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Indledning	  
Min	  problemstilling	  udspringer	  af	  en	  undren	  der	  opstod	  da	  jeg	  havde	  taget	  NEO	  PI-‐R	  testen.	  Dens	  
fremstilling	  af,	  at	  personligheden	  er	  baseret	  på	  fem,	  i	  voksenlivet	  uforanderlige	  træk,	  forekom	  mig	  svært	  

forenklet	  og	  jeg	  kunne	  kun	  delvist	  kende	  mig	  selv.	  

Problemformulering	  
Med	  udgangspunkt	  i	  NEO	  PI-‐R,	  diskuteres	  Costa	  &	  MacCraes	  	  og	  McAdams’	  syn	  på	  personlighedens	  
konstituering	  som	  en	  størrelse	  ,	  der	  er	  bestemt	  af	  indre,	  genetiske	  faktorer	  og/eller	  ydre,	  socio-‐kulturelle	  

faktorer,	  	  samt	  om	  FFT	  giver	  et	  udtømmende	  bud	  på	  en	  beskrivelse	  af	  personligheden.	  

Udredning	  
Jeg	  vil	  i	  udredningen	  først	  redegøre	  for	  henholdsvis	  Costa	  &	  MacCraes	  (herefter	  C&M)	  og	  McAdams’	  
standpunkter	  i	  forhold	  til	  den	  præsenterede	  problemformulering.	  Herefter	  disktuerer	  jeg	  de	  to	  synspunkter	  
og	  kritiserer	  baggrunden	  for	  NEO	  PI-‐R,	  nemlig	  Femfaktorteorien	  (FFT)	  op	  imod	  McAdams’	  teori	  og	  kritik.	  Jeg	  

vil	  derefter	  drage	  konklusioner	  på	  baggrund	  af	  problemformuleringen.	  

NEO	  PI-‐R	  er	  baseret	  på	  et	  stort	  antal	  spørgsmål	  der	  er	  designet	  med	  henblik	  på	  at	  påvise	  
personlighedstræk.	  Spørgsmålene	  kan	  besvares	  indenfor	  kategorier	  som	  gør	  det	  ret	  let	  at	  gennemskue	  
meningen	  med	  dem	  –	  man	  fanger	  hurtigt	  at	  det	  er	  visse	  kategorier	  der	  spørges	  ind	  til.	  Der	  spørges	  indenfor	  

afgrænsede	  områder	  –	  der	  gives	  ikke	  mulighed	  for	  at	  moderere	  svar	  eller	  angive	  en	  kontekst	  indenfor	  
hvilken	  man	  svarer.	  Resumeet	  forekommer	  meget	  ”horoskop-‐agtig”	  –	  både	  i	  sin	  grafiske	  opsætning	  og	  i	  
valg	  af	  sprog.	  

C&M	  mener	   at	   træk	  er	   funderet	   i	   neurobiologien,	   de	   kalder	  det	  Biological	   Bases	   (Figure	  5.1,	  MacCrae	  &	  

Costa	   (1996)	   s.142).	   Fra	  det	  biologiske	  grundlag	   fremkommer	  personens	  grundlæggende	   tendenser,	   eller	  
træk.	  Trækkene	  kan	  ikke	  påvises	  direkte,	  ifølge	  C&M,	  men	  kan	  udledes	  via	  adfærd	  og	  erfaring.	  På	  baggrund	  
af	   trækkene	   udvikler	   personen	   karakteristiske	   adaptationer/tilpasninger	   via	   dynamiske	   processer.	   De	  

karakteristiske	  tilpasninger	  dækker	  over	  personens	  dynamiske	  reaktion	  på	  sin	  omverden	   i	   form	  af	  tanker,	  
følelser	  og	  adfærd.	  

