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Indledning og afgrænsning 

Definitionen af selvet i det personlighedspsykologiske forum bærer, som opgaveformuleringen 

bevidner et mangeartet præg. Det er væsentligt om ens personlige og faglige 

erkendelsesinteresse er  af humanistisk, kritisk samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig 

art. Betragter man endog sin tilgang til området, som værende ’common sense’(folk 

psychology), findes der adskillige, differentierede betragtninger af selvet og personligheden. 

Det er omdiskuteret, hvorvidt personligheden er bestemt af genetikken, den psykosociale 

påvirkning og om man besidder et udgangspunkt, hvorfra det enkelte individ selv spiller en 

konstruerende rolle. 

            Inden for personlighedspsykologien har de klassiske teorier og de nyere kognitive og  

sociokulturelle teorier behandlet og tilskrevet selvet mere eller mindre betydning - nogle har 

ligefrem undladt at beskæftige sig med selvet som et explicit fænomen i personligheden. Af 

sådanne årsager er der uklarhed i fortolkningen og anerkendelsen af selvet.(Harré, R. 1998, s. 1, 

10 og Pervin 1999)

Jeg vil i min opgave forsøge at tydeliggøre forholdet mellem personlighed og selvet – ved at 

behandle forskellige teoriers opfattelser af selvet. For at finde et fokus i opgaven, har det været 

vigtigt at indsnævre min belysning af selvet som begreb. Derfor har jeg valgt at betragte selvet 

ud fra interessante teorier, der beskæftiger sig med selvets forekomst og måden hvorpå det 

kommer til udtryk i os; er selvet én enhed, flere dele eller et refleksivt konstrukt?  

      I min placering af selvet vil jeg tage udgangspunkt i R. Harrés teori om ”The Singular 

Self”, da den anerkender selvet – dog i en fiktiv form - og forsøger at disponere og begribe dets 

personlighedsmæssige funktion. I opposition hertil vil jeg arbejde med trækteorien og mere 

specifikt Paul Costa og Robert McCraes Five Factor Theory(FFT), som grundet dens 

naturvidenskabelige erkendelsesinteresse undlader at tale om selvet som noget faktuelt og 

arbejder med selvet på mere indirekte vis. De to teorier vil med relevans kunne problematisere 

og diskutere, hvad selvet egentlig er, hvordan det fungerer og hvor det befinder sig i forhold til 

personligheden. Jeg vil ligeledes forsøge at samle de ovenstående teorier og i den forbindelse 

gøre brug af Dan P. McAdams’ teori om det moderne narrative selv, da den i sin niveau 
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skelnen forsøger at integrere forskellige teoritraditioner og derfor måske kan rumme såvel 

Harré som FFT’s fortolkninger af selvbegrebet (McAdams 1996). 

Harré – det singulære selv 

Selvet

Selvet er i følge Harré ikke én ting, men en diskursiv enhed. Han gør op med tanken om at se 

mennesket som en samlet størrelse. Harré vil belyse selvet, som noget andet en den kerne i 

personligheden som mange taler om -  i såvel biologisk og moralsk forstand(Harré 1998, s. 10). 

Selvet bliver beskrevet som et ”leitmotif” en diskurs, om hvad det vil sige at være en person. 

Han mener at mennesket har mange egenskaber, tilbøjeligheder og evner, som dog ikke skal 

betragtes som dele af os, men i højere grad måder at karakterisere os på. Selvet kan betragtes 

som et aspekt i personligheden - udgangspunktet, hvorfra personen kan opleve verden og 

handle(ibid., s. 3-4).

Udtrykket og de tre selver 

Da der ingen dybder og dele er i psyken – ingen essentiel baggrund, må man arbejde med 

menneskets udtryk. For at forstå mennesket, må man se på hvorledes aspekter af personen 

kommer til udtryk i tale og handling(ibid, s. 9) – her antydes Harrés videnskabsteoretiske 

udgangspunkt og social konstruktionistiske tilgang - sproget er ikke blot et 

kommunikationsmiddel. Det defineres ligeledes, som det vi kan og tænker(ibid, s. 18). Kroppen 

har således en vigtig funktion. Den er  et uundværligt instrument for individuel og kollektiv 

ageren.(ibid, s. 15). Harré beskæftiger sig med tre aspekter af personen – tre betydninger af 

selvet. Selverne er udtrykkeligt fiktion, en analytisk implikation af en dynamisk personlighed. 

De er tre forskellige sider af personen, som fungerer på samme tid og de har karakteristiske 

måder at komme til udtryk på (ibid., s. 5). 

