bl.a. opdelingen af:  

• Basic Tendencies: de fem træk, der kan udledes af adfærd og oplevelser.  

• Characteristic Adaptations: trækkenes konkrete manifestation. Til dette begreb er 

et vigtigt underbegreb tilkoblet, nemlig:  

• Self-Concept3: ens egen selvopfattelse (Costa og McCrae, 1999). 

 

“People are neither passive victims of their life circumstances nor empty organisms programmed 

by histories of reinforcement. Personality is actively involved in shaping peoples lives.” (Costa & 

McCrae, 1999, s. 142) 

                                                 
2 Se model i Costa og McCrae, 1999, s. 142.  
3 Jeg har valgt at bruge de engelske betegnelser, da jeg er af den opfattelse, at man mister noget af 
betydningen ved en oversættelse. Særligt i forbindelse med begrebet Self-concept, hvori der på engelsk 
ligger en betydning af opfattelse, som man ikke finder i det danske ord koncept. 



Københavns Universitet Personlig mulighed for 
udvikling og forandring  

d. 18. maj 2007

 

Astrid Busck   
 

8

Ud fra ovenstående fremgår det, at vi selv er med til at skabe vores liv. Men når vores 

træk er genetisk nedarvet, og ingen af pilene i personlighedssystemet peger tilbage på 

vores Basic Tendencies, i hvor høj grad kan vi da forandre os?  

 

Her ville Costa og McCrae formentlig sige, at vores Characteristic Adaptations tilpasser 

sig miljøet og er evigt foranderlige. Samtidig er det et grundlæggende træk, der 

bestemmer vores åbenhed mod nye oplevelser, eller hvorvidt vores syn på verden er 

positivt eller negativt (Costa og McCrae, 2003). Som jeg forstår deres teori, må det 

således kun være muligt at forandre sig inden for en given ramme, værende et bestemt 

træk. 

 

Costa og McCrae beskriver udvikling som en adaptation af vores Self-Concept i skiftende 

roller (Costa og McCrae, 2003, s. 215). Man kan her undre sig over, at pilene i deres 

personlighedssystem ikke peger tilbage på de Characteristic Adaptations. Vi kan altså 

godt tilpasse os vores roller og acceptere dem, derigennem udvikles vi, men vores 

selvopfattelse af dem virker ikke tilbage på vores Characteristic Adaptations, og man kan 

da undre sig over, om vores roller bare bliver en indgroet del af os? (Costa & McCrae, 

2003). 

 

3.4. Endemålet 

Et andet organismisk træk ved FFT er, at udviklingen har et endemål. Costa og McCrae 

argumenterer for, at vores personlighed bliver mere eller mindre stabil efter de 30 år. 

Dette mener de ud fra en overbevisning om, at når vores livs-struktur først er tilrettelagt, 

vil det have store omkostninger at ændre vores fundamentale værdier (Costa & McCrae, 

2003, s. 210). I samme artikel skriver de dog, at der er en vis tilbagegang i Openness, 

Extraversion og Neuroticism, men derudover er der hverken vækst eller tilbagegang i 

personligheden efter de 30 år (ibid. s. 234). Man kunne argumentere stærkt for, at man 

ville forandre sig og udvikles gennem terapi. Costa og McCrae tager da også selv stilling 

til dette synspunkt, men mener stadig, at vores træk er stabile. Desuden er der 
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eksempelvis ikke lavet længerevarende forsøg med psykoanalysen, så dette kan ikke 

empirisk påvises, udtaler de (ibid. s. 216). 

 

Costa og McCrae er af den overbevisning, at personligheden er stabil, men at vores 

adfærd ændres, hvilket de ikke ser som en selvmodsigelse (Costa & McCrae, 2003, s. 

208). Personligheden former udviklingen, eller påvirker den, det er ikke omverdens 

påvirkninger, der forandrer personen (Costa & McCrae, 2003). 

