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Indledning 

Diskussionen og debatten om forholdet mellem situation og person har en central plads i det 

personlighedspsykologiske felt. Jeg har valgt at se på situation – person debatten i en bred kontekst 

og sidestiller dermed begrebet situation med begreberne kontekst, miljø og omgivelser. Hermed 

rejser der sig en række spørgsmål: Har personen en indre kerne, der determinerer dens ageren i 

forskellige situationelle sammenhænge, og er personen dermed uafhængig af miljøet den omkranses 

af? Eller er det de kontekstuelle faktorer, der er bestemmende for en persons adfærd? Jeg mener, at 

en naturlig problemstilling og naturligt emne inden for denne debat er en udviklingsproblematikken 

der indebærer, om vi er determineret af det arvelige (det personelle), eller om vi udvikler os gennem 

livet afhængigt af konteksten (det situationelle). Den udviklingsorienterede problematik vil derfor 

være min fokuspunkt inden for den ovenstående person – situation debatten. 

For at belyse ovenstående vil jeg redegøre for to teorier, der udtrykker hver deres holdning til 

denne. Teorierne jeg har valgt er henholdsvis træk-teorien repræsenteret af Robert R. McCrae & 

Paul T. Costa (M&C) og den social-kognitive teori repræsenteret af Albert Bandura. Valget faldt på 

disse teoretikere og de dertilhørende teorier da de begge placerer sig i hver deres ”yder-pol” af de 

forskellige syn på samspillet mellem personen og situationen. Blandt trækteoretikerne vælger jeg at 

have fokus på M&C, da de i dag er de mest fremtrædende trækteoretikere. Samme argument gør sig 

gældende for mit valg af teoretikere inden for den social-kognitive retning, da Bandura ses som en 

af de ledende skikkelser inden for det social-kognitive teoretiske område (Funder, 2001, s.204). For 

at forstå teoriernes syn på forholdet mellem personen og dennes omgivelser må man først forstå 

deres syn på begrebet ”person”, og vil derfor have fokus på dette i min redegørelse. Ydermere vil 

jeg redegøre for teoriernes opfattelse af hvordan personen udvikler sig. Herefter vil jeg udpege 

forskelle og ligheder teorierne imellem og herigennem redegøre for deres syn på person-situation 

forholdet. Endvidere vil jeg rejse mulige kritikpunkter til de to teoriers empiriske baggrund.  

Som nævnt ligger M&C og Bandura ved hver deres pol i debatten om forholdet mellem person og 

situation. Ifølge D.C Funder (2001) behøver man ikke at være helt så ”enten/eller” tænkende som 

disse teoretikere på nogle punkter kan give udtryk for (Funder, 2001, s. 200). Jeg finder det derfor 

interessant, at redegøre for en teori der forsøger at integrere situationen og personen. Mit valg faldt 

naturligt på den narrative tilgang repræsenteret af Dan P. McAdams, da teorien integrerer de to 

ovenstående teoriers tilgang til personligheden. 
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Til slut i opgaven vil jeg perspektivere til TV2 dok. Programmerne ”Er du mors lille dreng?” og ”Er 

du mors lille dreng? – 10 år efter” med inddragelse af Michael Lewis udviklingsteoretiske modeller, 

samt de i opgaven gennemgåede teorier.  

Afslutningsvis vil en konklusion afrunde opgaven.  

Trækteori repræsenteret af McCrae&Costa 

Jeg vil i dette afsnit redegøre for femfaktorteorien, også kaldet trækteorien, repræsenteret af M&C.  

Personen ifølge trækteorien 

G.W. Allport kan ses som en af de første trækteoretikere, da han var den første der karakteriserede 

personligheden ved hjælp af ca. 18000 ord for bestemte træk (John & Strivastava, 1999, s. 103).  

Allport beskrev træk således: ”A trait is, then, a neurophychic structure having the capacity to 

render many stimuli functionally equivalent, and to initivate and guide equivalent (meaningfully 

consistent) forms of adaptive and expressive behavior” (Allport, 1961, s. 347). 

I 1980’erne vandt trækteorien for alvor indpas da M&C videreudviklede fem-faktormodellen til 

femfaktorteorien, ved at udvikle testen NEO Personality Inventory som forkortet kaldes NEO PI-R 

(John&Strivastavata, 1999, 109). Jeg vil senere i opgaven omtale denne test nærmere.  