          Selv 1; selvet som agent - et aktivt jeg, som gør tænker og føler. Det er personens fysiske 

tilstedeværelse i verden - subjektet. Her findes følelsen af at være enestående, som det 

væsentligste element. Det er vores udgangspunkt. På et givent tidspunkt i opvæksten erkender 

et barn, at det er sin egen, har sit eget ”point of view” og indeholder særlige egenskaber.  I’et 

spiller en rolle i bekræftelsen af, at man er et unikum. Det forvalter evnen til at opstille 

diskurser og fremlægge meninger om hvad man oplever, handler og erfarer.(ibid., s. 12) 
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Selv 2; det man er - mig’et, måden hvorpå man karakteriserer og opfatter sig selv. Det 

traditionelle psykologiske selv, som hele tiden ændrer sig. Harré hævder, at mange 

amerikanske teoretikeres fokus kredser om selv 2, og betragter det som værende, (ibid., s. 8); 

”..the totality of personal attributes..” Det indeholder det vi tror på, som bliver udtrykt i 

handlinger og selvbiografi.

Selv 3; selvpræsentationen, fremvisningen af den, man ønsker at blive betragtet som. Her 

opfattes og integreres de indtryk man får af sig selv gennem andre. Der er forskel i måden 

hvorpå vi forstår os selv(selv 2) og den måde vi fremstiller os selv overfor andre(selv 3).  

Det enestående og dynamiske selv 

Vi er ens og meget forskellige og indehavere af et unikt sæt af egenskaber, som er under 

konstant udvikling. Harré vil væk fra selvet som en ”entity” og hellere arbejde med en mere 

konkret og tydelig menneskeopfattelse, tolket i en naturlig kontekst(ibid., s. 19-20). Han 

betragter personen, som en samling af egenskaber - personal characteristics(ibid., s. 4). Vore 

individuelle egenskaber afhænger af de skiftende relationelle omgivelser, som vi bevæger os 

rundt i. Harré fokuserer på personens ståsted i rum(location), forhold til forpligtelser(position) 

og status(standing). At være et selvstændigt individ fordrer; at man bevæger sig i en unik, 

cinkulær livsbane, hvori strømmen af handlinger og oplevelser hænger sammen fordi de er en 

del af den samme bane. Det der differentierer mennesker fra hinanden er derfor, at man hver i 

sær optager forskellige tidslige og rumlige livsbaner(ibid., s. 7).  

        Menneskets aktuelle psykiske kendetegn er dynamiske og kortvarige. Om dette siger 

Harré(1998, s. 15);  ”In some sense people are for ever producing and reproducing their own 

minds and the society in which they live” . Harré fokuserer på omskiftelighed og forkaster troen 

på stabilitet og konstans, da dette syn på personlighed er inkommensurabelt med de livsbaner, 

vi befinder os i og som bevæger sig og forandrer sig i takt med det enkelte menneske(ibid., s 

15).
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Trækteorien 

Historisk perspektiv og fundament 

Den deskriptive tanke om, at man kan beskrive og organisere mennesker i forskellige 

personlighedstyper stammer fra det antikke Grækenland, hvor Hippokrates og senere Galen 

beskæftigede sig med at bestemme personligheden ud fra farven af ens galde og mængden af 

blod i ens kroppen. I dag rækker videnskaben længere og betragter personligheden med langt 

større kompleksitet(Bertelsen 2005, s. 20). Man definerer personligheden ud fra 

personlighedstræk snarere end personlighedstype. En organiseret teori om træk er blevet 

etableret, i hvilken universelle trækdimensioners forskelligartede sammensætninger hos de 

enkelte individer differentierer dem og samler et fokus på personlighedens individualitet. 

Nutidens trækteori bygger på en naturvidenskabelig, reduktionistisk psykologi  og  en empirisk 

metode;  som med baggrund krydskulturelle studier tilstræber at udlede og forudsige noget 

generelt om mennesket(John og Srivastava, 1999). På baggrund af en videnskabelig metode er 

der med Gordon Allport som grundlægger blevet udviklet en videnskabelig teori. Det enkelte 

individ indeholder en kerne af stabile og til dels genetiske, nedarvede træk, som determinerer 

personligheden(Bertelsen 2005, s. 20-27). 

FFT – hvor er selvet? 

Nyere træk teori er baseret på Paul Costa og Robert McCraes ”The Big Five” – Fem-Faktor 

teorien(FFT). De har formuleret en teori ud fra et omfattende datamateriale i femfaktor 

forskningen. De mener selv, at hovedparten af de personlighedsmæssige iagttagelser, der 

gennem tiderne er blevet belyst af forskellige psykologer, er behandlet i  FFT(McCrae og Costa 

1999, s. 139). De tildeler mennesket en psykologisk stabil kerne, baseret på 5 forskellige træk; 

Neuroticism, Extraversion, Openness to experience, Agreeableness and Consiousness.