 

3.5. Antagelser 

Costa og McCrae har fire antagelser bag deres teori: knowability, rationality, variability 

og proactivity4. Det interessante i denne sammenhæng er proactivity, da dette indebærer, 

at kernen i vores handlinger skal findes i os selv og rationality da det, at vi er i stand til at 

kende os selv, er det, som hele empirien dybest set bygger på. Dette leder videre til 

”knowability”, det at vi kan undersøge personer videnskabeligt og til sidst variability 

som indebærer, at vi er forskellige fra hinanden (Costa & McCrae, 1999, s. 141-142). 

Antagelserne bag teorien er af stor betydning, da det netop er disse, empirien med NEO-

PI-R bygger på. 

 

3.6. NEO-PI-R 

Der er udformet en lang række skalaer til at måle og afdække vores træk, og en af de 

mest anvendte metoder er Costa og McCraes NEO Personality Inventery. De har gennem 

årene udviklet modellen til 240-items NEO Personality Inventery Revised (NEO-PI-R) 

med fem faktorer og seks facetter til hver.5 (John & Srivastava 1999). Følgende er et 

eksempel på et spørgsmål i NEO PI- R, som jeg går ud fra dækker Extraversion:  

 

”Jeg kan lide at være i centrum”6 

                                                 
4 Jeg har valgt de engelske betegnelser, da jeg mener, at man mister noget af betydningen ved en 
oversættelse. 
5 Der findes også en kortere version, nemlig 60 item NEO-FFI (John & Srivastava, 1999, s. 111) 
6 Dette eksempel stammer fra Katzko og Valkenbergs variabilitetsskema, som jeg selv har udført i 
forbindelse med undervisning i personlighedspsykologi på Københavns Universitet. 
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Man er interesseret i at måle kendetegn individer imellem, hvilket betyder, at en 

besvarelse først giver mening, når den sammenlignes med andre besvarelser. NEO PI-R 

skal desuden ses som et kontinuum, hvor individet vil udvise en kombination af de 

forskellige træk. NEO-PI-R bærer således præg af antagelserne bag FFT og påviser, 

hvordan vi opfører os kontinuerligt i forskellige situationer på baggrund af vores 

medfødte træk (Costa og McCrae, 2004). 

 

 

4. Diskussion – styrker og svagheder 
 

Det kan være vanskeligt objektivt at afgøre, hvad der er styrker og svagheder ved en teori 

og evt. dennes empiri, da dette i høj grad afhænger af teoriens formål og ikke mindst, 

hvorvidt éns overbevisning stemmer overens med antagelserne bag. Jeg vil søge at tage 

højde for dette i min udpegning og diskussion af de to positioners styrker og svagheder.  

 

4.1. Agent versus Characteristic Adaptations  

Lewis’ begreb om det aktive selv kan sammenlignes med Costa og McCraes 

Characteristic Adaptations. Men da de Characteristic Adaptations er påvirket af 

trækkene, er vi ikke helt så frit stillet som hos Lewis. Det aktive selv eller agent som det 

også bliver kaldt er vagt operationaliseret hos Lewis, og som jeg ser det, er der et vist 

modsætningsforhold i, at vi er aktive agenter samtidig med, at vi er afhængige af 

konteksten. Lewis’ uklare definition om det aktive selv sår tvivl om hvorvidt, vi har 

adgang til alle vores tankeprocesser, som netop Bandura mener det, hvilket jeg senere vil 

udbygge. 

 

Der er uden tvivl meget mere der er op til os selv hos Lewis end i FFT, hvor alt er styret 

af vores træk. Vi kan have forskellige roller ifølge FFT og ændre vores Characteristic 

Adaptations, men der er ikke meget mulighed for forandring, da alt jo er styret af 

trækkene. Ifølge FFT vælger vi netop roller, job og situationer som stemmer overens med 
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vores træk, og man må derved siges at være temmelig determineret fra starten, da 

trækkene er medfødte. Costa og McCrae siger dog selv, at vi ikke er passive ofre, men alt 

andet lige er der ikke de store muligheder for forandring. Deres syn på patologi er netop 

at ens roller ikke er tilpasset trækkene (Costa & McCrae, 2003). Derudover er deres 

begreb om Self-Concept noget modsigende. De skriver således: 

