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Hvilke præferencer har du? 

Artikel af NORBYE ► af Marianne Norbye de Paoli ► 08.01.2019  

  

 

Vi har som personer forskellige præferencer og med kendskab til disse præferencer er det faktisk 
muligt at lave en type-inddeling henholdsvis som introvert og ekstrovert. Der er ikke tale om at blive 
kategoriseret eller sat i en bestemt bås, men derimod om at skabe en større forståelse for dine 
præferencer i forhold til dine omgivelser.  

At kende sine præferencer er for eksempel brugbart i forhold til at skabe større forståelse: 

 I parforholdet i forhold til forskellige behov for energiopladning og social interaktion, etc 

 På arbejdet i forhold til forskellig kommunikation, fokus og koncentrationsbehov, etc 

 I vennekredsen i forhold til forskellig adfærdsstil, socialt behov, etc 

 
Er du INTROVERT, så foretrækker du gerne alenetid eller socialt samvær i små grupper og helst 
med nogle, du kender i forvejen. Energien henter du indefra.  
 

Er du derimod EKSTROVERT, så nyder du sikkert mange mennesker omkring dig, ligesom du får 
energi af at være sammen med andre, og mister energi af at være alene. 

 

 

 

 

 

Figur: Ekstroversions-spektrum 

 

At være introvert eller ekstrovert er dog ikke enten eller, for der er tale om et EKSTROVERSIONS-
SPEKTRUM, hvilket vil sige, at du med dine præferencer kan befinde dig forskellige steder på 
spektret.  

Ligger du så i midten af spektret, så er du højst sandsynligt AMBIVERT. Som ambivert har du ikke 
én præference for enten introverte eller ekstroverte aktiviteter, men vælger fra gang til gang. Du er 
både-og og kan agere både socialt og tilbagetrukket alt efter behov. Som ambivert vil du sikkert kunne 
genkende mange af trækkene ved at være introvert, men samtidig har du også en ekstrovert side i dig. 
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Tag et kig på nedenstående oversigt og overvej hvor du er henne på ekstroversions-spektrumslinjen 
- og husk på, at der kun er tale om præferencer, og at der vil være individuelle forskelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: Ekstroversion og Introversion - præferencer 

Indsigten omkring egne præferencer er vigtig i forhold til din egen trivsel, men også i forhold til at 
forstå andre og deres behov.  

 

Foto (Pixabay): Forstå og anerkend at andre  

kan have andre behov og præferencer end dem du har. 
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Med forståelsen kan du undgå nogle af de typiske udfordringer henholdsvis introverte og ekstroverte 
personer oplever: 

 

 Når den ekstroverte forventer, at den introverte kan agere mere udadvendt 

 Når den ekstroverte ikke giver den introverte tid nok til at tænke tingene igennem inden et svar 

 Når den introverte forventer, at den ekstroverte kan læse tankerne. 

 Når den ekstroverte tror, at den introverte er sur, fordi at vedkommende ikke siger noget. 

 Når den introverte tror, at den ekstroverte er pralende, fordi at vedkommende hele tiden taler. 

 Når den ekstroverte og introverte overser hinandens mange gode evner, men også de forskellige 
behov. 

 

Kontakt venligst NORBYE, såfremt du gerne vil høre mere om ekstroversion, ambivert og introversion, 
eller ønsker hjælp til selvindsigt. 
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Læs flere artikler på www.norbye.dk 
 

NORBYE drives af Marianne Norbye de Paoli, der arbejder med både virksomheder og private.  
Hun har en uddannelsesmæssige baggrund med M. Sc. Psychology samt  

M. Sc. Human Ressource Management. Derudover arbejder hun som autismekonsulent med forældrerådgivning for 
private. 

  
Hos NORBYE arbejdes der med temaer relateret til arbejdsliv samt balancen mellem privatliv og arbejdsliv. 

Tilgangen er baseret på, at vi aldrig må stoppe med at udvikle os, og derfor arbejdes der også ud fra følgende 
filosofi: "Vi er i lære som menneske". 