      FFT tænker ikke selvet på samme måde som Harré – personligheden er gennemskueligt 

struktureret i trækteorien(ibid., figur 5.1, s. 142). I teoriens forskellige postulater og i 

kernekomponenterne i personlighedssystemet, indgår der et selvkoncept(et produkt af de 

karakteristiske adaptationer), der defineres ud fra henholdsvis ”self-schema” og ”selective

perception”. Først nævnte omhandler måden hvorpå mennesket fastholder en kognitiv, 
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emotionel selvopfattelse, som er tilgængelig for bevidstheden. Dernæst udvælger 

selvopfattelsen den viden om én selv, som harmonerer med ens træk og skaber kohærens for 

personen(ibid., s. 145). Selvkonceptet er tillige en af undtagelserne i teorien, da den som 

produkt af de karakteristiske adaptationer sammen med adfærden betragtes som værende åben 

for forandring – i stærk kontrast til de konstante træk(ibid., s.142). Costa og McCrae skelner 

mellem de stabile potentialer, basic tendencies og de plastiske karakteristiske adaptationer,

hvori attituder, roller og mål befinder sig. Tilpasningsevnen reflektere forholdet mellem 

menneskets basale tendenser, trækkene og de relationelle omgivelser(John og Srivastava 1999, 

s. 129-130). Mennesket har en tilpasningsevne, med hvilken det udvikler et mønster af tanker, 

følelser og adfærd som stemmer overens med dets træk. Denne tilpasningsevne kan udvikle et 

uforeneligt forhold til det kulturelle værdisæt, man lever i. I og med at menneskets modnes – 

biologisk og mentalt - og gennemgår forandringer i miljømæssige omstændigheder, vil 

tilpasningen ligeledes variere(Costa og McCrae, s. 145).   Altså er der i FFT en tilpasning og 

plasticitetisk evne, som interagere med de roller og den fremtoning man indtager. 

Selvkonceptet er væsentligt, da det sikrer mennesket en selvdefinerende evne i en ellers 

urokkelig personligheds disposition.

De fire antagelser fordrer et hypotetisk selv?

Costa og McCrae arbejder med fire antagelser vedrørende personligheden; Knowabilty,

rationability, variability og proactivity.(Costa og McCrae 1999, s. 141-142) Med fokus på disse 

antagelser, vil jeg forsøge at trække de begreber om selvet frem, som kan søges implicit. Med 

knowability menes, at der er meget viden at opnå gennem videnskabelige undersøgelser af 

mennesket. Naturlige undersøgelses problemstillinger bør i følge FFT ophøjes frem for 

laboratorium studier i falske settings og udarbejdet af akademiske og prestigiøse årsager. FFT 

viser herigennem en interesse, for at lære mennesket i dets naturlige kontekst, bedre at kende. 

’Rationalitets antagelsen’ peger i samme retning; (ibid., s. 141); ”people are ingeneral capable 

of understanding themselves and others..”. Trækteoriens teknik fordrer, at personer udspørges 

om deres egen personlighed – og må nødvendigvis i den forbindelse gøre brug af en form for 

selvindsigt. Jerome Bruners opfattelse af selvet stemmer meget godt overens med den 

antagelse. Bruner betragter selvet som et konstrukt, som noget vi danner for at skabe mening i 

livet og i fortolkningen af det(Bruner 1990, s. 158). FFT’s selvkoncept og nærmere den 

selektive perception, beskrevet ovenfor, kan ligeledes sammenlignes med Bruners tanker om 

selvet. Den selektive perception selekterer og gemmer passende viden om én selv - det 

materiale vi anser som værende i overensstemmelse med vor fortolkning af os selv.   
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’Rationalitet antagelsen’ berør ligeledes trækteoriens tendens til at blive betragtet som en 

”common sense” tankegang. FFT forsvarer sig mod denne beskyldning og postulerer et mere 

dybdegående og individualistisk syn på menneskets natur(Costa & McCrae 1999, s.141). I den 

forbindelse kan man drage en parallel til FFT’s antagelse om ’variabilitet’ hos mennesket. 

Mennesker er forskellige – og FFT forsøger ikke, at finde frem til de enestående sandheder om 

mennesket, hvilket Costa og McCrae mener andre filosofiske og psykologiske teorier 

gør(ibid.).

           Trækdimensionen antager en variabilitet, der på sin vis kan ses som en indirekte 

anerkendelse af dele af det selvbegreb, som Harré beskrev; selvet som værende indehaver af en 

samling karakteristiske personlige egenskaber, som sammen med den livsbane vi befinder os i, 

er med til at differentiere os. Den betydning, som Harré tildeler ’livsbanen’ vil Costa og 

McCrae med stor sandsynlighed underkende, ud fra påstanden om menneskets omgivelser, 

omstændigheder eller opdragelse som værende usignifikant for det enkelte individs 

grundlæggende personlighed(ibid., s. 144-145). Sidste antagelse, proactivity, berører 

menneskets handlekraft – som ellers spiller en mindre betydelig rolle i trækteorien. Påstanden 

lyder, at ens personlighed i et vist omfang er aktivt involveret i at forme ens liv. Ens basale 

tendenser - træk, er dog immune overfor denne selvdetermination. Vor selvkontrol kan komme 

til udtryk i vores personlighed gennem bevidste handlinger og tilpasning, men vores kerne kan 

der ikke røres ved(ibid., s.142). Det før omtalte selv, som et konstrukt af selvfortolkningen og 

selvindsigten er altså ikke tilstrækkelig i den forstand, at den kan påvirke vor grundlæggende 

disposition.