 

“Our view of or own traits is a part of our self-concept, and, to the extent that traits are stable, so 

is the Self-Concept. But roles and relationships also play a major role in our self-definitions; as 

they tend to change over time, so must the Self-Concept.” (Costa & McCrae, 2003, s. 214-215) 

 

Da de jo mener, at vores træk er stabile må vores Self-Concept ligeledes være det. Men de 

skriver netop også, at vi ikke er passive ofre, da vi kan ændre vores Characteristic 

Adaptations. Der menes nok, at hvis vi har scoret højt på Openness, vil vi generelt gå til 

verden med et åbent sind, hvilket vil være gennemgående i alle former for roller. Men 

dette er ikke præcist defineret, og det er forvirrende i hvor høj grad vores selvopfattelse er 

stabil, hvilket må ses som en svaghed ved modellen.  

 

4.2. Forudsigelse 

Hvor Lewis absolut ikke mener, at det er muligt at forudsige en persons udvikling (med 

mindre konteksten er stabil, hvilket ikke kan forudsiges), er det med Costa og McCraes 

syn på personligheden og dennes udvikling muligt, da vi jo handler konsistent over tid og 

situationer. En styrke ved Costa og McCraes teori, hvis man altså går ind på deres 

præmisser og antagelser, er at den er meget anvendelig, og med NEO-PI-R er det billigt 

at undersøge folk sammenlignet med den kontekstuelle model, da man skal tage højde for 

mange faktorer og vurderinger fra forskellige vinkler. Det vil ifølge Costa og McCrae 

være en svaghed ved Lewis’ model, at der ikke er konsistens over tid hos personer, da de 

netop ser variation i forskellige situationer som fejl. Hvis man er af den opfattelse, at man 

netop må tage højde for situationer, når man vil forstå en persons ageren og forandring, er 

det en klar styrke ved Lewis’ model, at man tager højde for konteksten. 
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4.3. Empirien 

Empirien afspejler hos både Lewis og Costa & McCrae deres antagelser bag teorierne. 

Men hvor Lewis mener, at udviklingen ligger i konteksten, hvorfor det ikke er muligt at 

forudsige personers adfærd og forandring, er Costa & McCrae af den overbevisning, at 

forudsigelse netop er muligt, da personer handler kontinuerligt over tid og i varierende 

situationer. Lewis kritiserer den traditionelle psykologis brug af empiri:  

 

“Given that there is very little empirical evidence to support the organismic model, our strong 

belief rests on belief rather than fact.” (Lewis, 1999, s. 335) 

 

Lewis’ kritik går yderligere på, at den organismiske model og det traditionelle syn på 

udvikling ikke tager højde for konteksten og tiden der forløber imellem - simplex pattern. 

Selv hvis sammenhænge mellem variabler bliver fundet, mener han ikke, at de forklarer 

85 til 90% af forholdet mellem disse variabler over tid (Lewis, 1999, s. 335). Men hvor 

meget empiri har Lewis selv bag sig? Et problem i undersøgelsen om børn og depression 

er, som jeg ser det, at stress og socialt netværk er vurderet af mødrene, da børnene var tre 

til seks år. Lewis påviser netop en sammenhæng mellem moderens vurdering af barnet og 

hendes egen depression - jo mere deprimeret moderen er, jo højere vurderer hun barnets 

depressionsniveau. Spørgsmålet bliver da, om man kan benytte disse observationer fra 

moderen som objektive?  

 

Costa og McCrae går ind under Lewis’ kritik med deres målinger af personer som 

konsistente over tid og i forskellige situationer. Costa og McCrae har til gengæld et stort 

empirisk grundlag bag deres teori, som må ses som en klar force. Funder kritiserer dem 

for ikke at inddrage hele personligheden: ”Whereas almost all personality constructs can 

be mapped onto the big five, you cannot derive every personality construct from the big 

five.” (Funder, 2001, s. 200). 