M&C forudsætter følgende om den menneskelige natur: Knowability, retionality, variability og 

proactivity, og disse forudsætninger for menneskets væren danner baggrund for deres teori 

(McCrae&Costa, 1999, s. 141). M&C ser personligheden som en helhed der indeholder tre 

bestanddele; basic tendensies (basale tendenser), characteristic adaptions (karakteristiske 

tilpasninger) og objectice biography. Basale tendenser skal forstås som grundlæggende træk i 

personligheden, og mener M&C, at de karakteristiske tilpasninger er dem der ”udtrykker” de basale 

tendenser. De karakteristiske tilpasninger er den variable del af personligheden. Forstået på den 

måde at det er dem der ændrer sig, når personen bevæger sig fra en kontekst til en anden. Trækkene 

forbliver derimod stabile uafhængigt tid og sted (Ibid., 1999, s. 142+144). M&C mener at trækkene 

er universelle og at de gælder for alle mennesker uanset den sociale kontekst (Ibid., s.139).  

Ifølge Femfaktorteorien består personligheden af følgende fem træk: Neuroticism, extraversion, 

opnennes, agreeableness og conscientiouness. Disse fem nævnte træk er repræsentanter for de 

grundlæggende dimensioner af personligheden, og M&C mener at de ved at beskrive resultaterne 
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fra den før omtalte NEO PI-R test når frem til en skitse over personlighedens emotionelle aspekter 

samt personens motivation, erfaring, holdning etc. (Costa&McCrae, 2004, s. 22).  

Udviklende eller determineret? 
Jeg vil nu se på femfaktorteorien i et udviklingspsykologisk perspektiv.  

C&M mener at trækkene er faste størrelser og at de ikke træder tydeligt frem før i 20-30 års alderen. 

De mener endvidere, at når en person når en alder på ca. 30 år er der utrolig lille, hvis ikke ingen, 

fortsat udvikling af trækkene, hvilket må have den virkning at personen ikke kan ændre dennes 

personlighed efter de ca. 30 år. ”Traits develop trough childhood and reach mature form in 

adulthood; thereafter they are stable in cognitive intact individuals”(McCrae&Costa, 1999, s. 

145). Ud over ovenstående syn på udviklingen har femfaktorteorien ikke udvist megen interesse i 

personens udvikling fra barn til voksen, og dette er også ofte et af kritik punkterne ved teorien 

(John&Srivastava, 1999, 125). En grund til at det kan være nødvendigt med forskning inden for 

dette felt er, at da femfaktorteorien mener, at de fem træk er basale dimensioner ved personligheden 

i voksenlivet, er de dermed nødsaget til at forklare hvordan disse basale dimensioner udvikles. 

(John&Srivastava, 1999, s. 126).   

Spørgsmålet om trækkene udvikles eller ej ligger op til spørgsmålet om det arvelige i trækkene. 

M&C mener, at alle fem faktorer har en genetisk base og er derfor del af en biologisk struktur 

(Ibid., s. 129). Forskning der understøtter dette er undersøgelser af menneskets genetisk tætteste art, 

chimpansen, foretaget af Gosling (1999). Undersøgelser viste at chimpansen besad, ikke alle, men 

en del af dimensionerne inden for de fem trækfaktorer, hvilket viser at trækkene, til dels, kan ses 

som biologiske størrelser der forekommer tværs af arter (Ibid., s. 130). Endvidere ses det ud fra 

M&C’s model over personligheden (se figur 1) at der kun går pile i en retning i skemaet, fra 

trækkene og ud, hvilket vil sige at trækkene ikke kan påvirkes men at de er årsager til alle de andre 

faktorer i modellen.   
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Figur 1:  Repræsentation af fem-faktor teoriens syn på personligheden fra McCrae og Costa 1996 (M&C, 1999, s. 142)  

Social-kognitiv teori repræsenteret af Bandura 
Jeg vil nu vende blikket væk fra femfaktorteorien og i stedet rette det mod den social-kognitive 

teori repræsenteret af Bandura. 

Personen ifølge den social-kognitive teori 
Den social-kognitive teori fokuserer på de kognitive processer i den individuelle person. De 

undersøger især aspekter som motivation, perception og hukommelse, hvilket er begreber fra den 

kognitive psykologi (Funder, 2001, s. 203). Ifølge Bandura er mennesket selvorganiserende og 

refleksivt, og det evner at interagere med sin omverden: ”In the argentic sociocognitive view, 

people are self-organizing, proactive, self-reflecting and self-regulating, not just reactive organisms 

shaped and shephered by external events (Bandura, 1999, s. 154). Sagt med andre ord, så ser 

Bandura mennesket som en agent i dets eget liv og definerer agenten som: ”an intentional doer 

selecting, constructing and regulating one’s own activity to realize certeain outcomes … People 

have the power to influence their own actions to produce certain results” (Ibid., s. 154).  

