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1. Indledning  

 
1.1 Indledning til opgaven 

Denne opgave handler om personlighedstræk, som er betegnelsen for et menneskes 

personlige egenskaber. Den fokuserer på spørgsmålet om, hvorvidt disse træk eller 

egenskaber er konstante og uden mulighed for ændring, eller om der omvendt findes 

grundlag for dette, og i så fald hvordan. 

 

I min besvarelse af opgaveformuleringen vil jeg inddrage to hovedteorier.   

Det drejer sig om trækteorien, repræsenteret ved Costa & McCraes arbejde, og den 

social-kognitive teori, repræsenteret ved Bandura.  

Jeg vil begynde med at præsentere Costa & McCraes femfaktor teori, generelt og 

specifikt med hensyn til deres syn på personlighedstræk, og hvorledes de placerer sig 

i diskussionen om, hvorvidt trækkene har karakter af at være konstante. Herefter vil 

jeg gøre det samme med Banduras social-kognitive teori. 

På baggrund heraf vil jeg sammenligne de to teoriers holdninger i en diskussion, hvor 

jeg vil se på forskelle og ligheder, styrker og svagheder, samt konsekvenserne af disse 

opfattelser.   

Efterfølgende vil jeg inddrage to andre personlighedspsykologiske teorier, 

henholdsvis den eksistentielle psykologi og den sociokulturelle teori, repræsenteret 

ved McAdams. Jeg vil ligeledes se på deres opfattelser af problemstillingen - hvilke 

forskelle og ligheder har de med de allerede nævnte teorier, og hvilke konsekvenser 

har dette? Jeg vil til sidst sammenfatte mine overvejelser i en konklusion.  

Når jeg har valgt at præsentere så forskellige teorier, som de fem nævnte positioner, 

skyldes det, at jeg ønsker at inddrage teorier, der eksplicit tager stilling til 

diskussionen om, hvordan man kan tale om menneskers personlighedstræk eller 

personlighedsegenskaber – eller om man overhovedet kan det? At holde så forskellige 
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teoretiske positioner op mod hinanden mener jeg, giver et godt billede af de 

forskellige opfattelser, der er herskende, i forhold til dette centrale spørgsmål.  

 

 

1.2 Begrebsafklaring  

Begrebet personlighedstræk spiller en meget central rolle i opgaveformuleringen, men 

da ikke alle de teoretiske positioner, der inddrages i opgaven beskæftiger sig med 

dette eksakte begreb, anser jeg det for nødvendigt at omdefinere eller udvide 

begrebet, således at det fremgår klart, hvilke andre begreber, der i sammenligningen 

vil inddrages, og som alle vil indgå i samme forståelsesramme som 

personlighedstræk.  

Personlighedstræk findes ordret inden for terminologien i den trækteoretiske position. 

Her er den herskende opfattelse at et personlighedstræk er en basal personlig 

egenskab, der holder sig konstant gennem forskellige situationer og livsperioder.  

Inden for de andre positioner, som jeg i opgaven inddrager, er der imidlertid 

forskellige begreber, som benyttes, når der tales om hvilke karaktertræk, der 

karakteriser menneskets personlighed. Her tales ikke altid direkte om 

personlighedstræk, men der ses f.eks. på menneskets selv, eller en indre stabil kerne.  

Når jeg i opgaven sammenligner de forskellige positioner på tværs, vil forskellige 

begreber således blive brugt. Spørgsmålet, som de alle berører, er hvorvidt mennesket 

har noget indre stabilt, altså en grundlæggende kerne og konstansen af denne. 

 

1.3 Sammenligningsredskaber 

Undervejs i opgaven vil jeg gøre brug af en række sammenligningsredskaber i 

sammenholdningen af de teoretiske positioner. At inddrage disse ”meta-

sammenligningsredskaber”  er væsentligt, idet  flere af de valgte positioner forholder 

sig radikalt forskelligt i forhold til netop disse centrale begreber, hvilket kan spille en 

rolle i forhold til diskussionen, som jeg vil komme nærmere ind på. 

Sammenligningsredskaberne, som jeg løbende vil forholde teorierne til, er:     
 

• menneskesyn - herunder om der er noget, der determinerer mennesket, eller om 

  mennesket menes at have en fri vilje 
 

• videnskabsteoretisk position/metode – herunder se på: 

 - ontologi (læren det værende, dvs. en læren om det, der er) 
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 - epistemologi (det der kan erkendes, og som ser på, hvordan viden 

opstår, og  hvordan man kan forvisse sig om, at den viden, man får, er 

sand) (Egidius, 2001) 
 

• anvendelsesområder -  herunder hvordan og i hvor høj grad teorierne er brugbare?                                  

2.Trækteorien: Costa & McCraes Fem-Faktor Teori  
 

2.1 Indledning trækteoriafsnittet  

I dette afsnit gives en kort introduktion til trækteori. Særligt fokus vil være på Costa 

& McCraes arbejde og deres Fem-Faktor-model. Ligeledes vil vægten ligge på deres 

definition af træk og facetter og en forklaring af hvilken personlighedsopfattelse, der 

kommer til udtryk ud fra deres teoretiske position. Afsluttende i afsnittet vil jeg 

forholde mig til, hvordan deres syn er på diskussionen om, hvorvidt 

personlighedstræk kan ændre sig over tid.  