Harré versus Costa og McCrae. 

I ovenstående afsnit påbegyndes en diskussion af selvets tilstedeværelse i Fem Faktor teorien – 

både i kontrast til og i overensstemmelse med Harrés teori om selvet. Dette skal diskuteres på 

mere dybdegående vis. Sidst omtalte del af Harrés teori, angående afstandtagen fra selvet og 

personen som stabil og konstant, står som modpol til Costa og McCraes tanke om den faste, 

træk determinerede kerne. I FFT er der fokus på bestandighed, mens variation i forhold til 

dispositionen er uvæsentlig. I følge Harré befinder vi os i dynamiske livsbaner og vor 

psykologiske egenskaber er kortvarige og omskiftelige. Denne påstand synes ikke umiddelbart  

forenelig med trækteoriens på forhånd bestemte personlighed og fastlagte disposition. Man kan 

gennem andre teorier belyse variation kontra stabilitet, hvilket jeg bl.a. vil forsøge senere via 

McAdams teori om personligheden og det narrative selv. Selvet spiller en væsentlig rolle i 

personligheden i følge Harré – den er en side af personen, et diskursivt udgangspunkt. I’et gør 
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os til aktive, bevidste agenter – som har mulighed for at øge indflydelse. På mig-planet har vi 

en selvopfattelse – det ”virkelige” selv. Som modpol står trækteorien og dens langt mere fast 

determinerede syn på personen. McAdams’ teori kan danne en base for yderligere diskussion af 

Harré og FFT – og belyse og forene deres indbyrdes kontrastfyldte fortolkninger af selvet.

McAdams’ teori om det personligheden og det narrative selv 

Et samlingspunkt?

De klassiske ”grand theories” er for generelle og mangetydige - spekulative og forældede 

antagelser. De er derfor mere eller mindre blevet afløst af kognitive, emotionelle og sociale  

personlighedspsykologiske tilgange, som lægger vægt på formålsrettet adfærd og oplevelse. 

McAdams kommer ind i billedet med en teori om personlig individualitet i modernitetens 

kulturelle kontekst(McAdams, D. 1999, s. 316).  McAdams kan betragtes som en 

overgangsfigur mellem de ældre strukturteorier og de nye kulturteorier. Han har bl.a. hentet 

inspiration hos Erik Erikson, som med sin teori om menneskets generelle livsforløb og dets 

konfliktstadier, åbnede op for diskussionen om identitetsbegreb og selvet(Erikson 1963)1.

McAdams teori er en rummelig, men ikke særlig præcis personlighedsteori(Ole Dreiers 

forelæsningsnoter, 26.2.2006). Teorien indeholder af den grund muligheden, for at fungere som 

et diskussionsforum og er muligvis samlingspunkt for de øvrige teorier, som jeg har 

beskæftiget mig med.  

De tre niveauer 

McAdams bidrager med en videnskabelig beskrivelse af personen, hvor han arbejder med 

niveauer i personen og skelner mellem jeg og mig – som to facetter af samme selv. Jeg’et

fungerer som fortælleren, en fortællende proces og skaber af mig’et. Jeg’et former et selv ud fra 

dets fænomenologiske erfaringer og gør dem til sine. Mig’et er selve fortællingen – et produkt 

af jegets selv-proces. Her findes træk, personlige karakteristika og erfaringer, der tilsammen er 

1 ”Erik Erikson – amerikansk psykolog og socialantropolog... I sin forskning i menneskets psykiske 
udvikling forenede han Anna Freuds jegpsykologiske version af psykoanalysen med en 
kulturantropologisk teori om samfundets og kulturens afgørende betydning for individets opfattelse af 
sig selv og sin omverden... Eriksons teori om, at mennesket udvikles gennem otte forskellige stadier fra 
spædbarnsalderen til alderdommen, hvor hvert stadium karakteriseres ved et valg mellem modsatte 
måder at forholde sig på”(Psykologisk Leksikon 2005, s.144).
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personens konstruerede selv. Det er mig’et – fortællingen, som integrerer personen i samfundet 

og genererer kohærens i livet. Mig’et er ikke synonym med personligheden, da noget af mig’et 

ligger udenfor(f.eks. min job, lejlighed etc.). Der er ligeledes dele af personligheden, som ikke 

kan indgå i selv-processen såsom; det ubevidste, forsvarsmekanismerne og det, der af personen 

anses for at være ’ikke-jeg’(McAdams 1996, s. 301-303). 