 

Man kan argumentere for, at en svaghed ved trækteorien er dens dekontekstualisering, 

hvormed der overses vigtige faktorer, som spiller ind på personlighed, adfærd og 

forandring. Ved at benytte et spørgeskema som NEO PI-R, mister man meget 
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information, som ifølge Lewis’ model er yderst relevant, når man ønsker at beskrive 

personligheden og dennes udvikling. For netop at tage højde for denne 

dekontekstualisering har Katzko og Valkenberg udført et forsøg, der endnu ikke er 

offentliggjort, hvor de har testet 35 studerende ud fra et variabilitetsskema, der benytter 

50 spørgsmål fra NEO PI-R, hvortil de har tilføjet to kategorier, der lægger vægt på 

situationers indflydelse på vores adfærd (Dreier 2006). Den første kategori går på 

hvorvidt, testpersonernes svar varierer i forskellige situationer, mens den anden handler 

om hvilke faktorer, der gør, at udsagnet varierer (Dreier 2006). 

 

4.4. Barndommens betydning for udvikling og forandring 

Både Lewis og Costa & McCrae ser ikke barndommen som determinerende for resten af 

livet. Til gengæld er vi, ifølge Costa og McCrae, determinerede af vores træk. Man kan 

derfor se det som en styrke hos Lewis, at vi ikke er determinerede, da det giver gode 

muligheder for forandring. Lewis og Costa & McCraes opfattelse af barndommens 

betydning går klart imod psykoanalysens syn på udvikling, og vores mulighed for 

forandring. 

 

 

5. Determinisme eller ej 

5.1. Psykoanalysen 

Lewis kritiserer traditionelle modeller for at fange os i vores fortid, hvilket 

psykoanalysen er et godt eksempel på. Psykoanalysen passer til dels under den 

organismiske Transformational Model, da man skal gennemleve de tre psykoseksuelle 

faser, det være sig den orale, anale og den falliske fase. Hvis ikke denne udvikling 

forløber på en sund måde med støtte og opbakning fra forældre, bliver vi ikke i stand til 

at sublimere vores energier fra faserne ud i voksenlivet, og kan risikere at personligheden 

fikseres i en af faserne (Bertelsen, 2001, s. 40). Ideen i den Transformational Model er, at 

tidligere adfærd transformeres for derefter at nå sin voksne form. Lewis kritiserer 

modellen for, at man ikke kan gå tilbage på lavere niveauer, eksempelvis i stressede 
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situationer (Lewis, 1999, s. 334). Psykoanalysen bryder med modellen i og med, at man 

kan fikseres i en tidligere fase, men hvor Lewis mener, at vi selv kan vælge et lavere 

niveau, ses det i psykoanalysen som psykopatologisk.  

 

Udviklingen gennem de psykoseksuelle faser sætter altså sit præg på personligheden og 

man må hermed konkludere, at tidligere begivenheder er determinerende for senere. For 

en uddybning af dette har jeg valgt at fokusere på den falliske fase med 

ødipuskomplekset, da dette sidste trin i udviklingen er af stor betydning for ens videre liv. 

(Bertelsen, 2001, s. 41). Jeg vil her inddrage Britton, der netop tillægger denne fase en 

afgørende betydning. Britton opdeler den ødipale fase i to: 

 

1. Den ødipale situation 

Den ødipale situation begynder med barnets erkendelse af forældrenes forhold i en 

primitiv form med fantasier om partialobjekter som bryst og penis, inden det bliver til det 

egentlige ødipuskompleks, hvor man opfatter forældrene som hele personer. Den ødipale 

situation fortsætter med en rivalisering mod den ene forælder for at besidde den anden. 

Situationen afsluttes ved at barnet opgiver dets seksuelle krav og accepterer forældrenes 

eksklusive forhold (Britton, 1989).  