 

2.2 Big 5  

I 1936 lagde Allport og Odbert grunden til det, vi kom til at kende som den 

trækteoretiske tilgang, da de analyserede sig frem til 18.000 engelske ord, der kunne 

bruges til at adskille det ene menneskes adfærd fra det andet (John & Srivastava, 

1999). De arbejdede ud fra en hypotese om, at man gennem disse ord fra 

dagligsproget kunne sige noget om menneskers generelle adfærd. Senere blev disse 

ord reduceret kraftigt, bl.a. af Cattell, der til sidst kunne præsentere sine 16 

personligheds-faktorer (ibid.).  

Disse 16 træk kunne dog yderligere reduceres. Tupes & Christal undersøgte 

korrelationen i beskrivelserne af en lang række mennesker med forskellige baggrund 

og nåede frem til, at personlighedstræk lader sig gruppere 

i fem hovedgrupper, som efterhånden blev  

kendt som ”The Big Five” (se tabel 1). 

Disse fem træk synes at kunne  

rumme alle de andre trækbeskrivelser (ibid.).  

Trækkene blev gennemtestet af bl.a. 

Goldberg og en lang række andre   Tabel 1: ”The Big 5” (McCrae and Costa, 1999)  

trækteoretikere, og gennem mange undersøgelser fandt man, at de var stabile, også 

for andre sprog end engelsk (ibid.).  

Neuroticism 
 

Extraversion 
 

Openness to Experiens 
 

Agreeableness 
 

Conscientiousness 
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Man fandt det derfor interessant at fremstille en test, der var i stand til at måle disse 

træk hos mennesker, en test der dermed ville gøre det muligt at sammenligne 

mennesker med hinanden. Dette blev blandt andet Costa & McCraes ærinde. De 

fandt, at man kunne definere hver enkelt af The Big Five ud fra en række 

underfaktorer, som var nogenlunde ens på tværs af sprog. Ud fra disse grundtræk 

fremstillede de NEO PI-R testen, som er et spørgeskema med en række spørgsmål, 

som personen skal tage forholde sig til. Testen blev en stor succes og blev i meget høj 

grad understøttet af mange former for empirisk forskning (ibid).  

Der har dog været uenighed omkring den femte faktor, idet man har været usikker på, 

hvorvidt denne skal dække over intellekt, åbenhed eller kultur, hvilket diskuteres til 

stadighed (ibid).  

Baseret på deres test opstillede Costa & McCrae en række grundantagelser, som de 

mente karakteriserer personligheden, som efter min overbevisning også siger meget 

om deres menneskesyn (se tabel 2).  

Costa & McCrae opererer selv med Fem-faktor-modellen (Big 5) som en egentlig 

teori om personligheden. Denne opfattelse er der dog mange, der senere hen er 

kritiske over for, hvilket jeg vil vende tilbage til i mit diskussionsafsnit. 

 

 

 

 

 
           

               Tabel 2: Big 5’s fire vigtige grundantagelser om mennesket (Costa &McCrae 1999)  

 

Udover disse grundantagelser skriver Costa & McCrae:  

 

”...traits point to more-or-less consistent and recurrent patterns of acting and 

reacting 

that simultaneously characterize individuals and differentiate them from others...” 

(Costa & McCrae, 1999: 140) 

 

Således mener Costa & McCrae, at de med trækkene kan karakterisere det enkelte 

individ, og samtidig mener de, at kunne skelne mellem mennesker.  

a. Knowability – den menneskelige personlighed kan være objekt for et videnskabeligt studie.  

b. Rationality – mennesket har en evne til at forstå sig selv og andre, bl.a. gennem sproget.  

c. Variability – mennesker adskiller sig fra hinanden på psykologisk betydningsfulde måder.  

d. Proactivity – årsagerne til menneskelig handling skal findes i personen.  
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For at kunne give en så en så fyldestgørende beskrivelse af menneskets personlighed 

som muligt mente Costa & McCrae, at de måtte indføre en række andre begreber, 

deriblandt det de kaldte de karakteristiske tilpasninger  (se figur 1). 

  
          

 
              Figur 1: En repræsentation af fem - faktor personlighedssystemet. (Costa & McCrae, 1999) 

 

 

De basale tendenser påvirkes direkte af biologiske faktorer, som igen påvirker resten 

af systemet, hvilket understeger den store betydning, som de uforanderlige træk 

menes at have for personligheden. Det eneste, der således påvirker de basale 

tendenser, er som sagt det biologiske grundlag. Det vil dermed sige, at 

personlighedstræk hos Costa & McCrae betragtes som værende stabile, hvor det 

eneste foranderlige er menneskets tilpasningsmuligheder i form af ”karakteristiske 

tilpasninger”. Miljøet spiller altså en vis rolle, da det er inkorporeret i de 

”karakteristiske tilpasninger”, men rollen reduceres til tilpasninger, og derved ses der 

bort fra miljøets påvirkning af individet som sådan, og kontekstens rolle nedtones 

således i konstitueringen af personligheden. 

