
Hur väljer NLP att 
tolka upplevelse 

av brist på 
samhörighet?

Vad innebär en 
sekundärvinst?

Vad är skillnaden 
mellan djup‐ och 

ytstruktur?

På vilket sätt 
förhandlar man 
mellan delar?

Hur menar man 
inom NLP att 
människor är 

fragmenterade?

Ge exempel på 
fördelar med att 

kunna vara 
specifikt diffus.

Vad menas med 
att NLP fokuserar 
på struktur istället 

för innehåll?

Vad kännetecknar 
trans och hypnos?

Orsak‐verkan. 
Föreslå exempel 
och motfrågor.

Varför har man 
inom NLP slutat 
skapa nya delar?

Vad avser man 
inom NLP med det 

omedvetna?

Vilka var Fritz, 
Satir och Erickson 
och vad är deras 
bidrag till NLP?

Vad handlar 7 
plus/minus 2 om 
och när är det 

viktigt?

Komplex likhet. 
Föreslå exempel 
och motfrågor.

Vad kännetecknar 
ett välformulerat 
önskat resultat?

Förantaganden. 
Föreslå exempel 
och motfrågor.

Modala 
operatorer för 
möjlighet.

Ex. & motfrågor.

Modala 
operatorer för 
nödvändighet.
Ex. & motfrågor.

Universiell 
kvantifiering. 

Föreslå exempel 
och motfrågor.

Utelämnad 
jämförelse. 

Föreslå exempel 
och motfrågor.

Ospecificerat 
referensindex. 
Föreslå exempel 
och motfrågor.

Ospecificerat verb. 
Föreslå exempel 
och motfrågor.

Enkel utelämning.
Föreslå exempel 
och motfrågor.

Vad är en 
nominalisering?
Föreslå exempel 
och motfrågor.

Vilka 3 typer av 
språköverträdelser 
jobbar NLP med?

Tankeläsning. 
Föreslå exempel 
och motfrågor.

Vad är poängen 
med att kunna 

läsa av och matcha 
rep system?

Hur kan du höra 
vilket rep system 
som en person 

just nu använder?

Vad säger 
forskningen om 

modellen för ögats 
åtkomstsignaler?

Vad kallas det när 
vi avsiktlig minskar 
skillnader och ökar 

likheter?

Vad är skillnaden 
mellan att matcha 
och att spegla?

Vad är nyckeln när 
du avsiktligt följer 
någons externa 
beteende?

Vad innebär 
kalibrering och 
varför är det 

viktigt?

Hur kalibreras 
simultan 

inkongruens?

Vad är 
inkongruens en 
indikation om?

Vilka är NLPs 
representations‐

system?

Hur och varför kan 
man vilja smälta 
samman delar?

Vad är en 
transderivational 
search (TDS)?

Vad kallas den 
språkmodell 

medvetandegör 
mer data?

Hur kalibreras 
sekventiell 

inkongruens?

Vilka processer 
omfattas av 

tillstånd i NLP?

Hur använder du 
submodaliteter för 

att påverka 
tillstånd?

Vilka egenskaper 
utforskas inom 
den gustatoriska 
submodaliteten?

Vilka egenskaper 
utforskas inom 
den olfaktoriska 
submodaliteten?

Vilka egenskaper 
utforskas inom 
den kinestetiska 
submodaliteten?

Vilka egenskaper 
utforskas inom 
den auditiva 

submodaliteten?

Vilka egenskaper 
utforskas inom 
den visuella 

submodaliteten?

Vad är kritiska 
respektive 
drivande 

submodaliteter?

Ge exempel på 
användning av 
utelämnad källa.

Rita och förklara 
helhetsmodellen 
för hantering av 

tillstånd.

Beskriv NLPs olika 
inriktingar genom 
Wilber Quadrants

Namnge NLPs tre 
grundare och 
deras bakgrund

Varför är 
isomorfisk likhet 

viktigt för 
metaforer?

Hur kan sidleds‐
chunking hjälpa 
dig hitta en 

isomorfisk likhet?

Varför är nyckeln 
till lyckad 

förhandling att 
chunka högre?

Varför är 
missförstånd ofta 

skillnad i 
logiska nivåer?

Hur kan du dribbla 
bort medvetandet 
genom chunking?

Ge exempel på 
användning av 
nominalisering.

Två typer av frågor 
styr internt fokus, 
vilka är och hur 
fungerar de?