C&M	   viser	   i	   deres	   figur,	   at	   de	   mener	   at	   Self-‐concept/selvbilledet	   hos	   en	   person	   sikrer	   at	   dette	   er	   i	  
overensstemmelse	  med	  dennes	  træk,	  de	  karakteristiske	  tilpasninger	  påvirker	  selvbilledet	  men	  det	  modsatte	  

gør	  sig	  ikke	  gældende	  –	  selvbilledet	  påvirker	  ikke	  de	  karakteriske	  tilpasninger.	  Personens	  objektive	  biografi	  
påvirker	   også	   selvbilledet	   men	   selvbilledet	   påvirker	   ikke	   den	   objektive	   biografi.De	   i	   kursiv	   markerede	  
sætninger	  giver	  anledning	  til	  undren	  –	  common	  sense	  siger	  at	  dette	  også	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  virkelige	  liv	  

der	  er	  befolket	  af	  virkelige	  mennesker.	  	  

C&M	  hævder	  at	  personligheden	  ikke	  ændrer	  sig	  væsentligt	  efter	  det	  30.	  leveår.	  De	  argumenterer	  med,	  at	  
intelligensen	  hos	  den	  enkelte	  person	  heller	  ikke	  ændrer	  sig	  gennem	  livet	  –	  kun	  personens	  øgede	  viden	  
muliggør	  løsningen	  af	  vanskeligere	  opgaver.	  Og	  de	  trækker	  frisk	  en	  parallel	  til	  at	  det	  samme	  gør	  sig	  

gældende	  for	  personligheden,	  trods	  at	  dette	  er	  som	  at	  sammenligne	  pærer	  og	  æbler.	  De	  argumenterer	  ikke	  
for,	  hvorfor	  det	  giver	  mening	  at	  hævde	  at	  personlighedstræk	  ikke	  ændrer	  sig	  selvom	  intelligens	  ikke	  gør.	  
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C&M	  mener	  at	  have	  påpeget	  at	  FFT	  er	  gyldig	  i	  alle	  kulturer.	  Dette	  baserer	  de	  på	  studier	  af	  sprogbrug	  og	  

argumenterer	  med,	  at	  alle	  sprog	  bruger	  ord	  som	  åben,	  indadvendt	  o.lign.	  som	  giver	  mening	  i	  alle	  kulturer.	  
De	  fremdrager	  dog	  primært	  eksempler	  der	  er	  umiddelbart	  forståelige	  for	  erhvervslivet	  –	  f.eks.	  at	  
pensionister	  fortsætter	  med	  at	  lave	  noget	  der	  minder	  om	  deres	  tidligere	  arbejde	  (hvilket	  muligvis	  gør	  sig	  

gældende	  for	  bestyrelsesformænd	  men	  næppe	  for	  postbude,	  bedemænd	  og	  jord-‐og-‐betonarbejdere)	  og	  
eksempler	  på	  hvilke	  træk	  der	  kendetegner	  en	  god	  sælger.	  	  

McAdams	  begrænser	  sine	  teorier	  til	  at	  gælde	  middelklasse	  i	  Vesten	  hvilket	  gør	  hans	  pointer	  mere	  
troværdige	  og	  konsistente.	  Jeg	  mener	  afgjort,	  at	  det	  skæmmer	  C&Ms	  videnskabelige	  troværdighed,	  at	  de	  

tydeligt	  har	  en	  mission	  om	  at	  sælge	  deres	  NEO	  PI-‐R	  test.	  Videnskab	  og	  indtjening	  er	  et	  umage	  makkerpar.	  	  