 

2.3 Hvor står Costa & McCrae i forhold til diskussionen omkring 

personlighedstræks konstans og/eller mulighed for ændring?  

Costa & McCrae mener, som ovenstående redegørelse viser, at man kan beskrive 

mennesket ud fra træk og at det er disse personlighedstræk, der kendetegner det 
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enkelte individ. 

Teorien antager, at de basale tendenser virker determinerende på personens 

handlinger, hvilket udtrykkes i følgende citat: 

       “...the locus of causation in human action is to be sought in the person.”  

     (Costa & McCrae, 1999:141)  

Igennem deres syn på personligheden, kommer deres menneskesyn til udtryk, hvilket 

afslører et syn på mennesket, der tillægger trækkene, som er bestemt genetisk og er 

stabile gennem situationer og livsperioder , helt afgørende betydning (ibid.). Dog 

mener Costa og McCrae, at trækkene udvikler sig i barndommen og når færdig form i 

voksenlivet, men de pointerer, at det tyder på at trækkene, selv om de udvikler sig i 

barndommen, ikke påvirkes af faktorer uden for personen selv:  

”...parent-child relations have little lasting effect on personality traits...” 

(Costa & McCrae 1999: 141) 

Costa & McCrae mener altså, at trækkene er nedarvede og derfor stabile. De er udtryk 

for det bestandige, og selv om variationer forekommer, er det ikke i deres interesse at 

beskæftige sig med dette – sådanne er nærmest en bi-virkning (Costa & McCrae, 

1999). 

Derfor åbner Costa & McCrae ikke op for, at individet har mulighed for at påvirke de 

personlige træk, eller at det i nævneværdig grad sker gennem påvirkning fra 

situationer eller livserfaringer. De opererer ikke med en fri vilje hos mennesket, og i 

og med at trækkene er givet fra starten, virker de determinerende.  
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3. Banduras Social-Kognitive teori 
 

3.1 Indledning til afsnittet om den social-kognitive teori 

I det foregående afsnit beskrev jeg Costa & McCraes trækteori, og jeg vil nu fortsætte 

med at redegøre for Banduras teori om mennesket og dets personlighed. Særligt fokus 

vil være på Banduras personlighedsmodel og indlæringsmodel, som begge er centrale 

for at forstå Banduras opfattelse af mennesket. Afsluttende i afsnittet vil jeg komme 

ind på, hvor Bandura placerer i forhold til diskussionen om, hvorvidt 

personlighedstræk kan ændre sig over tid.  

 

3.1 Bandura  

Bandura ser med sin social-kognitive-tilgang mennesket som et agerende individ, der 

handler ud fra hensigter. Agenten, handler og konstruerer og regulerer selv sin 

identitet (Bandura, 1999). Som agent er man modtagelig over for påvirkninger og er 

ikke blot en, der gennemgår oplevelser. Samtidig kan personen også påvirke tilbage, 

og dermed har personen magt til at påvirke sin egen adfærd og som aktivt, handlende 

individ spiller vi selv en rolle i skabelsen af vores personlighed – vi er selv med til at 

bestemme vores handlinger, udvikling og adfærd. Den gensidige påvirkning, Bandura 

pointerer, der finder sted mellem personen, omgivelserne og adfærden, kalder han 

reciprok determinisme (se figur 2) 

 

  Person 

 

      

  

 

 

         Om 

         

             Adfærd                Omgivelserne 
 Figur 2: Reciprok determinisme (egen tilblivelse, frit efter Bertelsen, 2005) 
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Adfærden har indflydelse på omverdenen (omgivelserne), hvorefter omverdenen 

virker tilbage på personens forestillinger, følelsesmæssige reaktioner (personen) og 

adfærd. Adfærden er ikke et biprodukt af samspillet mellem omverdens- og 

personlighedsfaktorerne, men er i en vekselvirkning med både omverdens- og 

personlighedsfaktorer (Bandura 1999).  En central side ved personfaktoren er 

menneskets evne til modelindlæring. Modelindlæring er den proces, hvor mennesket 

lærer af at iagttage andre mennesker. Andre mennesker tjener som modeller for 

mennesket, og den samlede sum af alle disse modelindlæringer, der finder sted 

gennem livet, udgør hvem vi bliver (Bertelsen, 2005: 67)  

Et andet vigtigt begreb hos Bandura, som jeg finder centralt at inddrage, er begrebet 

selvregulering. Ifølge Bandura er mennesket i stand til selvregulering, en evne,der 

gør, at mennesket kan have en hel del kontrol med sit eget liv og oplevelses- handle- 

og væremåder.  Dette foregår ud fra tre forskellige led, som jeg, uden at gå nærmere 

ind i hvert enkelt led, vil opliste her: Selvobservation, bedømmelse og respons. Via 

disse led kan mennesket evaluere og regulere sig selv. (Bertelsen, 2005: 70) Et vigtigt 

begreb i denne sammenhæng er self-efficacy. Dette begreb kan oversættes til 

mestrende selvtillid, og betegner opfattelsen af ens evner til udøvelse af kontrol over  

sit eget liv (Bertelsen, 2005: 70). Denne opfattelse eller følelse kan være stærk eller 

svag i forbindelse med en given adfærd, hvilket har stor indflydelse på den praktiske 

udførelse af adfærden. En øget eller lav følelse af self-efficacy vil påvirke de to andre 

faktorer i Banduras reciprokke determinisme (figur 2). 

