Det er smart at springe over, hvor gærdet er lavest!
Hvorfor tage en omvej eller gøre det mere kompliceret end højst nødvendigt? Mange af os har
gennem opvæksten fået fortalt, at vi skal springe over det højeste, det mest besværlige og tidskrævende punkt på gærdet. At det er snyd at smutte forbi og tage en genvej.
I KMT synes vi, at det er smart at gøre det nemme, det overskuelige, det enkle.
Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt at fastholde princippet om, at udvikling såvel fagligt som
personligt indebærer udfordringer, hvor overliggeren gradvist sættes op (”NUZU” - den nærmeste
udviklingszone1). Og det er ikke det højeste og selvfølgelig heller ikke det laveste punkt på gærdet.
Når vi igen retter opmærksomheden på de enkle løsninger, dukker Charles Chaplin frem:
”Simplicity is not very simple”, eller med andre ord: det er ikke svært at gøre det komplicerede
endnu mere kompliceret, hvorimod det kræver en del øvelse og erfaring at gøre det komplicerede
enkelt.
Der findes mange eksempler, som dokumenterer denne påstand. Vejrprofeterne i TV har én af de
længste og mest komplicerede uddannelser i dette land. Læg mærke til, hvordan denne kompetence udfoldes i en enkelt, direkte og relevant form. Se de enkle løsninger fra en tømrer, lyt til f.eks.
Asger Aamund, læs brugsanvisningen til et Apple-produkt.
Der er en risiko forbundet med enkeltheden! Vi kan blive anklaget for at være overfladiske, overse
vigtige detaljer eller bevidst udelade elementer, som har betydning for fortolkningen. I november
2009 forsvandt det analoge TV-signal, og det enkle budskab til f.eks. kabel-tv-brugere lød: ”du skal
ikke foretage dig noget”. Det er rigtigt, men ikke helt rigtigt! DSB kører på grøn bølge, køber el fra
vedvarende energikilder og sparer verden for en mængde CO2-udslip. Det er rigtigt, men ikke helt
rigtigt! I begge tilfælde er vi kommet ind i den moderne salgsretorik, hvor budskaber ikke bare forenkles, men også spidses til, så de i første omgang mere tilgodeser afsenderens end modtagerens
interesser.
Der er en risiko forbundet med kompleksitet! Vi forstår ikke brugermanualen på 200 sider, vi kan
ikke gennemskue konsekvenserne af et mobil-abonnement, og hvordan er det lige, at ejendomsværdiskatten beregnes?
Det må kunne lade sig gøre at friholde mennesker for unødvendig kompleksitet. Derfor - i al sin enkelhed: find og brug de enkle løsninger, hvor det er muligt og relevant. Og inddrag kompleksiteten
kun i det omfang, hvor det er nødvendigt!
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