Sociale	  Roller	  ses	  som	  karakteristiske	  tilpasninger.	  C&M	  hævder	  at	  deres	  fund	  er	  et	  problem	  for	  teorier	  om	  
at	  træk	  ændrer	  sig	  hvis	  mennesker	  får	  tildelt	  ændrede	  roller.	  Argumenterne	  er,	  at	  rolleændringer	  ikke	  er	  så	  
udtalte	  som	  tidligere	  antaget	  (pensionister	  fortsætter	  ofte	  med	  noget	  der	  minder	  om	  deres	  arbejde	  efter	  

de	  har	  trukket	  sig	  tilbage)	  og	  at	  rollebaseret	  personlighedsteori	  simpelt	  hen	  er	  forkert	  –	  folk	  tager	  fejl	  når	  
de	  bedømmer	  sig	  selv	  og	  egne	  personlighedsændringer.	  C&M	  ønsker	  at	  skelne	  mellem	  karakteristiske	  
tilpasninger	  og	  grundlæggende	  tendenser	  når	  de	  forklarer	  hvorfor	  roller	  ikke	  nødvendigvis	  ændrer	  træk.	  

Selvbilledet	  (Self-‐concept)	  er	  en	  del	  af	  karakteristiske	  tilpasninger	  og	  er	  den	  del	  af	  disse	  hvorigennem	  vi	  

forstår	  os	  selv.	  Dette	  beskrives	  ofte	  af	  personen	  selv	  som	  en	  af	  de	  roller	  hun	  er	  tildelt	  (læge,	  mor	  etc).	  
Derfor	  mener	  de,	  at	  meget	  det	  mennesker	  forstår	  som	  udvikling	  hos	  den	  voksne	  er	  i	  virkeligheden	  bare	  en	  

tilpasning	  af	  selvbilledet	  til	  ændrede	  roller.	  

C&M	  argumenterer	  for	  at	  de	  kan	  forudsige	  folks	  adfærd	  udfra	  kombination	  af	  forskellinge	  træk	  (i	  NEO	  PI-‐R	  
kaldet	  domænepar)	  f.eks.	  vil	  en	  person	  som	  scorer	  højt	  i	  extraversion	  og	  openness	  sandsynligvis	  være	  en	  
dygtig	  sælger	  uden	  at	  de	  dog	  hævder	  at	  denne	  person	  nødvendigvis	  arbejder	  indenfor	  salg.	  	  

C&M	  redegør	  endvidere	  for	  deres	  menneskesyn	  (assumptions	  about	  human	  nature):	  En	  af	  deres	  pointer	  

her	  er	  det	  de	  kalder	  Variability	  hvor	  de	  angiver,	  at	  psykologisk	  adskiller	  mennesker	  sig	  væsentligt	  fra	  
hinanden.	  Dette	  synspunkt	  giver	  anledning	  til	  undren	  –	  hvordan	  kan	  bare	  fem	  træk	  siges	  at	  definere	  den	  
mangfoldighed	  af	  forskellighed	  i	  psyke	  hos	  mennesker.	  

C&M	  anvender	  self-‐reports	  i	  NEO	  PI-‐R	  og	  må	  således	  antages	  at	  mene	  at	  mennesker	  giver	  et	  brugbart	  

billede	  af	  deres	  personlighed.	  På	  den	  anden	  side	  siger	  de	  om	  rationality,	  at	  lægfolks	  forståelse	  stort	  set	  er	  
begrænset	  til	  det	  fænotypiske	  niveau	  hvorimod	  FFT	  søger	  at	  gøre	  rede	  for	  det	  genotypiske	  niveau;	  her	  
hævder	  de	  altså	  at	  ”lægfolk”	  ikke	  har	  en	  anvendelig	  indsigt	  i	  egen	  psyke.	  

I	  C&Ms	  redegørelse	  for	  deres	  menneskesyn,	  har	  de	  et	  tema	  de	  kalder	  Proactivity.	  Her	  redegør	  de	  for,	  at	  

menneskers	  adfærd	  er	  begrundet	  i	  personen	  selv	  (locus	  of	  causation)	  og	  at	  trækteorien	  gør	  det	  nyttigt	  at	  
søge	  oprindelsen	  til	  adfærd	  i	  personens	  karakteristika/træk.	  I	  forbindelse	  med	  menneskesyn	  gøres	  der	  ikke	  
rede	  for	  hvilken	  effekt	  (om	  nogen)	  C&M	  mener	  at	  relationer	  og	  samfund	  har	  på	  persondannelsen.	  