 

Når Bandura skal komme med et bud på menneskets selv , skinner hans kognitive 

baggrund igennem, idet hans definition lyder:  

 

”selvet er det system af kognitive processer, der varetager modelindlæring og 

selvregulering i forhold til modelerindringen og realiseringen af egen 

adfærd”(Bertelsen, 2005: 70) 

 

Dette selvsystem er mennesket selv med til at danne, idet det er et aktivt væsen og er 

dermed ikke forudbestemt af årsager eller genetisk materiale.  

 

Som jeg indledningsvis var inde på, opererer ikke alle de valgte teoretiske positioner i 

denne opgave med begrebet personlighedstræk. Banduras Social-Kognitive teori  er 
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en af disse. Han taler, som citatet ovenfor illustrer, om et selv og definerer menneskets 

personlighed som værende måden, hvorpå vi oplever, handler og forholder os på 

(Bertelsen, 2005:67)  

 

3.3 Hvor står Banduras social-kognitive teori i forhold til diskussionen omkring 

personlighedstræks konstans og/eller mulighed for ændring? 

Som anført ovenfor taler Bandura ikke direkte om menneskers personlighedstræk, 

men beskriver i højere grad menneskers personlighed som værende summen af, 

hvordan vi oplever, handler og forholder os. Han taler også om et selv, der ses som en 

form for kognitivt system, der holder sammen på de vigtige begreber modelindlæring 

og selvregulering.   

Bandura ser menneskets person og adfærd som værende faktorer, der indgår i samspil 

med omgivelserne. Disse tre faktorer påvirker hinanden gensidigt, så selv om 

mennesket til en vis grad er socialt konstitueret, kan det i kraft af den selv-regulerende 

egenskab (som er integreret i personen), udøve indflydelse på sociale strukturer. 

Personen kan ændre på situationen og derved påvirke sine egne muligheder for 

udfoldelse. Dette har så indflydelse på indvendige strukturer i personen, hvorved 

personen ændres. 

Opsummerende kan man sige, at Bandura ser mennesket indgå i et dynamisk samspil, 

hvor b.la. de situationer og livsperioder, som er gældende for det enkelte menneske 

indgår. Han fastholder således, at individet ikke fuldstændig kan frigøre sig fra 

omverdenens indflydelse, men at det har valgmuligheder.   

En af disse valgmuligheder kunne f.eks. være at forsøge at forøge ens self-efficacy, 

hvilket mennesket kan gøre intentionelt via modelindlæring. Med begreberne self-

efficacy og selvregulering åbner Bandura på denne måde op for at mennesket, ved 

hjælp af en form for selvkonfrontation kan vælge at forsøge at ændre sin adfærd og 

derved sin person. En sådan proces vil man med fordel kunne få hjælp til i en terapi, 

hvor terapeuten kan fungere som ”model”, men også andre mennesker kan tjene som 

dette i hverdagen. Disse muligheder skal dog hos Bandura altid ses som værende 

konstitueret af kræfter, der ikke fuldstændig er op til os, som f.eks. omgivelserne.  

(Bertelsen: 2005:72) 
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4. Diskussion 
 

4.1 Indledning til diskussionsafsnit  

I dette afsnit vil jeg diskutere Costa & McCrae over for Bandura ved at sammenligne 

dem og se på deres styrker og svagheder, ligesom jeg vil sammenligne dem ud fra de 

parametre, som jeg i indledningen oplistede, og som jeg i min redegørelse løbende har 

været inde på:  

 menneskesyn, videnskabsteoretisk position/metode og anvendelsesområde. 

 

Afslutningsvis i diskussionen vil jeg endvidere perspektivere til andre 

personlighedspsykologiske teorier, som jeg finder relevante at inddrage i forhold til 

besvarelsen af opgaveformuleringen. Dette er henholdsvis den eksistentielle 

psykologi, som er interessant, fordi den på nogle punkter kan ses som en modpol til 

trækteorien og den socio-kulturelle teori, repræsenteret ved McAdams, hvis 

sammenkobling af træk, med det kontekstuelle og narrativet, jeg finder vedkommende 

i forhold til diskussionen.   

 

4.2 Diskussion af Costa & McCrae og Bandura 

Efter min gennemgang af Costa & McCraes Trækteori og Banduras social-kognitive 

teori, står det klart, at de to teoretiske positioner forholder sig forskelligt til 

diskussionen om, hvorvidt menneskets personlige karaktertræk står til at ændre.   

Bandura opponerer mod Costa & McCrae i den forstand, at han overordnet mener, at 

deres reduktionistiske grandtheory-perspektiv er for altomfattende og for vagt 

(Bandura, 1999). Bandura mener, at teorier skal være langt mere specifikke i forhold 

til deres begreber. Heri ligger bl.a. en kritik af Costa & McCrae’s 

dekontekstualisering af individet :  

 

”In this ’one size fits all’’ approach, the itmems are decontexualized by deleting 

information about the situations with which people are dealing”  

(Bandura, 1999:160). 