 

2. Den ødipale illusion 

Den ødipale illusions fungerer som et psykisk forsvar mod realiteterne, da dette forsvar 

skal hindre fremkomsten af allerede kendte fantasier og fakta dvs. erkendelsen af 

forældrenes eksklusive forhold. Vedvarende ødipal illusion vil forhindre en opløsning af 

ødipuskomplekset. Barnet må derfor kunne acceptere, at det ikke er deltager men vidne, 

hvormed en tredje position kan opstå, og den ødipale trekant lukkes. (Britton, 1989) 

 

Mor                            Far 

 

 

                 Barn 
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“This provides us with a capacity for seeing ourselves in interaction with others and for 

entertaining another point of view whilst retaining our own, for reflecting on ourselves whilst 

being ourselves.” (Britton, 1989, s. 87) 

 

Ødipuskomplekset er altså af afgørende betydning for vores videre evne til både at forstå 

og befinde os i relationer. Dette går netop mod Lewis’ opfattelse af, at tidligere 

begivenheder ikke er determinerende for senere, da det ifølge ham afhænger af 

kontekstens kontinuitet. Men har vi da ingen mulighed for at forandre os hvis vores 

afvikling af de psykoseksuelle faser ikke er forløbet normalt?  

 

5.2. Ophævelsen 

Til dette vil psykoanalytikeren Judy Gammelgaard svare jo. Hun er nemlig af følgende 

overbevisning: 

 

”Vi er ikke determinerede af det ubevidste, lige så lidt som vi er determineret af vores barndom. 

Dette er en af de mest udbredte misforståelser af psykoanalysen (…)” (Gammelgaard, 2000, s. 

118). 

 

For at diskutere det determinerende element i psykoanalysen er en inddragelse af det 

ubevidste nødvendig. Judy Gammelgaards definition på det ubevidste lyder som følger: 

  

”Det ubevidste skal forstås som en del af det psykiske liv, der blot er struktureret efter nogle 

andre principper, end dem vi kender fra vores bevidste liv.” (Gammelgaard, 2000, s. 118). 

 

Gammelgaard er af den opfattelse, at viden om os selv ikke er givet umiddelbart for vores 

bevidsthed, den må søges og findes. Sand viden om os selv er ikke oprindeligt givet, men 

er et slutpunktet i en erkendelsesproces, som det er vanskeligt at foretage alene 

(Gammelgaard, 2000, s. 118). Gammelgaard mener, at det ubevidste taler gennem os, og 

da det ubevidste på denne måde udtrykkes, kan man arbejde med det, hvilket sker bedst 

gennem dialog. Vi kan have adfærdsmønstre, som vi subjektivt oplever at være 

determineret af (Gammelgaard, 2000, s. 125). Denne oplevelse af determination kan være 
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forårsaget af en fortrængning af oplevelser til det ubevidste. I terapien kan man netop gå 

ind og ophæve denne kausalitetssammenhæng ved at erstatte den med en oplevelse af 

mening, dvs. ved en forståelse af, hvorfor man handler, som man gør, kan dette mønster 

eller determinationen ophæves (Gammelgaard, 2000, s. 126).  

 

Lewis stiller sig kritisk over for en evt. ophævelse af determinationen ved at spørge: 

“Why is it that only a psychoanalyst could alter the past? Why not a lifetime of 

experiences?” (Lewis, 1999, s. 335) 

 

Her ville Gammelgaard formentlig svare, at det ubevidste som oftest ikke afsløres for os 

selv, men for andre. Man har i en terapisituation mulighed for at skabe et rum, hvor 

analysanden kan frigøre sig fra konventioner og fordomme og hengive sig til en indre 

tankestrøm. (Gammelgaard 2007)  

 

Desuden er overføringen af største betydning, da det er her, det ubevidste kommer til 

udtryk ved at analysanden overfører oprindelige traumatiske konflikter mellem sig selv 

og en voksen til analytikeren (Bertelsen, 2001, s. 39) Det kræver derfor, at man som 

analytiker selv er i terapi eller har været det, så man kan rumme denne overføring. Men 

har vi da ikke selv mulighed for helt og holdent at påvirke vores udvikling, og forandre 

os uden at skulle i terapi? 