McAdams	  har	  en	  noget	  anden	  opfattelse	  af	  personligheden	  end	  Costa	  &	  MacCrae.	  

McAdams	  anser	  det	  for	  centralt,	  at	  mennesker	  kan	  kende	  sig	  selv	  i	  beskrivelsen	  af	  personligheden	  –	  og	  

påpeger	  at	  ”much	  of	  what	  is	  required	  to	  describe	  and	  understand	  the	  individual	  is	  grounded	  in	  the	  person’s	  
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culture	  and	  in	  the	  sociohistorical	  setting	  within	  which	  the	  person’s	  life	  makes	  sense.”	  (McAdams	  1996,	  s.	  

296)	  

McAdams	  ser	  personligheden	  delt	  i	  tre	  lag.	  	  

Level	  1	  rummer	  træk.	  McAdams	  ser	  træk	  som	  absolut	  nødvendige	  i	  beskrivelsen	  af	  mennesker,	  han	  
redegør	  dog	  for,	  at	  disse	  blot	  udgør	  en	  generel	  beskrivelse	  som	  egner	  sig	  til	  at	  sammenligne	  mennesker,	  
ikke	  til	  at	  beskrive	  det	  individuelle	  ved	  mennesket.	  Han	  kalder	  trækteorien	  en	  ”psychology	  of	  the	  stranger”,	  

altså	  at	  træk	  er	  det	  man	  vil	  fremhæve	  om	  en	  person	  man	  lige	  har	  mødt.	  	  

Level	  2	  (personal	  concerns)	  rummer	  værdier,	  personlige	  mål,	  forsvarsmekanismer	  og	  andet	  der	  har	  med	  
udvikling,	  mål	  og	  strategier	  for	  personens	  livskontekst	  på	  tværs	  af	  tid,	  sted	  og	  roller.	  

Level	  3	  indeholder	  	  identiteten	  som	  livshistorie,	  altså	  narrativer	  om	  personens	  fortid,	  nutid	  og	  forventede	  
fremtid.	  Dette	  niveau	  indeholder	  de	  psykosociale	  konstruktioner	  som	  konstituerer	  identiteten	  –	  et	  

psykosocialt	  narrativ	  som	  giver	  indhold,	  struktur	  og	  udviklingsretning.	  McAdams	  påpeger	  at	  moderne	  
mennesker,	  her	  sigter	  han	  til	  vesterlændinge	  af	  middelklassen,	  forventes	  at	  udvikle	  deres	  selv	  over	  tid	  og	  på	  
en	  måde	  som	  adskiller	  dem	  fra	  alle	  andre.	  	  

McAdams	  beskriver	  den	  moderne	  tids	  menneske	  som	  bevidste	  om	  sit	  selv	  –	  det	  er	  vigtigt	  at	  man	  arbejder	  

på	  sit	  selv	  som	  et	  projekt,	  selvopfattelsen	  er	  at	  man	  er	  i	  konstant	  vækst	  og	  forandring	  og	  søger	  
sammenhæng.	  Det	  moderne	  menneske	  er	  hverken	  offer	  for	  enhver	  skiftende	  diskurs	  eller	  evigt	  stabilt	  og	  

veldefineret.	  Han	  eller	  hun	  har	  et	  indre	  narrativ	  der	  definerer	  ”hvem	  jeg	  virkelig	  er”	  og	  et	  offentligt	  narrativ	  
der	  er	  drevet	  af	  roller	  og	  situationer.	  (McAdams,	  1996,	  s.	  307)	  Begge	  narrativer	  –	  eller	  begge	  sider	  af	  
selvopfattelsen	  er	  lige	  autentiske	  og	  ”sande”.	  Således	  lægger	  McAdams	  vægt	  på	  selvrapportering	  gennem	  

narrativet,	  så	  selvrapporteringen	  har	  en	  helt	  anden	  form	  end	  hos	  Costa	  &	  MacCrae.	  