 

En af forklaringerne til teoriernes forskelligartethed mener jeg, skal findes i deres 

ontologiske og epistemologiske grundlag. 
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Costa & McCrae vedkender sig i kraft af deres antagelser om menneskets natur (deres 

fire grundlæggende antagelser om mennesket) og deres personlighedssystem, at 

individet udover biologiske forudsætninger ingen andre komponenter har, der kan yde 

indflydelse på basale tendenser. Personen vil på ingen måde kunne ændre disse træk, 

som er rigide adfærdsstrukturer. Mennesket er endeligt begrænset af nedarvede 

genetiske koder i deres udfoldelse af personlige projekter. Dette er deres ontologiske 

udgangspunkt. Menneskesynet, der her kommer til udtryk, afviger fra forestillingen 

om en fri vilje og muligheden for at kunne påvirke og eller bearbejde sine træk eller 

personlighed, som er det centrale i denne opgave.  

Ovennævnte udgangspunkt tager Bandura afstand fra og sætter i stedet personlig 

handlen i et dynamisk forhold:  

 

”Social structures are created by human activity. The structural practisses, in turn, 

impose constraints and provide resources and opportunity structures for personal 

development and functioning.”(Bandura, 1999: 168). 

 

Bandura understreger således, at selv om mennesket til en vis grad er socialt og 

kontekstuelt konstitueret, kan det i kraft af den selv-regulerende egenskab udøve 

indflydelse på de andre strukturer i den reciprokke model. 

Man kan sige, at hvor Costa & McCrae arbejder med statiske træk, er der hos Bandura 

tale om en form for dispositioner. Hvad der hos Costa & McCrae opfattes som 

uforanderligt og dermed determinerende, fremstilles af Bandura i stedet som et 

potentiale, der kan udvikles, og det er denne tanke, der er indeholdt i Banduras 

reciprokke model. På denne måde synes Banduras menneskesyn mere positivt og 

langt mere dynamisk i den forstand, at der åbnes muligheder for individet, i kraft af 

dets handlende og selektive væsen. Den social-kognitive teori synes at tillægge 

mennesket mange muligheder for at udfolde sig.  

 

Uenigheden om muligheden for ændring af ens personlige dispositioner eller træk, 

kommer således til udtryk i de to teoretiske positioners ontologiske grundlag, men 

derudover er det også et forhold, som præger teoriernes epistemologiske fundament, 

idet Costa & McCrae og Banduras opfattelse af personlighedspsykologien som 

videnskab er divergerende.  
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Trækteorien og Costa & McCraes naturvidenskabelige karakter kan ses i deres 

metodiske tilgang som er de empiriske undersøgelser i form af spørgeskemaer (f.eks. 

NEO PI-R), indsamling og statistisk bearbejdning af data, og det er gennem disse 

metoder, de mener at viden om mennesket opstår. De arbejder ud fra en overbevisning 

om, at det personlighedspsykologiske forskningsgrundlag udelukkende skal være 

empirisk.  

Denne tankegang er ifølge Bandura uhensigtsmæssig i forhold til 

personlighedspsykologiens videnskabelige opgave, og han pointerer, at Costa & 

McCrae på grund af deres kontekstuafhængighed er utilstrækkelig i beskrivelsen af 

individet. I NEO PI-R-undersøgelsen bliver testpersoner stillet spørgsmål, der er rettet 

mod de seks facetter, der underligger hvert personlighedstræk. Pointen er, at 

besvarelsen af et spørgsmål da siger noget om, hvordan personen vil opføre sig i en 

given situation. Men ifølge Bandura lader adfærd sig ikke beskrive alene gennem 

disse grupperinger, og han kritiserer trækteorien for at mangle en højere grad af 

flertydighed, fordi den arbejder med en statisk opfattelse af adfærdsdispositioner 

(Bandura,1999) 

Omvendt kan man sige, at Banduras beskrivelse af mennesket, som det meget 

rationelle, handlende individ kan virke en smule enfoldigt. F.eks. medtænker han ikke 

den dimension i mennesket, der handler om, at det til tider kan være meget 

konfliktfyldt. 

I forhold til det sen-moderne menneske, som kunne beskrives med begreberne 

selvorganiserende og selvreflekterende og indeholdende en god mængde self-efficacy, 

passer hans udgangspunkt måske udmærket, men i forhold til andre kulturer i verden, 

kunne man måske stille spørgsmålstegn ved, om ikke hans teori kunne komme til 

kort, idet man f.eks. i nogle kulturer ikke har samme grad af selvstændighed som i 

den vestlige verden.  

 

I forhold til de to teoretiske positioners anvendelighed i praksis, er det tydeligt, at de 

har deres styrker indenfor hver deres forskellige områder, og her får deres 

videnskabsteoretiske grundlag igen betydning. 

Costa & McCrae og trækteoriens formål er at kunne forudsige noget om adfærd og 

dermed at kunne regulere adfærd. Deres fokus er på, hvordan man bedst muligt kan 

beskrive de fem træk, og dernæst hvordan disse kan måles og bevise deres eksistens. 