 

5.3. SCT - den selvvirkende  

Lewis’ begreb om det aktive selv er som tidligere beskrevet noget uklart. Der er uden 

tvivl tale om et aktivt selv, som kan påvirke sin adfærd og skabe forandring, men 

samtidig spiller konteksten en afgørende rolle. Lewis’ opfattelser om et aktivt selv og 

kontekstens betydning, modsat FFT, kan sammenlignes med Banduras Social Cognitive 

Theory7 (SCT). Her ses personligheden som en agent, hvilket indebærer, at vi har 

intentioner med vores handlinger (Bandura, 1999, s. 154). Man kan således selv påvirke, 
                                                 
7 Jeg vil gennem opgaven bruge de engelske betegnelser i Banduras model, men dog benytte Dreiers 
betegnelse selvvirkningsfuldhed om Self-Efficacy, da jeg mener, at dette dækker begrebets betydning 
tilstrækkeligt (Dreier 2006) 
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ændre og udvikle sine egne handlinger. Bandura har et andet vigtigt begreb Self-Efficacy, 

der indebærer ens egen opfattelse af, hvor virkningsfuld ens adfærd er. Jo mere vi tror på 

os selv, jo større udfordringer stiller vi os selv og jo mere udvikles vi hermed. Vore 

beliefs om egen selvvirkningsfuldhed er altså i højeste grad med til at udvikle og forandre 

os. (Bandura, 1999, s. 180-183) Antagelserne bag synet på personligheden, og herved 

vores mulighed for udvikling og forandring lyder som følgende: 

 

“In the agentic sociocognitive view, people are self-organizing, proactive, self-reflecting, and 

self-regulating, not just reactive organisms shaped and shepherded by external events.” (Bandura, 

1999, s. 154)    

 

SCT er en treleddet samspilsteori, hvor personligheden ikke opfattes endimensional, som 

hos FFT. Der sker altså en interaktion, hvor vi selv påvirker omgivelserne, så at sige 

skaber dem, samtidig med at omgivelserne påvirker os. Vores adfærd modificeres af dens 

konsekvenser (Bandura, 1999, s. 157). 

 

                                                          Person 

 

  

                                 Adfærd                                   Omgivelser8  

 

Modsat FFT spiller konteksten hos både Bandura og Lewis en afgørende rolle for 

personers muligheder for udvikling og forandring. Hos Bandura er det med ovenstående 

model og SCT vist, at vi selv kan påvirke situationerne, hvor det hos Lewis er mere uklart 

hvordan. Men hos begge teorier er det dog en vigtig pointe, at vi vælger vores kontekster 

- hos Lewis, hvor man får bekræftet ideen om mig og hos Bandura, hvor vi vælger 

situationer, der stemmer overens med værdier og mål og hermed muligheder for at 

udvikle os (Bandura, 1999, s. 164). Dette kan sammenlignes med Costa og McCrae, der 

mener, at vi vælger relationer, job og situationer, som harmonerer med vores træk.  

                                                 
8 Se Bandura, 1999, side 157 
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Banduras begreb om domænespecifik ensartethed, det at vi inden for forskellige domæner 

reagerer forskelligt og har varierende selvopfattelser (Dreier 2006) er sammenlignelige 

med Costa og McCraes Characteristic Adaptations. Det, at vi i en given situation, eller i 

en bestemt rolle, har en stabil adfærd.  

 

For både Lewis og Bandura spiller kontinuiteten i konteksten en rolle for personers 

kontinuitet. Men hvor konteksten er altafgørende for Lewis, er den det kun til dels hos 

Bandura: ”In the agentic constructivist perspective of social cognitive theory, people have 

a hand in promoting continuities in their life.” (Bandura, 1999, s. 164).  

 

Kontekstens påvirkning er helt udelukket hos Costa og McCrae, idet de mener, at vores 

medfødte træk er afgørende for stabilitet og kontinuitet i udviklingen. Bandura kritiserer 

netop trækteorien for, at det arvelige er upåvirkeligt, da han er af den overbevisning, at 

arvelige faktorer fungerer som potentialer:  

  

“Human evolution provides bodily structures and biological potentialities, not behavioral 

dictates.” (Bandura, A. 1999, s. 188) 

 

Banduras teori kan kritiseres for, at alt er op til os selv, at vi ”bare” skal tænke anderledes 

om os selv, ændre vores syn på vores selvvirkningsfuldhed, så vi derigennem kan ændres. 