Beskriv NLPs 
rötter tillbaka till 
Human Potential‐

rörelsen

Vad kännetecknar 
GVS‐beige? Hur 
möter du det?

Varför krävs 
kunskap om hur 
värderingssystem 

utvecklas?

Hur påverkar du 
en föreställning 
genom att ändra 
dess systemgräns?

Hur utmanar du 
en föreställnings 

modell av 
verkligheten?

Hur utmanar du 
en föreställnings 

verklighets‐
strategi?

Varför är
”som om” en slags 

mirakelfråga?

Ge exempel på 
användning av 
orsak‐verkan.

När är det viktigt 
att något är unikt, 
upprepningsbart 
och tajmat?

Hur mer konkret 
frågar du för att 
fånga en persons 
värderingar?

Vad kännetecknar 
GVS‐lila? Hur 
möter du det?

Beskriv verktyget 
The Experiential 

Array

Vilka är NLPs valda 
sanningar och 

varför behövs de?

Varför beskriver 
NLP människor 
som black box‐

system?

 Hur vänder du en 
föreställning mot 

sig själv?

Vilka är 
komponenterna i 

S.C.O.R.E‐
mönstret?

Ge exempel på 
användning av 
komplex likhet.

Vad kallar NLP 
kopplingen mellan 

stimulus & 
respons?

Hur ska du fråga 
för att hjälpa 

någon rangordna 
värderingar?

Vad kännetecknar 
GVS‐röd? Hur 
möter du det?

Hur avkodar du en 
strategi/ett 
mönster?

Hur kan du 
designa och 

installera en ny 
strategi?

Vad är kopplingen 
mellan 1960‐talets 
expertsystem och 
NLP‐modellering?

Hur använder du 
andra utfall för att 

utmana 
föreställningar?

Vilka är de fem 
perceptuella 
positionerna?

Ge exempel på 
användning av 
tankeläsning.

Vad behöver du 
göra för att skapa 

en sådan?

Vad är skillnaden 
mellan en 

värdering och en 
föreställning?

Vad kännetecknar 
GVS‐blå? Hur 
möter du det?

Vad kännetecknar 
GVS‐orange? Hur 
möter du det?

Vad kännetecknar 
GVS‐grön? Hur 
möter du det?

Vad kännetecknar 
GVS‐gul? Hur 
möter du det?

Hur använder du 
undantag för att 

utmana 
föreställningar?

Vad innebär 
logiska nivåer, 
chunking och 
rekursion?

Ge exempel på 
användning av 
universiella 
kvantifierare.

Hur kan du ta bort 
en redan 

existerande 
negativ koppling?

Vilka faser 
omfattar en 
föreställnings 
livscykel?

Hur påverkar våra 
föreställningar 

våra värderingar?

Var gömmer sig 
våra begränsande 
föreställningar?

När en klient 
beskriver sitt 

problem gör den 
genom vad?

Vilka 
språköverträdelser 
är kopplade till 
föreställningar?

Hur använder du 
konsekvensanalys 
för att utmana 
föreställningar?

Vad innebär en 
omstrukturering 
av innehåll/

sammanhang?

Ge exempel på 
användning av 

modala 
operatörer.

Hur skapar du ett 
glidreglage för att 
ändra intensitet 
på ett tillstånd?

Vad innebär det 
att ”kedja/länka” 
triggers och när är 
det användbart?

Vad kallas en 
individs inre 

representation av 
tid?

Hur hjälper du 
någon att 

identifiera sin 
sådan?

Hur kan du växla 
lägen mellan i och 
över tid och vad 
innebär det?

Vad innebär det 
att vara associerad 

respektive 
dissocierad?

Beskriv tekniken 
2x dissociering, 
när den används 
och dess ursprung.

Ge exempel på 
olika ramar och 
hur du använder 
dem i samtal.

Ge exempel på 
användning av 
utelämnad 
jämförelse.

Vad innebär 
utilization som 

teknik?

Ge exempel på 
phonologisk 
tvetydighet.

Ge exempel på 
syntaktisk 
tvetydighet.

Ge exempel på 
tvetydigt omfång 

(scope).

Ge exempel på 
galopperande 

mening 
(punctation)

Ge exempel på en 
double bind.

Ge ett exempel på 
ett konversations‐

postulat.

Ge ett exempel på 
att följa klientens 
upplevelse i nuet.

Ge exempel på 
användning av 
ospecificerade 

verb.
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