Som jeg indledningsvis var inde på, så omtaler Costa & McCrae Big 5 som en teori, 
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ligesom jeg i denne opgave løbende har anvendt begrebet trækteori, men der er reelt 

tale om en analyse. Deres empiri fra de mange undersøgelser er udelukkende 

beskrivelser, hvorfor det i praksis i højere grad er et redskab, som kan bruges i 

forbindelse med f.eks. jobsituationer – udvælgelse af ansøgere og lignede, og det er 

da også her, jeg mener, at deres styrke ligger. 

Costa & McCrae står stærkt i kraft af deres kvantitative metode. NEO PI-R er et 

yderst anvendeligt værktøj, når det gælder empiriske undersøgelser af individers 

opfattelse af deres egen adfærd. Desuden foreligger der bred empirisk evidens for 

eksistensen af en eller anden form for stabile adfærdsstrukturer (Bertelsen, 2005). 

Svagheden ved deres teori er, at den er så beskrivende og derfor ikke vægter den 

forklarende dimension højt. F.eks. ser man ikke på, hvorfor det netop er disse, og ikke 

andre træk, som er kendetegnende for mennesket, eller hvorfor den enkelte placerer 

sig på trækdimensionerne, som han eller hun nu gør. (Bertelsen, 2005). 

I tilfælde hvor mennesker rent faktisk ændrer sig, synes Costa & McCrae at mangle 

forklaringskraft til dette, udover at noget sådant blot skal ses som værende en form for 

bi-virkninger (Costa & McCrae, 1999). Dette kan ligeledes opfattes som en svaghed. 

En anden svaghed i teorien kunne desuden være den, at teorien synes meget lidt 

anvendelig i en terapisituation, fordi der jo netop ikke åbnes op for muligheden for at 

ændre på trækkene. Men når det er sagt, er det vigtigt at være opmærksom på, at dette 

jo faktisk heller ikke er deres ærinde.  

 

Banduras dynamiske sammensætning af person, adfærd og omgivelser lader til at 

kunne beskrive personen på en mere fyldestgørende måde end Costa & McCrae. Og 

hans fokus på menneskets evne til selvregulering og mulighed for at øge sin self-

efficacy gør denne teoretiske position mere dynamisk, fordi det åbner mulighed for at 

mennesket ved egen kraft kan ændre sine personlige karaktertræk. 

Omvendt er det også i denne sammenhæng, at man kunne pege på en svaghed, idet 

man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det virkelig hjælper ”bare at skifte sin tro 

på sig selv”? 

Ligeledes mener jeg, at en svaghed for den social-kognitive teori er, at den på trods af 

at opstille muligheder for mennesket for at ændre sine personlige karaktertræk, kan 

synes svær i en terapisituation, fordi den i høj grad fokuser på indlæring, og det der 

foregår i en indlæringssituation, f.eks. som i modelindlæring. 
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4.3 Andre teoretiske perspektiver  

En anden personlighedspsykologisk position som ser radikalt anderledes på 

problemstillingen er den eksistentielle psykologi. Den er interessant at inddrage, da 

den forholder sig radikalt anderledes til diskussionen.  Med springet til den 

eksistentielle psykologi går vi til en position, der har sine rødder i den filosofiske 

tankegang. Den er en bestræbelse på at forstå mennesket på et højere plan, der ligger 

dybere end kløften mellem subjekt og objekt (May, 1958:289), ligesom dens fokus er 

anderledes: 

”...at skildre mennesket, ikke som en samling statiske substanser, mekanismer eller 

adfærdsmønstre, men mennesket i vorden, som tilblivende og altså eksisterende” 

(May, 1958:29) 

I den eksistentielle psykologi tales ikke om personlighedstræk, med den forståelse af 

træk som f.eks. Costa & McCrae har, men i stedet om de muligheder, som mennesket 

har i kraft af sin eksistens. Her tales nærmere om en række grundtræk eller 

grundvilkår, der er fælles for alle mennesker, f.eks. taler Kierkegaard om menneskets 

dobbeltforhold – dvs. at mennesket forholder sig, og forholder sig til at det forholder 

sig1. Herudover har mennesket friheden til at vælge, men med friheden følger et 

ansvar, og dermed ansvaret for vores eget liv (May, 1958). Ifølge den eksistentielle 

psykologi er det summen af alle disse valg man træffer gennem livet, der danner et 

billede af, hvem vi er. Man kan sige at mennesket ved disse valg konfronterer sig selv 

og ved denne konfrontation kan ændres. 

I forhold til diskussionen om, hvorvidt mennesket har mulighed for at ændre på 

personlighedstræk eller personlige karaktertræk, finder jeg det væsentligt at se på 

netop dette frie valg, som den eksistentielle psykologi betoner så højt. For med det 

frie valg følger muligheden for at vælge at ændre sig: 

 

Selvet er ikke noget, der er givet os på forhånd, der blot er bestemt af ydre eller indre 

kræfter, som vi ikke selv er herre over. Tværtimod: selvet kan og bør i princippet være 

under konstant udvikling. (Bertelsen, 2005:93) 

 

Her fremgår det, at den eksistentielle psykologi ikke ser på personligheden som 

værende stabile træk, men derimod værende under konstant udvikling. 
                                                 
1 Dette blev præsenteret i undervisningen den 19.09.06 af Kirsten Hvidtfeldt. Hvad der medtages om  

Kierkegaard er viden hentet fra denne undervisning. 
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Til spørgsmålet om hvorvidt vi har en indre essens, er der dog blandt eksistentielle 

retninger ikke helt samme opfattelse, b. la. hos nyere psykologer som van Deurzen, 

findes f.eks. ikke nogen klar essentiel tankegang.2 

Mays opfattelse af menneskets personlighed udelukker ikke, at vi som mennesker har 

et biologisk og socialt konstitueret grundlag, men først og fremmest fokuserer den på 

de valg, vi selv har mulighed for at træffe, omhandlende hvem vi vil være/ønsker at 

blive til og, hvordan vi ønsker at leve vores tilværelse.  

