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Utvikler vi 
klokskap?



Referanser og 
stoff relatert til 
dagens tema  
• https://www.linkedin.com/pu

lse/enøydhet-toøyd-klokskap-
samsyn-god-praksis-kunst-og-
vitenskap-irgens/

https://www.linkedin.com/pulse/en%C3%B8ydhet-to%C3%B8yd-klokskap-samsyn-god-praksis-kunst-og-vitenskap-irgens/


Refleksjonsoppgave 
underveis:

Hva er det i presentasjonen som 
utfordrer deg mest sett fra ditt 
ståsted i Dekomp?

Hva tror du kan være mest 
utfordrende for den virksomhet 
du tilhører?



Hvor godt har nasjonale satsinger lykkes i å oppnå 
lokal forankring og involvering?

La oss spørre departementet:

• -Når nasjonale tiltak planlegges, blir ikke tiltakene 
godt nok tilpasset lokale behov, og det blir ikke god 
forankring i skolene. 

(Stortingsmeldingen «Lærelyst» - Meld. St. 21 (2016–2017) - regjeringen.no ) 

(1) Departementets vurdering av evalueringer av nasjonale satsinger i Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Skolebasert-kompetanseutvikling/Rammeverk-for-
skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet-2012-2017/1-Erfaringer-fra-implementering-av-
statlige-satsinger-/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/FYR/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Skolebasert-kompetanseutvikling/Rammeverk-for-skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet-2012-2017/1-Erfaringer-fra-implementering-av-statlige-satsinger-/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/FYR/
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«For å skape den forankringen som er nødvendig 
ønsker departementet at beslutninger og 

prioriteringer om kompetanseutvikling skal 
flyttes nærmere dem som skal gjennomføre 

tiltaket.»

«DEKOM»
«REKOM»

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
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Mer enn 10 år med 
nasjonale tiltak.

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Skolebasert-kompetanseutvikling/Rammeverk-for-
skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet-2012-2017/1-Erfaringer-fra-implementering-av-
statlige-satsinger-/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/FYR/ FIKS:   www.uio.no

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Skolebasert-kompetanseutvikling/Rammeverk-for-skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet-2012-2017/1-Erfaringer-fra-implementering-av-statlige-satsinger-/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/FYR/
http://www.uio.no/




Data
Informasjon

Nytteverdi

Utfordringenes 
kompleksitet

Irgens: Profesjon og organisasjon. En bok for profesjonsutdannede og de som skal lede dem

Klokskap er spesielt viktig når utfordringene blir komplekse 
og situasjonen uoversiktlig.

Klokskap

Kunnskap



”Kunnskapstree er eit
farlig tre, i det har mang 
ein arming hengt seg.”

Olav Duun, født 1876 på Jøa i Nord-Trøndelag 
Namdalen, forfatter og lærer. Død 1939. 

(“Medmenneske” s. 21)



Klokskap –
i en tradisjon etter Aristoteles (384–322 f.Kr.): 

• Formålet med klokskap er å handle best mulig – praktisk og 
moralsk – i de konkrete situasjoner vi står overfor.

• Profesjonell klokskap i dagens arbeidsliv krever både 
praktisk og teoretisk klokskap.

• Profesjonell klokskap er en konsekvens av hvordan vi 
videreutvikler og anvender praktisk og teoretisk kunnskap.

• Vår profesjonelle autoritet styrkes av at vi kan redegjøre for 
våre handlinger og så langt som mulig begrunne våre valg.

Irgens «Profesjon og organisasjon» (2021)



?

?

Profesjonell 
klokskap

Irgens (2021): Profesjon og organisasjon. En bok for profesjonsutdannede og de som skal lede dem. (s.73)

Profesjonell 
klokskap



Praktisk 
klokskap

Teoretisk 
klokskap

Profesjonell 
klokskap

Irgens (2021): Profesjon og organisasjon. En bok for profesjonsutdannede og de som skal lede dem. (s.73)



Praktisk 
klokskap

Teoretisk 
klokskap

Profesjonell 
klokskap

Praktisk 
kunnskap

Teoretisk 
kunnskap

Klokskap kan 
forstås som en 
videreutvikling 
av kunnskap –
både teoretisk 
og praktisk





Referanse: Irgens, E.J. (2021). Profesjon og organisasjon. En bok for profesjonsutdannede og de som skal lede dem. Fagbokforlaget

Eirik J. Irgens:
10 kjennetegn på profesjonell klokskap

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 trover-dig 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.