             Fortællingen har tre niveauer. Niveau 1: Træk; som brede, kontekstuafhængige og 

ubetingede. De er generelle determinanter som kommer til udtryk i bl.a. udgangspunkttagen og 

førstehåndsindtryk. Niveau 2: Personlige anliggender rummer motiver, forsvarsmekanismer, 

personlig stræben, personlige projekter, nuværende og generelle livsopgaver, færdigheder, 

talenter etc., som formuleres i motivationelle strategier. De er variable og kan ændres over tid. 

De er dynamiske, formåls- og fremadrettede - kontekstafhængige og er derfor ikke at 

sammenligne med trækkene. Niveau 3:  Identiteten eller selvfortællingen som samlet enhed og 

formål med menneskets liv. Konstruktionen af selvet, der er foregået sideløbende med den 

menneskelige udvikling. Narrativet, som siger noget om, hvad et liv betyder for den, der lever 

det(Ole Dreiers forelæsningsnoter 26.2.2006) er skabt og dermed også meningen med livet. 

Niveauet opnås kun i det voksne liv og primært i det moderne samfund(McAdams 1996).   

 Det moderne vestlige selv og narrativet 

McAdams beskriver en række kultur specifikke kvaliteter ved et moderne vestligt selv; selvet 

er et konstrueret og refleksivt projekt og ikke en på forhånd given faktor. Selvet formes gennem 

det daglige, sociale liv og udvikles over tid – her antydes Eriksons stadietænkning. Selvet har 

mange lag og indre dybde – samt en moralsk styrke, der skaber ydre autoritet.  Selvet søger 

kohærens, kontinuitet - en mening i livet, hvilken findes i konstruktionen af narrativet. Selvet 

forventer at møde et andet selv i et rent forhold, hvor begge kan realisere sig selv og skabe et 

fælles narrativ. McAdams taler også om et postmodernistisk selv, som indbefatter en person 

som ikke længere er et individ i sig selv, men en ”location” for krydsende kræfter i en bestemt 

kulturel sammenhæng. Identitetens aktuelle diskurs er genererende og selvet befinder sig derfor 

både indenfor og udenfor personen(ibid., s. 297-298).   

       Et narrativ er en internaliseret fortælling om selvet, der forandrer sig over tid. Selvet 

skabes af personen og gøres meningsfuld. Narrativet er en redegørelse for menneskets 

gebærden over tid dvs., det indeholder en begyndelse, en midte og en slutning. Jeg’et 

organisere narrativet i scener, episoder og vendepunkter, således at det er interessant for 

”publikum” og giver mening for fortælleren. Narrativets hensigt er at organisere forskellige 

erfaringer og integrere uforeneligheder i mig’et og derigennem forsøge at skabe en entydighed. 
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Narrativet gennemgår en udvikling sidestillet med Eriksons stadier. McAdams beskriver en 

prænarrativ æra; hvor man i sin barndom indsamler narrativt materiale. I den narrative æra,

som forløber fra ungdommen og gennem voksenlivet, udvikles identiteten i fortællingen, 

personer spiller en stor rolle og narrativet balanceres og omdefineres. I alderdommen arbejdes 

der med en postnarrativ æra, hvor man ser tilbage på sit liv og gør sit narrativ op. Narrativet 

har været sundt, hvis det er troværdigt og sammenhængende – sygdom er tegn på en 

inkohærent og modsigende fortælling(ibid., s. 307-315). 

Opsummering af selvet i de behandlede teorier 

Harré beskriver selvet som et ledemotiv, et fiktivt konstrukt, der fungerer som tre aspekter i 

personen. Selverne kommer til udtryk som værende henholdsvis; I’et – subjektet - det aktive, 

handlende og tænkende jeg; mig’et – den varierende måde hvorpå vi betragter os selv; 

selvpræsentationen – vor fremstilling af os selv i kontekst til andre.  Selvet bliver et udtryk og 

en oplevelse af os selv som et enestående individ i verden. Vor singularitet sikres i og med at vi 

befinder os i en unik livsbane, som holder sammen på vores ”personal charateristics”, 

handlinger og oplevelser – dette er en kompleks, omskiftelig enhed – personen(Harré 1998, s. 

19).

      Costa og McCraes FFT  integrerer selvet, som et implicit i deres 

personlighedssystem(Costa og McCrae 1999, figur 5.1, s. 142) og teoriens antagelser. I teoriens 

selvkoncept og fire antagelser kan man i følge min tolkning spore et selv, som parallelt til 

Bruners kommer til syne i kraft af vor selvindsigt og fortolkning af os selv.  

      McAdams teori er rummelig og forsøger i sin konstitution af selvet, at integrere gamle og 

nye teorier. Han taler om et narrativt selv og skelner mellem et jeg, et mig og tre niveauer i 

narrativet. McAdams beskriver det moderne, kulturspecifikke selv, som værende noget 

individet selv skaber over tid og gennem refleksivitet. 