Hvis man holder den eksistentielle psykologi op overfor Costa & McCraes trækteori, 

ville den eksistentielle psykologi ud fra et normativt synspunkt formentligt hævde, at 

mennesket set ud fra trækteorien, fralægges ansvaret for sit eget liv, fordi trækteorien 

tillægger personlighedstrækkene determinerede betydning - en situation som ud fra 

den eksistentielle psykologi ikke er holdbar, da de som bekendt mener, at ansvaret er 

et grundvilkår for mennesket.  

Omvendt ville Costa & McCrae muligvis hævde, at den eksistentielle psykologi 

tillægger mennesket nogle kompetencer, som ikke er målbare og derfor ikke 

beviselige. Ligesom de givetvis ud fra en normativt synspunkt ville efterlyse 

videnskabelig evidens hos den eksistentielle psykologi.   

Man kan således se Costa & McCraes trækteori og den eksistentielle psykologi som 

en form for modpoler, pga. deres forskellige ontologiske udgangspunkter. Costa & 

McCrae på den ene side, der mener at menneskets træk er stabile over livsperioder og 

situationer og den eksistentielle psykologi på den anden side, der sætter det frie valg i 

centrum og hermed også muligheden for forandring.    

Hvis man sammenligner den eksistentielle psykologi med Banduras social-kognitive 

teori, har disse lighedspunkter i forhold til, at de begge er forklaringsstærke teorier. 

De forsøger begge at forklare menneskets personlighed, og dennes dannelse, 

udvikling og forandring og ikke blot at beskrive den, som Trækteorien, der som 

deskriptivt orienteret teori står svagere i denne henseende. 

    

En teori, der medtænker træk i sin opfattelse, men samtidig afviger meget fra Costa & 

McCrae og Bandura, er McAdams teoretiske position. Han tilhører de sociokulturelle 

teorier, som er en fællesbetegnelse, der favner en lang række teoretiske positioner, 

som har det til fælles, at de alle tillægger konteksten og det relationelle stor 
                                                 
2 Dette blev præsenteret i undervisningen den 19.09.06 af Kirsten Hvidtfeldt. Hvad der medtages om  

van Deurzen er viden hentet fra denne undervisning. 
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betydning. De ser mennesket som værende et handlende individ, som agerer i 

relationer med sin omverden. Indbyrdes adskiller de sig dog også på en række 

punkter. At jeg her har valgt at inddrage netop McAdams, skyldes som nævnt, at jeg 

finder det interessant, at han samtidig med sit fokus på førnævnte aspekter, 

medtænker træk i sin personlighedsopfattelse.  

Hans udgangspunkt er, at personligheden skal forstås ud fra tre dimensioner: træk, 

personlige interesser (bredt forstået) og narrativet. (McAdams, 1996). Hvor træk skal 

forstås som genetiske træk - helt i tråd med Costa & MCraes opfattelse. Man kan 

således se trækaspektet i personligheden som den arvelige dimension i McAdams 

forståelsesmodel.  

Personlige interesser er variabler knyttet til adfærd f.eks. motiver, værdier, personlig 

stræben, livsopgaver mm. - aspekter, som er vigtige for den fulde beskrivelse af 

mennesket. De adskiller sig fra træk ved primært at være indlejret i en kontekst.  

Det tredje område er narrativets. McAdams’ pointe er, at trækdimensionen og 

dimensionen for personlige interesser ved narrativets hjælp organiseres til oplevelsen 

af at have et samlet selv. Her konstrueres mening, formål og helhed i livet. 

(McAdams, 1996)  

Samtidig med at han inddrager trækkene, som han har tilfælles med Costa & McCrae 

i sin personlighedsopfattelse, kritiserer han dem for reduktionisme:  

 

As an integrative framework for studying persons, the Big Five may not be 

comprehensive enough, for it makes the whole of personality to be synonymous with 

traits (McAdams, 1999:198) 

 

McAdams er et eksempel på en teoretisk position, som ligesom de andre 

sociokulturelle teorier, gør op med forestillingen om at personligheden er stabil over 

tid og sted. Han opererer med at vi som mennesker har flere selver, alt efter hvilke 

situationer vi er i. Selvet, som holdes sammen af narrativer er jo netop foranderligt og 

kontekstuelt, og er et produkt af de situationer, der opereres i. 