Ovenstående citater udtrykker Banduras syn på forholdet mellem person, omgivelser og adfærd. 

Han mener, at der er et tæt samspil imellem de tre nævnte faktorer og viser dette i hans reciprokke 

model (se figur 2) hvor alle tre faktorer har lige stor indflydelse og interaktion. Menneskets adfærd 

spiller en stor rolle i samspillet med omgivelserne og adfærden påvirker samtidigt deres tanker og 

emotionelle stadie, som så igen vil påvirke adfærden. Som Bandura forklarer det: ”In short, 



Bunden hjemmeopgave i Personlighedspsykologi  
 

7

behavior is an interacting determinant rather than a detached by-product of a behaviorless person-

environment interchange” (Ibid., s. 157). Ydermere ser Bandura personligheden som et integreret 

selv-system, der består af selv-strukturer og selv-refererende processer. Disse strukturer og 

processer er ikke isolerede størrelser hverken hinanden imellem eller mod omverdenen. De 

interagerer derimod med de konstant forandrende kontekster mennesket bevæger sig i (Ibid., s. 

187).                                                                            

 

                        Person 

 

 

 

       Adfærd          Omgivelser 

  Figur 2: Egen gengivelse af Banduras reciprokke model (Bandura, 1999, s. 157) 

Bandura mener, at den mest centrale del af de selv-refererende processer er ”selv efficacy” (tiltro på 

egne evner). Dette begreb er centralt i hans teori da det, ifølge Bandura, er tiltroen på egne evner 

der i høj grad er bestemmende for hvordan en person vil agere i forskellige kontekster, da den 

påvirker cognitive, motivationelle, emotionelle og valg-processer i personen (Ibid., s. 181). 

”Perceived self-efficacy is concerned with peoples’s beliefs in their capabilities to perform in ways 

that give them some control over events that affect their lives”(Ibid., 180). Bandura mener altså, at 

mennesker med høj tiltro på egne evner er bedre til at administrere og magte miljøet omkring dem 

(Ibid., s. 183-184).  

Udviklende eller determineret? 
Jeg vil nu redegøre for Banduras opfattelse af udviklingsproblematikken. Som nævnt mener 

Bandura, at vi som personer interagerer med omverdenen og, at vi gennem aktive selv-regulerende 

og refererende processer tilpasser os og reagere på de kontekstuelle sammenhænge vi befinder os i. 

Dette må have den virkning, at vi som personer er i konstant udvikling eftersom at vores 

selvregulerende evner ændrer sig afhængigt af konteksten. ”The human mind is generative, 

creative, proactive, and self-reflective – not just reactive”(Ibid., s.156). Endvidere mener Bandura, 
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at den før omtalte agentiske rolle mennesket har former hjernens udvikling gennem læring og 

hukommelse livet igennem. Han påpeger her, at dette ikke skal forstås som et behavioristisk syn, 

hvor hjernen kun modificeres som respons på ydre stimuli men mener derimod, at der er tale om en 

udforskende og manipulerende agentisk interaktion med miljøet, hvor mennesket er i stand til at 

regulere dets motivationer og aktiviteter (Ibid., s. 155). Om det arvelige aspekt erkender Bandura, at 

de neuropsykologiske systemer er blevet formet af evolutionistiske stress-faktorer, og at mennesket 

har ændret sig meget lidt på det genetiske plan (Ibid., s. 190), men Bandura ”rejects one-sided 

evolutionism in which social behavior os product op evolved biology but social and technological 

innovations that create new environmental selection pressures for adaptiveness have no effect on 

biological evolution” (Ibid., s. 188).  

Person versus situation 
Jeg vil i dette afsnit udpege centrale ligheder og forskelle mellem teoriernes syn på ”personen” og 

derigennem redegøre for deres syn på forholdet mellem person og situation. Endvidere vil jeg 

afslutningsvis i afsnittet give bud på kritikpunkter for de to teorier.   

Sammenligning af McCrae&Costa og Banduras teori 
En central lighed mellem teorierne er, at personen er i stand til at agere med omverdenen, hvilket vil 

have den virkning at forholdet mellem person og situation er et aktivt møde hvori personen med 

enten karakteristiske tilpasninger eller selv-regulerende processer interagere med den situationelle 

kontekst.  