Diskussion af Harré, FFT’s og McAdams syn på personligheden og selvet 
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Der ligger i McAdams teori en hensigt om at ville rumme andre personlighedspsykologiske

teorier. Første niveau af det narrative selv positionerer sig meget lig trækteorien. Spørgsmålet 

er om de i virkeligheden kan gøres korresponderende, da trækteorien som bekendt er af 

universel karakter og McAdams mere kultur specifik? McAdams’ formulering af niveau 1 

ligger dog op til en mere generel fortolkning, i og med, at han betragter trækkene som værende 

dekontekstuelle. Man kan i den sammenhæng også diskutere McAdams brug af Eriksons  otte 

universelle stadier, da der på samme måde opstår en komplikation i forhold til, hvorvidt 

McAdams teori rækker. Angående selvet som et refleksivt projekt, kan denne påstand kædes 

sammen med tolkning af ”selvet” i FFT. I vores psykiske organisation og narrative fortolkning 

af vort liv, kommer selvet til udtryk. Costa og McCrae har ikke direkte behandlet denne tese, 

men som sagt, er der en mulighed for at spore et Bruner lignende, konstrueret selvbegreb hos 

Costa og McCrae såvel som McAdams. Om individet har mulighed for at bevæge sig ud over 

selvindsigts niveauet og definere sig selv vil McAdams højst sandsynligt have tillid til, men 

Costa og McCrae ikke være enige i. Personen er i følge trækteorien determineret af den 

trækdisponerede indre, stabile kerne og denne er som før nævnt upåvirkelig.      

        McAdams derimod er sammen med Harré mere tilhængere af troen på en dynamisk 

personlighed. Som Harré udtrykker det, er mennesket konstant producerende og 

reproducerende i forhold til sig selv og sine omgivelser. Harré forkaster ligefrem  synet på 

personligheden som forenelig med stabilitet. McAdams første niveau postulerer en form for 

konstans, men resten af hans teori er fleksibel. Harré vil højst sandsynligt stille sig i opposition 

til McAdams trækdimensionelle niveau, men hvorledes forholder han sig til resten af 

McAdams teori? Er der implicit i denne plads til Harré tanker om selvet?  

Harrés selvbegreb i McAdams’ narrative teori. 

Harrés og McAdams’ teorier indeholder en skelnen i deres beskrivelse af personen og selvet. 

Harré opfatter sin fremlæggelse af selvet som et fiktivt projekt, der ikke skal tages for mere end 

det er. McAdams går ikke på lignende vis ind i  en fortolkning af egen teori. McAdams ’Jeg’ 

figur virker som agentisk og kan med rette sammenlignes med Harré første selvaspekt. 

’Mig’et’, selve fortællingen kan ligeledes paralleliseres med  Harrés andet selv, som dog virker 

til at være af mere personlig karakter. Harré taler her om den måde man opfatter sig selv 

på(subjektivt), hvorimod McAdams’ forklaring mere peger i retning af ”det 

virkelige(objektive) mig”. McAdams’ niveau 1 – de generelle træk, hævder Harré i en utilfreds 

tone, oftest af nordamerikanske teoretikere bliver sammenlignet med hans andet selvaspekt. 

Som sagt er Harré ikke tilhænger af den træktankegang som FFT repræsenterer, i så fald 
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underkendes McAdams’ niveau 1 ligeledes. Diskussion beror dog også mere på om McAdams’ 

teori kan rumme Harrés. Harré tredje selv er selvets præsentation, ens ønskværdige fremtoning 

i socialkontekst. McAdams’ niveau 2 er karakteriseret ved at rumme bl.a. ens motiver, 

personlige stræben, talenter etc. – elementer, som alle gør sig gældende, påvirker det 

selvbillede, vi ønsker at sende andre. Er Harrés tredje selv i virkeligheden vor identitet – og 

implicit McAdams’ niveau 3? 

            Costa og McCrae integrerer i deres teori et sæt plasticitetiske elementer; selvkonceptet, 

adfærden og tilpasningsevnen. Sidst nævnte defineret som værende bl.a. de roller vi indtager i 

forskellige sammenhænge og ligeledes vor attitude – den fremtoning vi møder andre med. Altså 

findes der i FFT paralleller til ovenstående. I trækmæssig forstand og med henblik på de basale 

tendenser er tanken, om måden hvorpå man fremstiller sig selv, i overensstemmelse med FFT’s 

grundindstilling og pointe; at man ud fra en persons observerbare adfærd og selvfremstilling, 

kan sige noget generelt og troværdigt om dennes virkelige personlighed – måske ligefrem nå 

frem til identiteten.        

Har vi brug for en udspecificerede version af selvet – og personligheden? 