I denne sammenhæng er det, at man kan undre sig over den måde, hvorved McAdams 

medtænker de genetiske træk. I og med at han medtager disse i sin 

personlighedsmodel, fokuserer han også på, at der findes noget stabilt og 

uforanderlig. Disse to antagelser er, som jeg har været inde på, normalt modstridende, 

hvorfor man kunne stille spørgsmålstegn ved, hvor helt præcist McAdams egentlig 
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befinder sig i diskussionen om, hvorvidt der findes personlighedstræk, der er stabile 

og ikke bliver påvirket af situationer og livserfaringer.  

For om man på denne måde kan kombinere to så forskellige antagelser, som jo i 

virkeligheden handler om, hvorvidt mennesket er determineret eller har en fri vilje, 

kan man stille spørgsmålstegn ved.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Konklusion  
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Jeg har i min opgave hovedsageligt beskrevet og diskuteret to forskellige teoretiske 

udlægninger, hver med sin bestemte tilgang til diskussionen omkring konstans i 

menneskers personlighedstræk og eventuelle muligheder for at ændre disse. 

Herudover har jeg yderligere inddraget to teoretiske positioner i diskussionen for at 

være i stand til at vurdere spørgsmålet om personlighedstrækkenes konstans mere 

nuanceret. 

Jeg kan konkludere, at deres holdninger stikker i næsten lige så mange retninger som 

der er teorier, hvilket jeg her i konklusionen vil opsummere.  

 

Costa & McCrae antager at mennesket består af en mængde grundlæggende træk, og 

de anser personligheden for fortrinsvis at være biologisk funderet og determineret af 

indre faktorer, og at personligheden er stabil og svært foranderlig. Fokus er altså her 

på at udviklingen af personligheden bestemmes af generne og personligheden ligger 

fast i løbet af tilværelsen. Dermed mener Costa & McCrae at situationer og 

livsperioder i forbindelse med ændring af træk og dermed personlighed er meget 

begrænset. Der åbnes ingen muligheder for, at individet har en fri vilje til at påvirke 

disse træk – de er givet fra starten og dermed determinerende.  

 

Banduras social-kognitive teori mener, at personligheden og de karaktertræk, som vi 

hver især har, er nogle der udformes i et dynamisk samspil, hvor person, omgivelser 

og adfærd indgår som centrale parametre. Udviklingen er livslang og kan til dels 

påvirkes af personen selv, ligesom situationer og livserfaringer i begrænset omfang 

kan det.  

 

I den eksistentielle psykologi er fokus ikke på træk, men på de muligheder mennesket 

har i kraft af det aktive valg. Det, der karakteriserer os som mennesker, er ikke noget, 

der er givet på forhånd, som blot er bestemt af ydre eller indre kræfter, som vi ikke 

selv er herre over. Det er tværtimod under konstant udvikling, en udvikling vi selv 

kan bestemme retningen af f.eks. ved selvkonfrontation.  

 

Til sidst har vi den sociokulturelle teori og McAdams som tillægger konteksten og det 

relationelle stor betydning og ser mennesket som værende et handlende individ, som 

agerer i relationer med sin omverden. Personligheden bliver til i situationerne og de 
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erfaringer mennesket gør sig i livet - alt sammen holdt sammen af narrativerne.  

Hans teori er et forsøg på at medtænke træk i en sociokulturel opfattelse af 

personligheden, et forsøg jeg har stillet spørgsmålstegn ved i denne opgave. 

 

En af årsagerne til den store divergens mellem teoriernes svar på 

problemformuleringen skyldes den videnskabsteoretiske opfattelse, der lægges til 

grund for overvejelserne vedrørende personlighedstrækkenes konstans. Her tænker 

jeg især på de meta-sammenligningsredskaber, som jeg løbende har sammenlignet 

positionerne med undervejs i opgaven: positionernes forskelligartede menneskesyn, 

videnskabsteoretiske position i form af ontologi og epistemologi og 

anvendelsesområder. 

Det er i øvrigt et generelt karakteristikum for psykologien og samfundsvidenskaberne 

generelt, at der ikke, som det eksempelvis ses med positivismen på det 

naturvidenskabelige felt, hersker et hegemonisk videnskabsteoretisk paradigme. 

 

Ud fra de i opgaven diskuterede perspektiver mener jeg ikke, at man kan postulere at 

en enkelt af de forskellige positioner indeholder en endegyldig sandhed, omkring 

hvorvidt personlighedstræk er konstante eller mulige at ændre, men at de må ses som 

forskellige indfaldsvinkler, som man kan antage i en given problemstilling.  

 

Dog kan man konkludere at de forskellige positioner har forskellige grader af 

forklaringskraft. Costa & McCraes trækteori har f.eks. nogle forklaringsproblemer, i 

form af at den ikke i så høj grad kan forklare, hvorfor menneskers personlighedstræk 

ind imellem viser sig at ændre sig. Her synes Banduras social-kognitive teori 

stærkere. Omvendt har den eksistentielle psykologi dårlig forklaringskraft i forhold til 

videnskabelige empiriske beviser, da de synes at mangle disse. McAdams 

medtænkning af træk i sin sociokulturelle tilgang kan ligeledes ses som manglende en 

dybere forklaring i forhold til, hvordan disse to så forskellige tilgange menes at kunne 

kombineres.  
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