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Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige 
måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden. 
Og får at holde styr på de mange indtryk, og kunne sorterer dem fra hinanden, giver vi 
dem forskellige betegnelser. Processen kan sammenlignes med en arkivering af bilag. Vi 
laver et logisk system og giver bilagene numre eller andre mærker, som gør det muligt at 
finde informationen, når vi har brug for den. 
 
Vi danner os et indtryk ud fra de oplevelser vi har. Mine indtryk skaber et system, der igen 
danner mit billede af verden. 
Mit billede af verden er mit alene – filtreret, farvet og generaliseret af min hjerne. 
 
Der er tre forskellige måder at opleve verden på: 

 Den visuelle sans (synet). 

 Den auditive sans (hørelsen). 

 Den kinæstetiske sans (følelse).  

 Ud over disse tre sanser har vi også den auditive digitale sans (AD). Denne sans er 
den vi bruger når vi ”taler” med os selv (indre dialog). 

 
Mennesker der primært er: 

 Visuelle ser billeder for sig.  

 Auditive lytter til signaler og impulser fra omverdenen.  

 Kinæstetisk orienterede mennesker føler, hvordan tingene hænger sammen. 

 Auditiv digitale har brug for at ”tænke tanker” for sig selv, før de deler meninger – 
holdninger – synspunkter osv. med andre. 

 
VI bruger alle fire måder at opleve verden på (alle kanalerne), men vi har en fortrukken 
kanal at sende og modtage på.  
Signaler og impulser opfattet på en kanal, kan vi genkalde os på en anden kanal, alt efter, 
hvilken kanal vi primært er påvirket af (ledekanalen).  
F.eks. kan vi sanse en melodi med hørelsen (auditivt), og når vi tænker på melodien, 
fremkalder den følelser i os (kinæstetisk ledekanal). 
 
Tænk på din sommerferie sidste år. Hvad tænker du først på?: 
- Ser du landskaber, bybilleder, ansigter – så er du visuel indstillet.  
- Hører du lyde, musik, stemmer – så er du auditiv.  
- Får du en følelse i kroppen, kan du mærke sandet mellem tæerne og solen på ryggen, 
  så er du kinæstetisk. 
- Vurder du enkelte oplevelser og værdien heraf, for herefter at få et helhedsindtryk er du 
  den eftertænksomme type AD 

 
 
 

 
 

Ved at udfylde testen på næste side, kan du få en mere 
systematisk indsigt i, hvordan du lærer bedst. 
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Hvilke sanser bruger du mest? 
 
Brug følgende tal skala til at give udsagnene point 
 
4 Angiver den sætning som præcist beskriver dig. 
3 Er næstbedste beskrivelse. 
2 Næstbedste igen. 
1 Er det udsagn som beskriver dig mindst. 
 
Der skal sættes et tal ud for hvert udsagn. 
 
 

A 
Jeg træffer mine vigtige beslutninger og afgørelser på: 
 

---- at jeg kan fornemme de forskellige muligheder, og at jeg får en følelse inde i mig af, 
hvad der er rigtigt. 
 
---- at en af mulighederne lyder rigtigt, og at det er noget der vækker genklang hos mig. 
 
---- at jeg kan overskue de forskellige muligheder og se, hvad der ser rigtigst ud. 
 
---- en præcis gennemgang og et nøje kendskab til omstændighederne. 

 
B 
Under en diskussion bliver jeg ofte påvirket af: 
 

---- den andens stemme og den måde, der bliver talt på. 
 
---- den andens ansigtsudtryk og kropssprog i det hele taget. 
 
---- om det den anden siger, giver mening. 
 
---- om jeg kan mærke, hvad den anden virkelig føler. 

 
C 
Jeg udtrykker bedst, hvad der foregår inden i mig, ved: 
 

---- at sige tingene på en måde, som illustrerer med hvilke øjne, jeg oplever tingene. 
 
---- at være ærlig med, hvad jeg føler og mærker. 
 
---- at sige præcist, hvad jeg mener, og hvad mine holdninger er. 
 
---- at bruge min stemme og mit tonefald på en sigende måde. 
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D 
Hvis jeg skulle vælge, ville det være nemmest for mig at: 
 

---- finde den rigtige lyd og lydstyrke på et stereoanlæg. 
 
---- vælge det logisk mest relevante punkt, vedrørende et interessant emne. 
 
---- afprøve og udvælge de mest bekvemme møbler. 
 
---- vælge de flotteste farver, og farve - kombinationer. 

 
E 
Jeg er: 
 

---- meget opmærksom på lydende i mine omgivelser. 
 
---- meget omhyggelig med at få nye data og kendsgerninger til at give mening. 
 
---- følsom overfor, hvordan mit tøj føles mod min hud. 
 
---- stærkt påvirket af farver, og hvordan et rum ser ud. 

 
F 
Når jeg skal lærer at bruge et nyt redskab, foretrækker jeg indledningsvis: 
 

---- at iagttage en person, som anvender det, så jeg kan se, hvordan det bruges. 
 