En central forskel mellem teorierne er den vægt, de tillægger henholdsvis den indre del af 

personligheden og det omkransende miljø. M&C mener, at selvom vi har de før omtalte 

karakteristiske tilpasninger, så møder vi situationer ud fra de allerede fastlagte biologiske og 

nedarvede træk. Dette vil have den virkning, at hvis man er en person, der scorer højt på venlighed 

og åbenhed, vil denne person agere venlig og åben i alle situationer uanset kontekst. Endvidere vil 

personens træk ikke ændres efter personen er ca. 30 år og de vil derfor, groft sagt, determinere 

personens adfærd resten af livet.  

Bandura mener derimod at via interaktionen med omverdenen modificeres vores kognitive 

processer hele tiden og hvilket har den virkning at vi agerer anderledes fra situation til situation. 

Endvidere viser han med sin reciprokke model at der i enhver situation er en interaktion mellem 

adfærd, interpersonelle faktorer og ydre miljø, altså et dynamisk samspil der udspiller sig. 
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Forskelligt fra denne opfattelse mener M&C at der i mødet mellem person og situation, kun er en 

envejspåvirkning; indefra og ud. Begge teorier fremfører at man, mere eller mindre, vil kunne 

forudsige hvordan en person vil agere i en given situation. Jeg skriver mere eller mindre, da 

teorierne har forskelligt syn på hvilken grad de kan forudsige adfærd i given situation. M&C vil i 

høj grad mene at personens adfærd forholdsvis specifikt vil kunne forudsiges hvis dimensionerne af 

de fem træk kendes og hvis personen vel og mærke er omkring de 20-30 år. Hvorimod Bandura 

mener, at tiltroen på egne evner vil have en indvirkning på adfærden, og man vil derfor med en 

indsigt i denne kunne forudsige adfærden, men mener samtidig, påpeger Funder (2001), at ””one 

and the same person” will beheave ”differently for different purposes, in different activity domains, 

and in different social contexst”(Bandura 1999, p. 194) (Funder, 2001, s. 206).   

Kritik samt teoriernes metodiske baggrund 
Årsagerne til forskelle og ligheder mellem de to teorier og dermed årsagen til deres syn på person -

situation forholdet er funderet i deres empiriske og metodiske baggrund. Jeg vil derfor kort redegøre 

herom. M&C’s femfaktorteori har et stort empirisk og statistisk materiale bag sig. Gennem den før 

omtalte NEO PI-R er der blevet testet en stor mængde mennesker og ud fra deres resultater, har 

M&C udledt de fem før nævnte træk. Derudover viser en undersøgelse, de har foretaget, at 

adfærden for en gruppe individer i en situation korrelerer med deres adfærd i anden situation, med 

en størrelsesorden på r = 0.40 (Funder, 2001, s. 199). Denne korrelation er, ifølge M&C, et 

argument for at situationen ikke har nogle bemærkelsesværdig indflydelse på personens handling, 

men at det derimod er trækkene, der bestemmer personens ageren på tværs af forskellige kontekster. 

Et kritik punkt man kan rette med denne ellers validerende korrelation er at femfaktorteoriens 

metodiske fundering kan ses som en cirkelslutning. Denne cirkelslutning opstår idet, at M&C 

forudsætter, at adfærden bygger på træk, som ovenstående empiri viser, men samtidig sluttes 

trækkenes eksistens ud fra adfærden (Bandura, 1999, s. 166). 

Ydermere, mener jeg, at man kan rejse et metodisk spørgsmål som kritikpunkt, hvilket indebærer 

om man kan forvente at testpersonen ”taler sandt” i testen? Selvom dette forudsættes, mener jeg, at 

det vil være testpersonens selvopfattelse testen vil tegne billede af og ikke testpersonens faktiske 

person. Her kan man selvfølgelig så igen stille spørgsmålstegn ved om en persons selvopfattelse er 

personens personlighed, men det spørgsmål vil jeg lade ligge pga. Opgavens omfang.  
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Endvidere mener Funder (2001) ikke at de fem faktorer kan omfatte hele personligheden: ”The 

answer is almost certainly no: Whereas almost any personality construct can be mapped onto the 

big five, you cannot derive every personality construct from the big five” (Funder, 2001, s. 200).  