McAdams	  begrunder	  sin	  taksonomi	  med,	  at	  mennesker	  fra	  barndommen	  	  beskriver	  sig	  selv	  udfra	  Level	  	  1	  
og	  2-‐kriterier,	  først	  i	  den	  sene	  teenagealder	  eller	  som	  ung	  voksen	  får	  mennesket	  en	  fornemmelse	  for	  at	  
beskrive	  sit	  selv	  som	  en	  konstrueret	  enhed.	  Dette,	  mener	  McAdams,	  slår	  også	  igennem	  i	  narrativerne	  –	  som	  

barn	  og	  ung	  teenager	  er	  identiteten	  endnu	  ikke	  en	  del	  af	  selvbilledet.	  Som	  ung	  voksen	  begynder	  individet	  
at	  skabe	  en	  selv-‐definerende	  livshistorie	  (jeg	  forstår	  det	  som	  en	  historie	  der	  definerer	  selvet),	  han	  kalder	  
det	  ”a	  self-‐defining	  life	  story”	  (McAdams	  1996,	  s.	  310)	  hvorigennem	  identieten	  kontinuerligt	  remodelleres.	  

Her	  kan	  livskriser	  give	  anledning	  til	  perioder	  med	  identitetsændringer	  til	  følge.	  Den	  ældre	  person	  bruger	  
narrativet	  til	  at	  se	  tilbage	  på	  og	  evaluere	  sit	  liv	  for	  enten	  at	  acceptere	  det	  eller	  afvise	  det	  med	  fortvivlelse.	  

Diskussion	  og	  kritik	  
Et	  af	  de	  vigtige	  punkter	  som	  springer	  mig	  i	  øjnene	  når	  jeg	  læser	  FFT	  er,	  at	  tankerne	  bag	  den	  er	  svært	  
reduktionistiske.	  C&M	  ønsker	  at	  reducere	  mennesker	  til	  biologiske	  størrelser	  der	  er	  baseret	  på	  blot	  fem	  

træk	  der	  definerer	  hvem	  vi	  er.	  Her	  giver	  McAdams	  en,	  efter	  min	  mening,	  langt	  mere	  nuanceret	  fremstilling	  
idet	  han	  godt	  nok	  er	  enig	  i	  at	  vi	  har	  træk,	  men	  at	  disse	  blot	  er	  en	  generel	  beskrivelse	  af	  ”the	  stranger”.	  

C&M	  mener	  endvidere	  at	  mennesker	  ikke	  ændrer	  sig	  efter	  det	  30.	  leveår	  hvor	  McAdams	  hævder	  at	  
individet	  konstant	  modellerer	  sin	  identitet	  livet	  igennem.	  Dette	  synspunkt	  mener	  jeg	  er	  en	  væsentlig	  

svaghed	  hos	  C&M	  idet	  de	  fleste	  voksne	  klart	  er	  enige	  med	  McAdams	  i,	  at	  de	  remodellerer	  deres	  
personlighed	  hele	  livet.	  Personligheden	  hos	  C&M	  mangler	  således	  dynamik	  og	  der	  fokuseres	  i	  NEO	  PI-‐R	  
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alene	  på	  stabile	  strukturer.	  Her	  er	  C&M	  ikke	  interesserede	  i	  at	  undersøge	  på	  hvilken	  måde	  og	  i	  hvilke	  

sammenhænge	  individet	  varierer	  sin	  adærd	  eller	  sine	  tankemønstre	  og	  emotioner.	  De	  beder	  så	  at	  sige	  om	  
at	  individet	  skal	  angive	  et	  eller	  andet	  gennemsnit	  for	  sin	  adfærd.	  

