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Eirik J. Irgens: Å håndtere utfordringer med klokskap 

 Kloke ledere og ansatte er gode til å «lese» situasjonen og de lokale forholdene.  De har et stort 
handlingsrepertoar og kan handle klokt: De kan gjøre det rette på rett måte til rett tid.  
 
Kjennetegn på praktisk klokskap  
Som vi har tatt opp flere ganger i denne boka: Praktisk klokskap1  krever innsikt i hvordan en bør handle, en 
følsomhet for situasjonen og ferdigheter i å «lese» konteksten, i tillegg til en evne til å vurdere 
konsekvensene av ulike valg.  Regler og prosedyrer kan være til hjelp, men man må også handle klokt på en 
måte som er adekvat, dvs. som både moralsk og praktisk er egnet i den spesielle situasjonen. 
 
Utvikle praktisk klokskap  
Å bli praktisk klok krever utvikling av ferdigheter, moralske som praktiske. Slike ferdigheter utvikles ikke 
gjennom studier alene. Man kan lese seg til teoretisk kunnskap, og man kan i en studie- og kurssituasjon 
bruke teoretiske perspektiver (som f.eks. modeller og figurer i denne boka) til å trene ved hjelp av ulike 
øvelser.  Det er likevel ikke nok. Man må også involvere seg i og skaffe seg erfaring fra ulike, reelle 
praksissituasjoner for ikke bare å bli kunnskapsrik, men også praktisk klok. 
 
Regler uten klokskap  
Praktisk klokskap er nødvendig i dagens arbeidsliv, og kan støttes opp om, men ikke erstattes av regler og 
styringssystemer, skriver psykologen Barry Schwartz og statsviteren Kenneth Sharpe med referanse til 
Aristoteles i sin bok «Practical Wisdom - The Right Way to Do the Right Thing». Vi trenger regler, men, 
tilføyer de, regler uten klokskap er blinde.2  Og vi kan legge til: Regler uten klokskap kan også gjøre blind. 
Det kan også planer, mål, teorier, programmer, prosjekter og beslutninger. 
 
Når profesjoner korrumpere 
Ved hjelp av en rekke eksempler viser Schwartz og Sharpe hvordan profesjonsgrupper innen jus, medisin, 
utdanning, finans, forsvar og flere andre sektorer korrumperer når praktisk klokskap blir fordrevet av 
regelstyring og belønningssystemer som flytter oppmerksomheten fra hva som er best for kunden eller 
brukeren over til egeninteresse og hva en selv kan tjene mest på. 
 
Demoralisering 
Det kan føre til demoralisering på to områder, hevder Schwartz og Sharpe: Først ved at den moralske 
dimensjonen blir fjernet fra praksis og vi står igjen med regler og ytre belønning for resultatoppnåelse, 
deretter ved at praktikeren selv blir demoralisert. Du vil gradvis bli moralsk avstumpet av å arbeide i et 

 
1 Aristoteles: Nicomachean Ethics; Gustavsson & Wahlström (2004).  

2 Schwartz & Sharpe (2010).  
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system som favoriserer måloppnåelse mens det nedtoner moral, skal vi tro Schwartz og Sharpe. 
 
Lojalitet 
På den annen side: Vi trenger også lojalitet til felles retningslinjer, regler og prosedyrer. Rommet for skjønn 
og individuell autonomi kan ikke være ubegrenset, og av og til må det være svært lite. Da det såkalte 
koronaviruset COVID-19 spredde seg som en pandemi på nyåret 2020, var effekten av smittebegrensning 
avhengig av at befolkningen, også ulike profesjoner i privat og offentlig sektor, fulgte pålegg og anbefalinger 
gitt av sentrale myndigheter.  Lojalitet er også avgjørende når en virksomhet skal ta i bruk en ny 
brannverninstruks, når et felles budskap skal formidles av ledere og ansatte, og på en rekke andre områder 
der det er viktig at felles standard følges opp. 
 
Blind lojalitet  
Samtidig er det avgjørende at det ikke kreves blind lojalitet.  Hvis vi arbeider i et system der det utvikles 
frykt for å si fra hvis standardiserte framgangsmåter og felles retningslinjer ikke fungerer som forutsatt og 
uheldige beslutninger ikke blir endret på bakgrunn av lokale erfaringer fra konkret praksis, kan det både være 
uheldig og farlig. Da utvikler vi det motsatte av lærende organisasjoner, slik vi tok opp i del 2.3 

Tilbake til profesjonell klokskap 
Det er ikke nok med teoretiske studier og en bok som dette for å utvikle praktisk klokskap, selv om du er 
dyktig til å reflektere over hva du leser og hører. Men utdanning og faglitteratur kan gi et godt utgangspunkt, 
og sammen med konkret erfaring fra praktiske situasjoner kan du også utvikle din praktiske vurderingsevne 
og din moralske dømmekraft.4   
 
Når du videreutvikler begge deler, din teoretiske kunnskap fra studier og andre kilder, og din 
praksiskunnskap fra konkrete erfaringer, er du i ferd med å utvikle både teoretisk og praktisk klokskap i 
retning det vi i del 1 kalte profesjonell klokskap. 5  I tillegg til å håndtere utfordringer ved hjelp av rutiner, 
prosedyrer og regler,  kan du bli du bedre til å håndtere det Donald Schön6 kalte unike praksissituasjoner, 
dilemmasituasjoner preget av usikkerhet og tvetydighet som vanskelig lar seg håndtere likt fra gang til gang, 
fordi de ikke gjentar seg på samme måte. Slik er det i større eller mindre grad for alle profesjonsutdannede.   
I del 1 formulerte vi det slik: 
 

Profesjonell klokskap = Teoretisk klokskap + Praktisk klokskap  

 
3 Se f.eks. kapitlet Når forsvarsmekanismene blir organisatoriske 

4 Kuepers & Statler (2008).  

5 Se kapitlet på s. 89 

6 Schön (1983). 
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Ved å utvikle din profesjonelle klokskap kan du styrke din evne til å foreta mest mulig veloverveide valg og 
håndtere utfordrende situasjoner. Forhåpentligvis blir du da også bedre i stand til å begrunne dine valg enn 
de uten samme utdanning.  
 

