
Tænk logiske  
 
 
I 1964 udgav den amerikanske filosof og antropolog Gregory Bateson bogen ”The  
Logical Categories of Learning and Communication”. Han mente, at mennesker  
handlede og tænkte ud fra flere forskellige ubevidste niveauer, og at disse kunne  
bruges til at ændre personens problemer, hvis han/ hun blev opmærksom på disse niveauer. På  
grund af Batesons store betydning for udvikling af NLP (Neuro lingvistisk programmering), 
begyndte den amerikanske NLP Træner Robert Dilts i starten af 1980´erne at gennemgå flere af 
Batesons teorier. Han fandt frem til, at vi alle har tankemønstre, handlemønstre og overbevisninger, 
der kan placeres på seks forskellige niveauer og at en stor del af de problemer, som mange 
mennesker og virksomheder møder i deres hverdag, skyldes at de ubevidst kommer til at blande 
disse niveauer sammen.  
 
De forskellige niveauer:  
Ved at gennemgå og lære de logiske niveauer at kende, kan vi blive mere opmærksomme på disse, 
for derigennem nemmere at lære at adskille dem fra hinanden. F.eks.:  
 
• Er du ryger (identitet) eller ryger du (adfærd)?  
• Har du problemer med at læse (evner), eller er du ordblind (identitet)?  
• Skyldes problemet dit arbejde (omgivelser) eller dine kompetencer (evner)?  
• Er du sød (identitet), når du gør noget godt for andre mennesker (adfærd)?  
• Kan du ikke (overbevisning), ændre på den måde du behandler andre på (adfærd)?  
 
Vision  
Identitet  
Værdier &  
overbevisninger  
Evner & færdigheder  
Adfærd  
Omgivelser  
 
 
Din grundlæggende opfattelse af hvem du er.  
De områder af dit liv der består af mere end dig selv.  
Det kan f.eks. være: Din familie, det team du arbejder i, landet du  
bor i, universet eller andet, der forbinder dig med resten af verden.  
enkelte menneske  
 
De større ting som virksomheden er en del af:  
F.eks. Samfundet, organisationer, interessegrupper osv.  
Virksomhedens opfattelse af hvem de er.  
De værdier og overbevisninger du har.  
De værdier og overbevisninger som  
virksomheden handler ud fra.  
De kompetencer, evner og færdigheder du har.  
De handlemønstre, tankemønstre og  
adfærdsmønstre som du har.  
De fysiske rammer du befinder dig i,  



og de mennesker du er sammen med.  
De kompetencer, evner og færdigheder  
som virksomheden har.  
De ting der gøres i virksomheden.  
De omgivelser og de mennesker  
der er involveret i virksomheden.  
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Når vi ubevidst kommer til at blande de forskellige niveauer sammen, kan nogle af de problemer, 
vi dagligt møder, virke som store og uoverkommelige. Hvis jeg f.eks. er umulig, et rodehoved, 
alkoholiker, narkoman eller svær at komme ind på livet af, siger dette noget om mig selv som 
person (identitet). Hvis jeg sætter lighedstegn imellem den jeg er, og det jeg gør (handler 
uhensigtsmæssigt, drikker, tager stoffer, afviser fremmede mennesker), kan det umiddelbart virke 
meget uoverkommeligt at ændre, for hvem er jeg, hvis jeg ikke længere drikker, tager stoffer osv.  
Hvis jeg ikke længere er umulig, alkoholiker, narkoman eller svær at komme ind på livet af, hvem 
er jeg så? Hvem skal jeg så identificere mig selv med fremover?  
Dette kan virke skræmmende på nogle mennesker, hvilket kan være årsagen til at mange undlader at 
lave de forandringer, som de måske ønsker sig. Hvis de ændrer på deres identitet, vil de niveauer, 
der ligger nedenunder automatisk ændre sig. For at være ”et andet menneske”, må jeg tro noget 
andet om mig selv, end jeg gjorde tidligere og jeg må have fundet nogle andre værdier (end f.eks. 
alkohol og stoffer). Ved at opfatte mig selv som ”et andet menneske”, har jeg  
sandsynligvis brugt nogle evner, som jeg måske tidligere manglede, hvilket kan ændre på den  
adfærd, jeg udviser og dermed de omgivelser, jeg fremover kommer til at befinde mig i.  
Det kan det være en god ide at tænke i de logiske niveauer, hvis du ønsker at lave en mindre eller 
større forandring i dit liv. Ved at finde frem til det, der kan forhindre dig i at gøre det, du gerne vil, 
kan du få placeret hvor ”hunden ligger begravet”. Er det det du tror på, der skal ændres, er det dine 
evner, din adfærd eller er der et andet niveau, du skal have arbejdet på, inden du kan lave 
ændringerne? Hvis du ønsker at ændre på dig selv, eller hvis du ønsker at foretage ændringer i dit 
liv, kan det være en god ide, at finde frem til de situationer hvor du måske handler og reagerer 
uhensigtsmæssigt (adfærd) og starte med at ændre på disse. Dette kan gøre det lettere at foretage 
små ændringer af gangen, i stedet for at skulle arbejde med hele din identitet på en gang.  
De logiske niveauer kan altså bruges til at finde ud af, på hvilket niveau der skal arbejdes, for at vi 
kan frembringe den forandring, vi ønsker os. De kan også bruges, hvis vi har mål, som vi ønsker at 
få forstærket. Du kan bruge de logiske niveauer til dine målsætninger ved at finde ud af:  
 
• Hvilken form for omgivelser du ønsker at være i, når du når målet.  
• Hvordan du ønsker at handle fremover.  
• Hvilke evner og færdigheder du gerne vil være i besiddelse af.  
• Hvilke overbevisninger og værdier du ønsker at have.  
• Hvilken slags mennesker du gerne vil være.  
• Hvilken samfundsgruppe du gerne vil høre med til fremover.  
Alle niveauerne kan ses som en separat del for sig selv, men de er alle forbundet og kan være med 
til at påvirke hinanden. Hvis du ændrer noget på et lavere niveau, kan det påvirke de ”højere” 
niveauer. En forandring på et ”højere” niveau, vil imidlertidigt altid ændre tingene på et lavere 
niveau.  
 