Funder rejser ydermere et kritikpunkt til den social-kognitive teori ud fra undersøgelser, der har 

vist, at hvis to børn af samme forældre opvokser i samme familie, er deres adfærd kun i mindre grad 

ens, end hvis de opvokser i hver deres familie. Dette indikerer, at miljøet, og dermed konteksten 

som Bandura i høj grad ligger vægt på, måske ikke er så vigtig som Bandura gør den til. Det skal 

dog påpeges, at data fra ovenstående forskning består af selvudfyldte spørgeskemaer, hvorimod 

adfærdsmæssige undersøgelser peger på, at miljøet er meget vigtige end først omtalte undersøgelse 

indikerer (Funder, 2001, s. 207).  

Det meste af Banduras empiri er fra forskning inden for den kognitive terapi. En kritik der kan 

rejses til dette er begrundet i et projekt hvor kognitiv terapi skulle bruges til at vedholde 

overvægtige i deres slankekur. Terapien bestod af attributionstræning, men halvdelen af klienterne 

afbrød behandlingen, selvom den kognitive attributionstræningen skulle øge deres selvansvarlighed. 

Dette kan ses som et udtryk for, at den kognitive terapi ikke virker og dermed kanman rejse tvivl til 

den kognitive teori. Det skal dog nævnes at der kan være mange andre årsager til at halvdelen af 

klienterne afbrød (Kilden til dette er Ole Dreiers egne overheadnoter; Ole Dreier PBA 5/27/2008). 

Ydermere fremfører Funder et kritikpunkt rettet mod teorier, der sætter vigtigheden af de 

situationelle faktorer højt, hvor Banduras som nævnt er en af dem. Kritikpunktet lyder, at der er 

utrolig lille mængde empiri, der viser i hvor høj grad situationen influerer adfærden og personen. 

Funder argumenterer videre, at bevis for situationens vigtighed derfor ofte argumenteres ud fra 

subtraktion. Forstået på den måde at hvis person variablen korrelere med adfærden med den før 

omtalte r = 0.40, vil teorierne mene at de resterende 84 % af variansen er tildelt situationen ved 

forsømmelse. Om dette mener Funder: ”It would be just as plausible to assign the remaining 

variance to other personality variables that were not measured (Ahadi&Diener 1989) as it is to 

assign it to situational variables that were also not measured” (Funder, 2001, s. 211).    

Narrativ tilgang repræsenteret af McAdams 
Sammenligningen og kritikken af det to gennemgåede teorier peger på at en fusion mellem de to 

kunne være ideel. Jeg vil derfor redegøre for McAdams narrative teori. 
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Personen ifølge den narrative tilgang 
McAdams mener, at der må benyttes tre niveauer til at beskrive personen. Niveau et består af 

ubetingede dispositionelle træk, og det er dermed på dette niveau at træk og femfaktorteorien indgår 

i McAdams narrative tilgang. McAdams ser dette niveau som ”psychology of the stranger” 

(McAdams, 1996, s. 301), idet han mener at trækkene kun giver et første håndsindtryk af en 

fremmed person. McAdams argumenterer ydermere, med henvisning til Gergen (1992), for at 

personligheden ikke kun kan bestå af dette niveau, da trækkene ikke alene kan indfange hvordan 

moderne mennesker forstå deres egen individualitet og mener derfor, at der af 

personlighedspsykologien kræves en mere omfattende teori end trækteorien (Ibid.) og (McAdams, 

1999, s. 487)  

På niveau to befinder der sig størrelser som personlige mål, forsvarsmekanismer, coping-strategier 

og personlige færdigheder. Det er derfor på dette niveau, at den social-kognitive teori ville kunne 

placeres, da coping strategierne og de personlige mål kan sammenlignes med Banduras teori. 

Modsat niveau et variere dette niveau over tid og er dynamisk frem for at være statiske og 

kontinuerlige som trækkene. Med niveau tre træder McAdams narrative tilgang frem, hvor det 

moderne menneske psykosocialt konstruerer livshistorier /fortællinger om selvet. McAdams skelner 

mellem  ”jeg” og ”mig”, hvormed han mener, at det er ”jeg” der har rollen som fortælleren og 

dermed via narrativiteten og fortællingen producerer ”mig”. Dermed er ”mig” et produkt der kan 

kaldes for selvopfattelsen og / eller for selvet (McAdams, 1996, s. 302). Det er interessant hvor i 

”jeg” og ”mig” McAdams placerer trækkene: ”…Traits, concerns, and stories are not ”parts” or 

”components” of the I; instead, they are potential Me elements that, like any other Me elements, 

may have implications for how I works” (Ibid., 1996, s. 303).  Han mener altså at trækkene har 

nogen betydning men at de skal sidestilles med mange andre faktorer i selvet. 