Kloke profesjonsutøvere  

Dette handler både om både praktisk og moralsk dømmekraft. Kloke profesjonsutøvere er bevisst at effektiv 
måloppnåelse ikke skal løsrives fra etiske vurderinger og moralsk praksis.7  Det handler både om målrettet 
effektivitet («å få noe gjort») og om hva som er moralsk riktig («å gå fram på en etisk forsvarlig måte»).   

Hvis du og arbeidsmiljøet ditt blir ensidig opptatt av hva dere skal oppnå i jobben, kan en slik målrettet 
effektivitet føre til at dere utvikler en instrumentell praksis der dere glemmer å vurdere det moralske hvordan 
i arbeidet for å nå målene. Mål kan fortrenge formål, effektivitet kan fortrenge moral.  
 
Formål og mål  
Ved å ha klart for dere hva formålet med profesjonen er – å arbeide til beste for pasienten, eleven, kunden, 
klienten, brukeren - og samtidig avveie formålet mot de mål som kommer ovenfra og utenfra, kan dere 
ivareta deres profesjonelle integritet. Men hvordan formålet skal forstås når dilemmasituasjoner oppstår, er 
ikke alltid klart. Det er heller ikke opplagt hvordan mål, styringssignaler og rammer utenfra skal forstås.   
 
Tolkningsfellesskap  
Det må tolkes, og for at det skal skje en felles forståelse, trenger vi å være del av et tolkningsfellesskap, et 
profesjonelt miljø der felles klokskap utvikles ved at utfordringer og dilemmaer diskuteres og den lokale 
individuelle og kollektive autonomien utformes gjennom større bevissthet om hva vi vil stå for.8  
 
Når vi kombinerer det Barry Schwartz og Kenneth Sharpe9 skriver om praktisk klokskap med de 
perspektivene på profesjon og organisasjon vi har vært gjennom i denne boka, kan vi nå antyde 10 
kjennetegn på hva en bør strekke seg mot for å bli en klok profesjonsutøver:10 
 

 

 

 
7 Etikk er refleksjonen, begrunnelsen og rettesnoren for praksis, moral er det vi gjør i praksis, mer eller mindre bevisst 

(Vetlesen 1996).  
8 Dette behandlet vi bl.a. i kapitlet på side 217 
9 Schwartz & Sharpe (2010). 

10 Jeg takker for mange nyttige tilbakemeldinger etter at jeg la ut første versjon av denne lista på sosiale medier. En 
særlig takk til Elin Svensen. 
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10 kjennetegn på profesjonell klokskap11 

1. Kloke profesjonsutøvere vet at effektivitet ikke skal gå på bekostning av moral, og unngår at mål- og 

resultatfokus fortrenger etiske vurderinger. 

2. Kloke profesjonsutøvere legger vekt på å lese situasjonene de står overfor. Det gjør dem bedre i stand 

til å håndtere utfordringer mens det ennå er tid til det, og til å påvirke utfallet av en situasjon før det er 

for sent. 

3. Kloke profesjonsutøvere utvikler et variert handlingsrepertoar slik at de kan håndtere ulike 

utfordringer konstruktivt i den konkrete situasjonen. 

4. Kloke profesjonsutøvere bruker sin dømmekraft til å utøve skjønn på en taktfull og oppmerksom 

måte i møte med andre mennesker. De er empatiske uten å bli lammet av medfølelse. 

5. Kloke profesjonsutøvere ignorerer ikke følelser, men vet at en oppdukkende følelse kan være et 

signal om noe som kanskje må undersøkes eller som de bør være oppmerksomme på. 

6. Kloke profesjonsutøvere søker utfordringer og tilbakemeldinger som gir mulighet for læring. De vet 

at variert erfaring er nødvendig for å utvikle innsikt og praktiske så vel som moralske ferdigheter. 

7. Kloke profesjonsutøvere klarer å vurdere når samarbeid er nyttig og nødvendig, og når det ikke er 

det.  De deler relevante erfaringer med kolleger, og tar medansvar for å utvikle profesjonelle 

arbeidsmiljøer. 

8. Kloke profesjonsutøvere sørger for å være teoretisk oppdaterte. Kombinasjonen av teoretisk og 

praktisk klokskap hjelper dem å begrunne sine handlinger og føre faglig og troverdig argumentasjon. 

9. Kloke profesjonsutøvere har oppmerksomhet både mot hva som skal oppnås, hvorfor og for hvem. 

De vet hva som er hensikten med oppgavene de har ansvar for og hvem de skal arbeide til beste for. Slik 

ivaretar de sin profesjonelle integritet. 

10. Kloke profesjonsutøvere vet at autonomi og ansvar hører sammen, og at egne hensyn må veies opp 

mot forpliktelse til felleskapet. 

 

 
11 Profesjonell klokskap kan vi ikke utvikle kun på egenhånd. Derfor skal vi i en kort avslutningsdel rette 
søkelyset mot hvordan vi kan arbeide med å utvikle vår profesjonalitet «innenfra», sammen med andre. 