Man kunne eksempelvis spørge, hvorfor så mange mennesker så har svært ved at tabe sig, 

hvis de bare kunne ændre deres opfattelses af deres selvvirkningsfuldhed. Noget tyder på, 

at der alligevel ligger noget dybere til grund hos de personer, der gør, at de ikke taber sig.  

 

Lewis og Bandura tager begge højde for situationers afgørende indflydelse på vores 

adfærd, men er uenige om hvorvidt, man kan forudsige denne. Lewis mener ikke at dette 

er muligt, mens Bandura med sin reciprokke samspilsteori er af en anden overbevisning: 

 

“Social cognitive theory approaches the structure of self-belief systems in more refined, domain-

linked ways that have greater explanatory and predictive power.” (Bandura, 1999, s. 163) 
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Bandura kritiserer netop trækteorien for dens brug af forudsigelser, da de ikke inddrager 

situationers påvirkning for vores adfærd og udvikling. 

 

 

6. Konklusion 
 
Hvilke muligheder har vi så for at forandre og udvikle os? Der kan ud fra ovenstående 

konkluderes, at der hersker stor uenighed om svaret på dette spørgsmål. 

 

Lewis er af den opfattelse, at kontinuiteten i udvikling ikke ligger hos personen, men i 

konteksten, som individet tilpasser sig. Man kan hermed ikke sammenligne individuelle 

forskelle fra et givent målesystem i en situation, til et andet på et senere tidspunkt. 

Personer opfattes som aktive konstruerende selver, der har mulighed for at påvirke og 

ændre både udvikling og livsbane, mens vi samtidige er afhængige eller påvirket af 

konteksten. Vores hukommelse er pragmatisk og kontekstuel, noget vi har konstrueret, 

som kan undergå forandring over tid. Vores nuværende adfærd er således påvirket af, 

hvordan vi tænker om fortiden. Den faktiske virkelighed har dermed ingen afgørende 

betydning for udviklingen. Da forandring ligger i konteksten, er det således ikke muligt at 

forudsige folks adfærd. 

 

Dette går Costa og McCrae imod med deres syn på personer som kontinuerlige over tid 

med stabile mønstre i handling og adfærd. Det der kan ændres er vores Characteristic 

Adaptations, hvormed vi kan tilpasse os forskellige situationer. Personer udvikles, ifølge 

Costa og McCrae, ved en adaptation af sit Self-Concept i skiftende roller. Men 

muligheden for en radikal forandring er ikke mulig, da vi har medfødte træk, som 

påvirker vores væren i verden.  

 

Bandura kritiserer netop Costa og McCrea for denne opfattelse, at vi ikke kan påvirke 

vores træk, da han ser det arvelige som potentialer. Med Banduras Social Cognitive 

Theory har vi i allerhøjeste grad mulighed for at forandre os. Vi kan som agenter selv 

påvirke, ændre og udvikle vores handlinger og adfærd. Med begrebet Self-Efficacy og 
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vore beliefs om egen selvvirkningsfuldhed er vi hermed selv i stand til at forandre os. Der 

hviler altså et tungt ansvar på vores skuldre med Banduras opfattelse, da mulighederne og 

ansvaret er op til os selv. Ved at tage højde for de tre variabler, det være sig person, 

situation og adfærd er det muligt at forudsige adfærden.  

 

Den klassiske psykoanalyse kan ses som en modpol til de tre ovenstående retninger med 

dens antagelse om, at barndommen er afgørende for vores videre færden i livet, da en 

normal afvikling af de psykoseksuelle faser er af største betydning. Eksempelvis 

medfører en usund afvikling af ødipuskomplekset vanskeligheder for personen i form af 

at skabe relationer og være i disse. Medmindre vi selvfølgelig går i terapi og får ophævet 

de kausale sammenhænge, som vi subjektivt oplever at være determineret af. Det er 

ifølge Gammelgaard en fuldstændig misforstået opfattelse, at psykoanalysen er 

deterministisk, da det netop gennem terapi er muligt at forandre os.  
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