Person versus situation   
Ud fra ovenstående korte redegørelse kan man forstå det på den måde, at McAdams ser at forholdet 

mellem person og situation som situeret i den narrative fortælling. Forstået på den måde, at det er 

den narrative fortælling der så at sige samler personen og situationen og dermed fjerner det mulige 

rum imellem dem. Argumentet for dette er, at McAdams mener, at en person fortæller mange 

forskellige historier og at historierne ændrer sig over tid. Endvidere mener han, at personer 

skræddersyr deres livshistorier, deres narrativer, ud fra hvilket publikum de har (McAdams, 1999, s. 

489). Dermed mener jeg, at man kan forstå det som at han med disse formodninger tillægger den 

situationelle faktor en stor betydning, idet at det er den der er afgørende for hvilke narrativer 
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personen danner og dermed i sidste ende hvilket selv der dannes. Men det skal dog påpeges, at 

selvom de situationelle faktorer kan ses som havende den før omtalte betydning, så er trækkene 

også være del af ”mig” og dermed kan se også have indflydelse på konteksten.      

Udviklende eller determineret? 
Jeg vil nu rette blikket mod mit andet fokus; udviklingsproblematikken. McAdams mener, at 

menneskets udvikling består af at udvikle en identitet og at dennes udvikling kan deles ind i tre 

stadier. Det første stadie, som er interessant for mit fokus, kalder han for den prenarrative æra 

hvilket inkluderer spædbørn, børn og unge teenagere (McAdams, 1996, s. 310). Ifølge McAdams 

samler børnene og de unge materiale til de selv-historier, de narrativer, de senere vil konstruere. 

Han mener, derfor ikke at identiteten i den alder endnu er en del af fortællingerne om ”mig” men 

påpeger, hvilket jeg finder interessant, at: ”they are nonetheless immersed in experiences that may 

have a significant effect in the long run on the stories they someday will tell to provide their lives 

with unity and purpose” (Ibid). McAdams påpeger ydermere, at den tidlige tilknytning og  

kommunikation mellem barnet og den primære omsorgsperson har af afgørende effekt på den 

narrative tone senere i livet (Ibid., s. 311 og McAdams, 1999, s. 481). McAdams er, inden for det 

udviklingsmæssige område, inspireret af den psykodynamiske teoretiker Eriksson og Eriksson er 

hans væsentlige kilde inden for det emne (McAdams, 1999, s. 483).  

Perspektivering – betydningen af markant situationel ændring 
En tydelighed i hvor høj grad de kontekstuelle og situationelle faktorer kan have indvirkning på et 

barns udvikling er, når barnet bliver fjernet fra familien af de sociale myndigheder. Frivillig eller 

tvangsfjernelse; barnet bliver i ekstrem grad fjernet fra en kontekst og sat i en anden. Da Michael 

Lewis udviklingsteoretiske modeller, den organismiske og den kontekstuelle, tilnærmelsesvis 

samler de i opgaven gennemgåede teorier vil jeg, med teorierne placeret i disse, lade mit teoretiske 

udgangspunkt være Lewis modeller. Jeg vil derfor med modellerne som afsæt perspektivere til den 

ovenstående problematik med udgangspunkt i TV2 dok. programmerne ”Er du mors lille dreng?” 

og ”Er du mors lille dreng? – ti år efter”. 

Set fra den organismiske models synspunkt har personligheden en reel indre kerne, og  

personligheden er karakteriseret ved ”the idea of consistency across time, place, and context” 

(Lewis, 1999, s. 329). Endvidere går modellen ud fra at udviklingen består af en lineær modning af 

intrapsykiske processer eller en mere biologisk udvikling på det celleniveau, hvilket udtrykker at set 

ud fra denne model så skal kontinuiteten findes i personen og ikke i konteksten (Ibid., s. 331). Jeg 
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mener derfor at femfaktorteorien, blandt mange andre teorier, kan tolkes som at være denne models 

teoretiske bagland og dermed kan M&C placeres her. Den kontekstuelle model, som er den Lewis 

ser som den ideelle, har det syn, at udviklingen skal forstås i personers nutidige kontekst, da det er i 

den aktuelle kontekst, at personen handler ud fra og dermed udvikler sig i (Ibid., s. 341). Jeg mener 

derfor, at det kan forstås således, at McAdams narrative tilgang og Banduras social-kognitive teori 

kan placeres her idet de ligge vægt på det nutidigt kontekstuelle. Det skal nævnes, at jeg er klar over 

at placeringen af disse teorier lægger op til en diskussion, men dette har jeg fravalgt pga. Opgavens 

omfang.  

