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Figur 1: Samspill mellom indre og ytre realitet i sosialiseringsprosessen 

På bakgrunn av Hurrelmann 2002;27 

 

Figuren viser hvordan indre og ytre realitet står i konstant utveksling. Sosialisering 

og personlighetsutvikling er en livslang prosess, og individet foretar konstant 

revurdering av sin indre og ytre realitet for å tilpasse handlingen deretter. Miljøet 

påvirker utvikling og utforming av det genetiske potensialet, for eksempel kan talent 

bare utvikles hvis det treffer på fremkallende miljø. Men samtidig virker 

disposisjonen inn på hvordan miljøet bearbeides og danner en ramme for 

utviklingsmuligheter. Den genetiske disposisjonen er derfor et rom og samtidig en 

begrensning for utvikling, og individet kommer ikke lenger enn disposisjonen 

tillater. Modellen atskiller seg dermed fra streng behaviorisme
1
. Verken kun den 

genetiske disposisjonen eller bare miljøets innflytelse kan være årsaken til 

menneskelig atferd og handling. Begge sider står i en kompleks utvekslingsprosess 

(Dippelhofer-Stiem 1995).  

 

I modellens skjæringspunkt står personlighetsutvikling, som i følge Hurrelmann 

(2002) er en sentral del av sosialiseringen. Med personlighet mener han 

sammensetningen av kjennetegn, egenskaper, innstillinger og handlingskompetanse.  

 

 

                                                 
1
 Behaviorismen, i sin radikal forstand, går ut ifra at individet er formbar i en stimulus – reaksjons prosess 

(Tillmann 1996). 
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Det er vanskelig å si hvor grensen mellom det biologiske og det ytre går, og jeg vil her ikke 

gå inn på den diskusjonen. Men jeg vil framheve, at like ytre betingelser kan oppleves 

forskjellig og føre til ulik utvikling av og identifisering med språkene. Jeg vil vise tilbake til 

den første delen av Lewins (1935) sitat, som ble presentert i kapittel 4.2.1:  

”Exactely the same physical object may have quite different sorts of psychological existence 

for different children…” (hentet fra Dippelhofer-Stiem 1995;47)  

 

Overført på språkutvikling betyr det, at barn kan ha like mye kontakt i L1 – for eksempel med 

slektninger eller andre barn – men at de likevel kan oppleve det ulikt. Noen barn trenger 

kanskje mer språkinput, variasjon eller kontakt med flere L1-representanter enn andre, for å 

utvikle språket. 

 

Den følgende figuren illustrerer ulike faktorer i indre og ytre realitet i forhold til språk- og 

identitetsutvikling:  
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Figur 2: Samspill mellom indre og ytre realitet i utvikling av språk og identitet 

 utviklet på bakgrunn av Hurrelmann (2002;27) 
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