---- at hører, hvad det kan, og hvordan det kan bruges. 
 
---- at få en logisk opbygget brugsanvisning, som jeg kan følge. 
 
---- at hoppe ud i det, og finde ud af det ved at få det mellem fingerne. 

 
G 
Hvis jeg skal lærer noget nyt, foretrækker jeg: 
 

---- at jeg kan få overblik over stoffet ved at få det illustreret gennem tegninger, billeder 
og andre grafiske fremstillinger. 
 
---- at der er en logisk sammenhæng i den måde stoffet er struktureret på, og at der er 
underbygget af kendsgerninger. 
 
---- at underviseren er en god fortæller, som kan bruge sin stemme til at engagerer og 
motiverer. 
 
---- at undervisningen i høj grad består af praktiske aktiviteter, og at jeg får lejlighed til at 
bruge min krop. 
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H 
Hvis jeg skulle fantaserer mig til en tur ved stranden på en sommerdag, har jeg 
nemmest ved at forestille mig: 
 

---- at jeg hører lyden af bølgerne, mågerne og voksne og børn, der snakker og råber. 
 
---- at mærke, hvordan det føles at gå i det varme sand, føle den lune luft mod min hud 
og at kunne lugte saltvand og solcreme. 
 
---- at kunne se klare, levende billeder af det blå hav, den hvide strand med børn og 
voksne, tæpper, badedyr osv. 
 
---- at tænke over eller snakke med mig selv om, hvordan en sådan strandtur kunne 
være, og hvad jeg mener om at tilbringe tid på stranden. 

 
I 
Den vigtigste måde for mig, at finde ud af, om min kæreste eller ægtefælde 
påskønner mig, er ved: 
 

---- at han eller hun kærtegner mig eller rører ved mig på en bestemt måde. 
 
---- at jeg kan se det på hans / hendes mimik, udtryk i øjnene og hans eller hendes 
kropsholdning. 
 
---- at han / hun fortæller mig det med et bestemt tonefald og en bestemt klang i 
stemmen. 
 
---- at han / hun kan begrunde over for mig, hvorfor han / hun godt kan lide mig, og hvad 
det præcist er han / hun holder af. 

 
J 
Jeg er god til: 
 

---- at mærke, hvad der sker i min krop, og hvad jeg føler. 
 
---- at se indre billeder og huske, hvordan folk og steder ser ud. 
 
---- at huske, hvad mennesker har sagt og til at citerer dem. 
 
---- at blive enige med mig selv om, hvilke opgaver og gøremål, der har højeste prioritet 
og få en fornuftig plan ud af det. 
 
 



 Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012 
 

 

 

 6 

Udregning af testen. 
 
Ud for hver af besvarelserne er der et tegn ved det felt, hvor du skriver dine pointtal ned. 
Tæl dem sammen, hvor mange point har du ved de respektive tegn. Indfør pointtallene i 
det nedenstående skema. Der kan højst være 40 point i et repræsentationssystem. Hvid 
du har flere er der noget galt med din udregning. 
 
    

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

I ALT     

 
Når I lægger kolonnerne sammen skal de give 100 i tværsummen 

  = Visuel  

 =  Auditiv  

 =  Kinæstetisk  

 =  AD 
 
Alle mennesker bruger alle repræsentationssystemer – forudsat at deres nervesystem 
fungerer normalt. Betoningen vil være forskellig fra menneske til menneske, og vil 
afhænge af både arv, miljø, temperament osv. 
Repræsentationssystemerne fungerer parallelt. 
For nogle af os ligger brugen af et eller flere repræsentationssystemerne uden for 
bevidstheden. 
Vi er måske ikke opmærksomme på, at vi tænker i billeder, eller hører indre lyde. Vi kan 
derfor forledes til at tro at vi f.eks. ikke kan visualisere eller genkalde os lyden af stemmer, 
klange osv. 
Når vi taler om den visuelle eller den kinæstetiske type osv. Er der snarere tale om det 
repræsentationssystem, der er mest fremherskende hos den person. Og det kan endda 
variere efter det pågældende øjeblikkelige humør eller livsfase. 
Til hver repræsentationssystem hører der forskellige karakteristika dvs. forskellige måder 
at opleve på, forskellige adfærdsmønstre, herunder stressreaktioner, kropslige udtryk osv. 
Når man matcher og spejler det kropssprog, det tonefald og det ordvalg, de forskellige 
sansetyper bruger, vil det forøge graden af tillid og kontakt ganske betydeligt. 
Ud over at der er særdeles nyttigt for opbygningen af tillid og for gensidig forståelse, at 
kunne genkende og bruge forskellige repræsentationssystemer, vil en varieret anvendelse 
af dem i sig selv virke integrerende på personligheden. 
Når du evt. bevist træne dig selv i at bruge dine forskellige sanser og 
repræsentationssystemer, udvider og nuancere du samtidig – som en følge heraf – din 
evne til at opfatte, tænke og føle. 