Jeg har i mine opgave behandlet selvet, forsøgt at placere det i forhold til 

personlighedsbegrebet og finde frem til en anerkendt definition. Forskellige teorier har i større 

eller mindre omfang givet bud på hvad selvet er og hvilken rolle det spiller i personligheden. 

Der er ligheder at spore, men selvet har stadig ikke opnået en egentlig entydig status, hvilket 

ganske givet afspejler det generelt fragmenterede billede af personlighedspsykologiens

genstandsområde(Pervin 1999). Man bør af den grund måske i højere grad forsøge at vende 

blikket fremad – for hvor er selvbegrebet på vej hen? Er personlighedspsykologien blevet for 

differentieret og tangerer feltet til forvirring? Er det i virkeligheden en kompromis baseret 

definition af selvet og personlighedens struktur, som det gense menneske leder efter?  

               Harré fremfører i sin konklusion en advarsel(Harré 1998, s.19-20). Han mener at vi 

må tage bedre vare på forståelsen af selvet og personligheden. Hvis ikke, risikerer man at ende 

med at se mennesket som multiplikation af ”sub-personal entities”, som Harré selv udtrykker 

det. Endvidere citat, (ibid.); As Roy Schafer remarks, we need ’to think more plainly in terms of 

persons constructing and revising their various experimental selves of everyday life in ordinary 

language. Then each person is taken to be narrator of selves rather than a non-Euclidean 

container of self entities’(1992: 25). Harré markerer med Schafers udtalelse, at man skal se og 

forstå mennesket og dets opbygning på et mere håndgribeligt niveau. Mennesket er en person 

med en kropslig forankring. Som terapeut sidder man overfor en fortæller og vedkommende 
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skal ikke betragtes som en person med flere fragmenterede selver – men derimod, som en 

person med flere fortællinger. Man skal i højere grad begrænse sig til at beskæftige sig med 

måden, hvorpå selvet kommer til udtryk i dets dagligdagssfære. Herved får mennesket en reel 

mulighed for at fortælle og vise sig, som den vedkommende virkelig er og blive fortolket på 

dette grundlag – hvilket i øvrigt stemmer overens med McAdams narrative menneske syn, som 

beskrevet ovenfor.

       Er det vi har behov for i virkeligheden en mere lettilgængelig personlighedsteori – som 

måske på nogen områder kan virke upræcis – men som rummer mennesket i stedet for at splitte 

det op? 

Common sense i teorien?  

”I called ”folk psychology,” the culturally shaped notion in terms of which people organize 

their views of themselves, of others, and of the world in which they live. Folk psychology, I 

insisted, is an essential base not only of personal meaning but cultural cohesion. For it is in 

support of its tenets taht we create our institutions, with folk psychology changing, in its turn, 

in response to institutional change. I also tried to make clear that folk psychology is not so 

much a set of logical propositions as it is an exercise in narrative and storytelling. It is 

supported by powerful structure of narrative culture – stories, myths, genres of 

literature.”(citeret; Bruner 1990, s. 137-138). Herved belyser Bruner common sense 

psykologiens positive islæt og karakteriserer det som et meget grundlæggende fænomen. 

            McAdams kritiserer bl.a. trækteorien for værende ”the psychology of a stranger”, fordi 

han mener at de fem overordnede træk kun har en overfladisk beskrivende funktion og ikke 

siger noget dybere om en person. Ydermere har Ozer(1996) ydet FFT en lignende kritik; 

’teorien vidner ikke om personlig selvindsigt, men er blot et billede af, hvorledes andre opfatter 

én’(Costa & McCrae 1999, s. 150). FFT’s forvarer sig selv ved at påpege, at det resultat den 

enkelte får ved eksempelvis at udøve en NEO-P-I-R test2, beror på, at denne har set ind i sig 

selv, for at besvare spørgsmålene. Ofte er den beskrivelse, man giver af sig selv divergerende 

med andres opfattelse. Man kan i den forbindelse diskutere, hvem, der så har ret – hvorved man 

alt afhængig af teoretisk ståsted ville opnå forskellige svar. F.eks. vil det eksistentialistiske 

menneskesyn have tillid til den enkelte, som værende tættest på sig selv(May 1958, s. 26) – 

mens den traditionelle freudianske psykoanalyse delvist vil finde et Id og ubevist signifikant for 

2 NEO-P-I-R; den metode FFT anvender i dens empiriske arbejde. Personer udspørges og testes ud fra 
Neuroticisme, Ekstroversion, Åbenhed, Venlighed og Samvittigfuldhed og karakteriseres 
herefter(Costa og McCrae 2004). 
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menneskets adfærd og dermed også dets fortolkning af sig selv(Andkjær Olsen og Køppe 

1991). Den psykoanalytiske terapeut betragtes, som værende i stand til at nå til en viden om 

klienten, som denne ikke på egen hånd vil kunne erkende. Ricoeur har netop beskæftiget sig 

psykoanalysen og denne problematik. Hans syn på individets selvkendskab citeres således; 

”there is no direct apprehension of the self, by the self. No internal apperception or 

appropriation of the self’s desire to exist through the shortcut of consiousness, but only by the 

long road of the interpretation of signs’”(Ricoeur 1974, s. 170; i Raggatt 2002, s. 126), og der 

afspejles herved en psykoanalytisk lignende tilgang.

