
Der lægger meget til grund for vores måde at kommunikere. Bl.a. vores arv og miljø, 
kultur, erfaringer, overbevisninger, repræsentationssystem osv. – alt sammen skaber 
vores billede af verden.  
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Visuel: 

Oplever verden gennem billeder og film. Er ofte meget hurtige. Bruger vendinger som 
”det ser godt ud”, ”det matcher fint” osv. 

 

Auditiv: 

Oplever verden gennem lyde og tale. Er ofte meget følsomme overfor støj. Bruger 
vendinger som ”det lyder godt”, ”det klinger hult” osv. 

 

Kinæstetiske: 

Oplever verden gennem fornemmelser og følelser. Er ofte meget langsomme, da de 
skal mærke efter alt i maven, før de træffer beslutninger. Bruger vendinger som ”Det 
føles rart”, ”jeg har en god fornemmelse af det” osv. 

 

Auditivt digitale: 

Oplever verden gennem det at tale med sig selv. Alt skal give mening og være logisk. 
AD’ere elsker struktur. 
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Disse faktorer er dem der er med til at skabe os, som de mennesker vi er i dag – det er 
vigtigt at sige, at der ikke findes to ens verdenskort – der er stor forskel på, om vi er vokset 
op i København, eller i en lille by ude på landet – er vi opvokset som ene barn, eller er vi 
nummer 3 ud af 5 søskende osv. 
 
Arv og miljø: 
Her snakker vi om, hvilken betydning det har for vores opvækst, om vi er vokset op i en 
stor by eller ude på landet, er det midt i København eller er det i Århus – alt afhængig af 
hvor vi er vokset op, har vi ”lært ”nogle forskellige måder at være på. 
 
Følelser: 
Her snakker vi om, hvad er det vi har lært i vores opvækst, er det OK at græde, råbe, tale 
højt – har vi lært at ”store drenge græder ikke” . 
 
Tro: 
Hvad har vi lært at tro på , religion, kulturelt bestemte ting. 
 
Etik og moral: 
Må jeg sidde og bøvse, må jeg sladre om andre, er det ok at tagen en kuglepind på 
arbejdet, er det ok som herre i huset at tage mad før gæsterne. 
 
Overbevisninger: 
man går ikke ovre for rødt lys – man slår ikke børn  
Dette niveau er det, der er sværest at ændre på, fordi det ligger så dybt i os. 
 
Erfaringer: 
Hvilke erfaringer har jeg gjort mig op gennem min opvækst i forhold til arv og miljø, 
følelser, tro. etik og moral og overbevisninger 