Jeg vil nu vende tilbage til programmet ”Er du mors lille dreng”.  Når den organismiske model 

anvendes ville synspunktet på problematikken være, at Jørn er født med bestemt biologisk essens / 

kerne og at omsorgssvigtet han udsættes for, i de første fire måneder af hans liv, vil have 

indvirkninger på hans adfærd senere i livet på trods af at han senere vil være omgivet af andre 

situationelle faktorer. Inden for den organismiske model vil femfaktorteorien ligge mere vægt på de 

nedarvede biologiske faktorer end modellens anden teoretiske bagland. Man kan tolke det som, at 

M&C vil mene, at Jørn er født med bestemte træk, og at det kun er graden af dem der vil modnes 

anderledes, og at det er de karakteristiske adaptioner, der vil ændres når han kommer i plejefamilie. 

En biologisk faktor der kan have indvirkning i netop denne sag, er Jørns formodede alkoholskade 

da hans mor i programmet udtaler, at hun drak omkring en kasse øl om dagen i det første trimester 

af graviditeten.   

Derimod, når den kontekstuelle models opfattelse af personen anvendes, ville det overordnede 

synspunktet være, at Jørns oplevelser i hans tidlige barndom ikke nødvendigvis er forbundet med 

nutidige og de ville ligge større vægt på det nutidige forhold mellem Jørn og hans omgivelser frem 

for at se dem i lyset at hans tidligere oplevelser (Lewis, 1999, s. 335) . Denne model har altså fokus 

på forandringer i personers omgivelser, og man kan derfor tolke det som at modellen ser at 

fjernelsen af Jørn, og dermed ændringen af hans omgivelser, vil have den virkning at det vil ændre 

Jørn som person. Det skal dog påpeges at modellen har fokus på fortiden men mener, at fortiden 

altid vil blive set gennem nutidige briller og dermed tolkes i overensstemmelse med den aktuelle 

kontekst (Ibid., s. 336-337).  

I programmet ”Er du mors lille dreng? – ti år efter” møder man Jørn som tiårig. Han er i 

mellemtiden blevet udredt af børnepsykiatere, der betegner ham som en dreng, der har træk inden 

for autismespektret og at har ydermere vurderet at Jørn ligger inden for Attention Deficit 
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Hyperactivity Disorder (ADHD) diagnosen. Endvidere fortæller Jørns plejemor, at han har svære 

følelsesmæssige problematikker, hvilket indebærer, at han har en voldsom og aggressiv adfærd som 

gør, at han ikke kan fungere i dagligdagen uden daglig medicin. Denne voldsomme adfærd 

begynder Jørn at vise i tre års alderen fortæller plejemoderen. Ifølge McAdams er det i denne alder, 

at børn begynder at fortælle historier om dem selv og en grund, ud af utrolig mange, til Jørns 

adfærd kan ligge heri, da han føler en usikkerhed over sin egen historie og fordi, at den narrative 

tone har fået en negativ klang pga. Den manglende kommunikation og tilknytning mellem Jørn og 

forældrene. I det andet program ser Jørn den første udsendelse og får på dermed indblik i de første 

fire måneder af hans liv. Plejemoderen udtaler, i forhold til McAdams teori det interessante, at hun 

kan fornemme, at Jørn herefter har fået en bedre forståelse for hans liv efter at have fået indblik i 

hans egen fortid. Ud fra McAdams narrative tilgang kan man tolke, at Jørn dermed har fået 

mulighed for at danne et narrativ, der skaber sammenhæng med hans nuværende situation og hans 

fortid.  

Hvis man anvender Banduras opfattelse af Jørns situation, ville synspunktet være at det i høj grad 

ville hjælpe Jørn at komme i familiepleje, idet samspillet mellem situationen, adfærden og personen 

ville ændres. Ydermere kan man tolke Banduras teori som, at Jørn vil have en lav følelse af tiltro på 

egne evner på grund af de tidlige oplevelser men at denne tiltro, gennem hans opvækst, vil kunne 

ændres til det bedre eksempelvis ved hjælp af  kognitiv terapi.  