        Er trækteorien overfladisk?  På sin vis – men var det i virkeligheden ikke også dér, vi var 

på vej hen? Megen af den omgang vi til dagligt har med andre mennesker vil nødvendigvis 

blive af en mindre dybsindig karakter. Ikke fordi vi ikke gerne vil nærme os og komme ind på 

livet af vore medmennesker, men fordi der for de fleste vedkommende er en naturlig grænse for 

hvem og i hvor stort et omfang, vi kan rumme andre mennesker. Vi ved, der ligger mere bag 

det enkelte menneskes åbenlyse fremtoning, men ikke desto mindre bruger vi ofte vore basale 

karakteristikker i beskrivelsen af andre mennesker; vedkommende kan eksempelvis defineres 

som værende åben, udadvendt og positiv - på den måde er trækteoriens dimensioner ret 

aktuelle. Costa og McCrae skriver i deres konklusion, at deres empiriske arbejde(på et 

fænotypisk niveau) ofte vidner og bekræfter eksistensen af common sense, men er indforstået 

med, at hvis det er det, der skal til for at nærme sig et overblik og en bredere forståelse af selvet 

– så lad det være sådan(ibid., s. 150-151). 

Konklusion 

McAdams vil højst sandsyneligt mene at hans teori om personligheden og det narrative selv 

rummer trækteorien – Costa og McCrae kan nok ikke helt stå inde for dette, da de ikke gør sig 

samme betragtninger som McAdams vedrørende deres Fem Faktor teori. Man kan gøre et 

forsøg på at integrere Harrés tanker om selvet i McAdams’ teori, men grundet begge teoriers 

mere upræcise anskuelser, er det en kompliceret opgave. Min personlige tolkning af de tre 

behandlede teorier har dog skabt et forum, hvor Harrés teori om det singulære selv såvel som 

Costa og McCreas FFT’s skjulte selvbegreb kan komme til nogle overensstemmelser i  

McAdams’ rummelige teoretiske antagelser. Her tænker jeg særligt på FFT plasticitetiske 

elementer og forskellige antagelser, hvori jeg ser – selvet – som værende et udtryk i 
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selvkonceptet og den refleksive selvfortolkning. Adskillige af Harrés ”fiktive” selvaspekter i 

personen var ligeledes at finde i form af McAdams ’jeg’ og ’mig’ perspektiv. Jeg forsøgte at 

lade alle tre teorier mødes i en identitets debat, hvilket man dog nok skal bevæge sig længere 

ind i teorien for at få noget sandfærdigt og brugbart ud af.

En rummelig og ikke alt for nøjeregnende teori vil altså have en forenende egenskab. 

Mange teoretikere vil højst sandsynligt modsætte sig mine belyste tanker om behovet for 

common sense. Trods personlighedens kompleksitet må man dog kunne gebærde og formidle 

sig på et niveau, der er menneskeligt, naturligt tilgængeligt. ’Folk psychology’ eller common 

sense har dog en videnskabelig begrænsning. Bertelsen skriver i sin konklusion til sin bog om 

personlighedspsykologien følgende(Bertelsen 2005, s. 105); ”Det må være klart , at en sådan 

videre videnskabelig udforskning ikke kan lade sig nøje med simpel eklekticisme, altså det 

synspunkt, at det er op til hver enkelt at plukke det ud af teorierne, som ser  brugbart ud og så  

stykke sit eget ”kludetæppe” af en broget teori sammen. Hvad der er brug for er empirisk 

funderet og metodisk sikret forskning og yderligere teoretisk eftertænksomhed, der forsøger at 

nå et spadestik dybere end bare at sige, at ”alle har nok lidt ret”. Men indtil da er det også 

klart, at hver model har sin egen måde at give os mulighed for at tænke over(dvs. give en 

personlig diskurs for), hvad det for os hver især – og for os alle i fællesskab – kommer an på i 

livet, psykologisk set. Og er ikke så ringe endda”.

Jeg har i min opgave hverken haft en eklektisitisk hensigt eller intentioner om at nå en 

højere enighed, men gennem teoretiske forslag at belyse selvet som personlighedspsykologisk 

begreb - og det, i forhold til personligheden. Jeg har ikke frembragt en entydig skitse, men 

pointeret selvet og fundet overensstemmelser i teorierne, som i kommende teoriudvikling 

kunne sammenfattes og dermed tydeliggøre det konfuse billede af selvet og personligheden.   
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