En	  stor	  mangel	  hos	  C&M	  er	  fraværet	  af	  en	  stillingtagen	  til	  hvilken	  indflydelse	  socio-‐kulturelle	  og	  historiske	  
faktorer	  har	  på	  personligheden,	  tvært	  imod	  lægger	  de	  vægt	  på	  at	  årsagen	  til	  menneskelig	  adfærd	  skal	  

findes	  i	  personen.	  På	  dette	  punkt	  er	  McAdams	  meget	  tydelig	  i	  sin	  fremstilling	  af	  narrativets	  funktion.	  Hvor	  
C&M	  som	  tidligere	  diskuteret	  fokuserer	  på	  gennemsnitlig	  adfærd	  og	  altså	  det	  som	  kan	  siges	  at	  være	  den	  
reducerede,	  laveste	  fællesnævner	  for	  mennesker	  –	  fokuserer	  McAdams	  på	  det	  individuelle	  i	  individet,	  det	  

enestående	  gennem	  narrativet.	  	  

En	  ting	  som	  man	  kan	  fremhæve	  som	  en	  styrke	  hos	  C&M	  er,	  at	  de	  søger	  at	  afdække	  parametre	  som	  egner	  
sig	  til	  at	  lave	  undersøgelser	  på	  et	  stort	  antal	  mennesker	  på	  en	  måde	  som	  er	  umiddelbart	  sammenligneligt	  
hvor	  McAdams	  indrømmer,	  at	  der	  idag	  ikke	  findes	  en	  fælles	  taksonomi	  for	  det	  voksne	  menneskes	  

livshistorie.	  Her	  anviser	  C&M	  en	  måde	  at	  validere	  en	  form	  for	  stabilitet	  og	  gennemgående	  tendenser	  hos	  
individet	  gennem	  trækkene.	  C&M	  påviser	  at	  der	  findes	  fælles	  træk	  hos	  alle	  mennesker	  uanset	  kultur	  og	  tid,	  
uanset	  at	  disse	  måtte	  være	  meget	  generelle.	  

C&M	  er	  meget	  anvendt	  især	  indenfor	  erhvervslivet,	  her	  har	  man	  erfaring	  for	  at	  trækteorien	  kan	  forudsige	  

noget	  om	  en	  persons	  personlige	  egenskaber	  og	  dermed	  hans/hendes	  evne	  til	  at	  fungere	  i	  visse	  jobs.	  

Konklusion	  
Således	  mener	  jeg,	  at	  Costa	  &	  MacCrae	  faktisk	  har	  bidraget	  med	  væsentlige	  pointer	  gennem	  deres	  teori.	  De	  
kan	  faktisk	  på	  troværdig	  vis	  redegøre	  for,	  at	  der	  formentlig	  er	  en	  biologisk	  basis	  for	  personlighed	  og	  at	  

denne	  rummer	  nogle	  faktorer	  der	  er	  ret	  konsistente	  gennem	  voksenlivet.	  

Jeg	  er	  dog	  enig	  med	  McAdams	  i,	  at	  femfaktorteorien	  langt	  fra	  giver	  et	  udtømmende	  eller	  videnskabeligt	  
billede	  på	  personlighedens	  konstituering	  og	  dens	  udvikling	  hos	  det	  voksne	  menneske,	  det	  er	  essentielt	  at	  
inddrage	  kultur,	  	  værdier,	  mål	  m.v.	  for	  at	  få	  et	  mere	  udtømmende	  billede	  af	  personligheden.	  Det	  er	  

endvidere	  helt	  nødvendigt	  at	  se	  på	  situationer	  og	  personlige	  relationer	  for	  at	  forstå	  dynamikken	  i	  individets	  
udvikling	  gennem	  livet.	  

Her	  mener	  jeg,	  at	  narrativer	  er	  et	  glimrende	  bud	  på	  en	  metode	  der	  kan	  anvendes	  for	  at	  give	  et	  billede	  af	  
menneskers	  forskelligheder	  fremfor	  menneskers	  ligheder.	  
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