
KOMPLEKSITETS-NIVEAUER
— i tænkning og organisation

OPVARMNINGS-ØVELSE

Den følgende opgave går ud på at se bort fra specifik begavelse, viden, færdighed eller
dygtighed, med henblik på at vurdere almene grader af praktisk dygtighed eller begavelse.

Man kan indvende, at dette ikke er meningsfuldt, eller måske endda slet ikke kan lade sig
gøre. Hvordan sammenligner man niveauet hos en fodboldspiller med niveauet hos en
violinist? Udgør deres respektive fag og individuelle dygtighed ikke ‘inkommensurable
størrelser’? (Hvis nogen spørger: “Hvem er dygtigere end dig?” vil svaret derfor ofte lyde: “Til
hvad?”)

Dette er muligvis sandt, og dét vil vi få lejlighed til at diskutere. Men denne opgave går
altså netop ud på at gøre forsøget — for at få en fornemmelse af, om det lader sig gøre eller
ej. Derfor:

1) Forsøg på den følgende side først at placere forbogstaverne (eller et andet, indforstået
tegn) for nogle personer, du har haft kontakt med i kraft af dit arbejde, i et af de tre nedenstå-
ende felter, ud fra din fornemmelse af om de pågældende i bred almindelighed er

a • omtrent lige så komplekst tænkende som du (midterste niveau),
b • mere komplekst tænkende end du (øverste niveau), eller
c • mindre komplekst tænkende end du (nederste niveau).

Den eneste betingelse er, at din fornemmelse af forskellen i ‘mental kompleksitet’ er klar.
Hvis du er i tvivl (“Han/hun er lidt dygtigere end jeg til aktivitet ", men jeg er til gengæld
bedre til aktivitet $...”), så placér den pågældende på samme niveau som dig selv.

2) Prøv derpå at karakterisere dit forhold til en person efter eget valg fra hvert af disse tre
niveauer. Hvad kendetegner din oplevelse af de pågældende? Og hvad kendetegner jeres
indbyrdes forhold? (F.eks. harmoni vs. disharmoni, konkordans vs. komplementaritet (dvs.
er I ens, eller kan I supplere hinanden — og i så fald: hvordan?), rivalisering og/eller
konkurrence, sympati vs. antipati, osv.

Resultatet skal ikke rapporteres til andre.
God fornøjelse!
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MERE KOMPLEKST TÆNKENDE END DU

LIGE SÅ KOMPLEKST TÆNKENDE SOM DU

MINDRE KOMPLEKST TÆNKENDE END DU
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