Konklusion 
Har personen en indre kerne, der determinerer dens ageren i forskellige situationelle sammenhænge, 

og er personen dermed uafhængig af miljøet, den omgives af? Eller er det de kontekstuelle faktorer, 

der er bestemmende for en persons adfærd? Med disse spørgsmål indledte jeg opgaven, og jeg har 

gennem den forsøgt dem besvaret ud fra de gennemgåede teorier. Jeg kan ud fra dette konkludere, 

at der er utrolig mange syn på denne problematik, og jeg vil derfor opsummere de i opgaven 

gennemgåede teoriers holdning til de ovenstående spørgsmål.  

Man kan konkludere at personen, ifølge M&C, har en indre kerne bestående af biologiske 

nedarvede træk og at det er denne indre kerne, der påvirker personens adfærd i givne kontekster. De 

mener altså ikke, at de situationelle faktorer kan påvirke personens adfærd og har den opfattelse, at 

trækkene er færdigudviklet når personen er fyldt ca. 30 år. Herefter er det kun de karakteristiske 

tilpasninger, der ændrer sig afhængigt af omgivelserne. 
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Banduras social-kognitive teori udtrykker et helt andet syn på dette. Han mener, at konteksten har 

en utrolig stor betydning, og at personen, adfærden og omgivelserne agere med – og påvirker 

hinanden jf. den reciprokke model. Man kan derfor konkludere, at Bandura ikke mener, personen 

bliver drevet af fastlåst indre kerne, men derimod at personen er i stand til at ændre sig på tværs af 

kontekster, og at personligheden er i konstant udvikling livet igennem.   

Med den narrative tilgang favner McAdams tilnærmelsesvis begge af de ovenstående opfattelser, da 

han mener, at personligheden består af flere niveauer. Hvor det ene niveau består af de fast 

determinerede træk, består det andet niveau af personens mål, færdigheder og tankemæssige 

processer. McAdams mener, at på det tredje niveau samles så at sige de to andre niveauer og at 

”jeg”, der har rollen som fortælleren, via narrativiteten producerer ”mig”. Denne fortælling er 

afhængig af konteksten, og det kan derfor konkluderes, at McAdams tillægger konteksten stor 

betydning men mener samtidigt at de indre træk er del af ”mig”, og dermed også har indvirkning på 

narrativiteten og personen. McAdams mener, at den narrative tones karakter starter i den tidlige 

kontakt mor og barn imellem, og at barnet samler materiale til de senere narrative fortællinger. 

Dermed kan man konkludere, at McAdams mener, at personens senere udvikling er præget af 

tidlige udefrakommende faktorer men, at disse kan bearbejdes via de narrative fortællinger senere i 

livet. 

Ud fra Lewis modeller, den organismiske hvor Costa&McCrae tilnærmelsesvis kan placeres og den 

kontekstuelle hvor McAdams og Bandura tilnærmelsesvis kan placeres, kan man konkludere, at 

teorierne har forskellige opfattelser af betydningen af at fjerne børn, repræsenteret af Jørn i ”Er du 

mors lille dreng”, fra en kontekst; familien, og sætte dem i anden; plejefamilien. Man kan ud fra 

Jørns adfærd som 10-årrig konkludere, at han har taget skade af det tidlige omsorgssvigt. Ud fra den 

organismiske model vil man konkludere, at det tidlige omsorgssvigt vil præge ham livet igennem og 

fem-faktor teorien vil mene, at det at han bliver fjernet og sat i anden kontekst ikke vil ændre selve 

trækkene men blot graden af dem. Når man ser tvangsfjernelsen gennem den kontekstuelle model, 

kan man konkludere, at det har stor betydning for Jørn at blive fjernet fra det oprindelig miljø hos 

forældrene, og at hans udvikling livet igennem, vil præges af de nutidige kontekster han er i, da 

modellen påpeger, at de fortidige miljømæssige faktorers betydning skal ses i lyset af de nutidige.  

Ovenstående delkonklusioner giver indtryk af, at man ikke endegyldigt kan konkludere om det er  

personen der former dennes omgivelser, eller om det er personen der formes af dem. Jeg vil derfor 

lade Funder afslutte konklusionen og opgaven med sin formodning om, at personen og situationen 
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er to uafhængige størrelser: ”The long-standing and controversygenerating dichotomy between the 

effect of the situation versus the effect of the person on behavior, therefore, is and always was a 

false dichotomy” (Funder, 2001, s. 200).  
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