Påstand:  

De beste er gode på å ”lese” 
sin virksomhet.

De har «toøyd klokskap», og klarer å se både 
overflate og dybde, og hvordan de ulike 

nivåene samspiller.



OVERFLATESTRUKTUR:  DET UMIDDELBART SYNLIGE
Prosedyrer, retningslinjer, reglement, informasjonsrutiner,
vedtak, plandokumenter, strategiutforming, målformuleringer, 
dokumenter, organisasjonskart, statistikk, teknologi, kontrollsystemer... 
...

DYPSTRUKTUR: GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER
Følelser, verdier, trosoppfatninger, grunnleggende antakelser, 
holdninger, makt, estetikk, moral, dypkultur, skjønn, tillit….



OVERFLATESTRUKTUR:  DET UMIDDELBART SYNLIGE
Prosedyrer, retningslinjer, formaliserte avtaler, informasjonsrutiner,
vedtak, plandokumenter, strategiutforming, målformuleringer, 
dokumenter, organisasjonskart,
kommunikasjons- og samarbeidsformer, lederstil, teknologi, systemer...

DYPSTRUKTUR: GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER
Styrende normer, følelser, verdier, trosoppfatninger, antakelser,
holdninger, skjulte systemer og forutsetninger for ressursfordeling og
maktutøvelse, estetikk, dypkultur, skjønn
...

Enøydhet er uheldigOverflateblikket: 
Ser lett behovet for planer, 
retningslinjer, kontroll, målbare 
mål, mål- og 
resultatstyring,evidens, testing, 
klare linjer, teknologiske 
løsninger…

Dybdeblikket: 
Opptatt av tillit, empati, etikk 
og moral, relasjoner, verdier, 
kultur, skjønn, følelser, 
autonomi

(Irgens, E.J. «Skolen» s. 305)



OVERFLATESTRUKTUR:  DET UMIDDELBART SYNLIGE
Prosedyrer, retningslinjer, formaliserte avtaler, informasjonsrutiner,
vedtak, plandokumenter, strategiutforming, målformuleringer, 
dokumenter, organisasjonskart,
kommunikasjons- og samarbeidsformer, lederstil, teknologi, systemer...

DYPSTRUKTUR: GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER
Styrende normer, følelser, verdier, trosoppfatninger, antakelser,
holdninger, skjulte systemer og forutsetninger for ressursfordeling og
maktutøvelse, estetikk, dypkultur, skjønn
...

Nivåene 
henger 

sammen – og 
påvirker 

hverandre



OVERFLATESTRUKTUR:  DET UMIDDELBART SYNLIGE
Prosedyrer, retningslinjer, formaliserte avtaler, informasjonsrutiner,
vedtak, plandokumenter, strategiutforming, målformuleringer, 
dokumenter, organisasjonskart,
kommunikasjons- og samarbeidsformer, lederstil, teknologi, systemer...

DYPSTRUKTUR: GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER
Styrende normer, følelser, verdier, trosoppfatninger, antakelser,
holdninger, skjulte systemer og forutsetninger for ressursfordeling og
maktutøvelse, estetikk, dypkultur, skjønn
...

Det er ikke 
enøydhet

vi da 
trenger



OVERFLATESTRUKTUR:  DET UMIDDELBART SYNLIGE
Prosedyrer, retningslinjer, formaliserte avtaler, informasjonsrutiner,
vedtak, plandokumenter, strategiutforming, målformuleringer, 
dokumenter, organisasjonskart,
kommunikasjons- og samarbeidsformer, lederstil, teknologi, systemer...

DYPSTRUKTUR: GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER
Styrende normer, følelser, verdier, trosoppfatninger, antakelser,
holdninger, skjulte systemer og forutsetninger for ressursfordeling og
maktutøvelse, estetikk, dypkultur, skjønn
...

Noen har godt 
samsyn – de 

”ser” og  ”leser” 
sin  organisasjon 
bedre enn andre



OVERFLATESTRUKTUR:  DET UMIDDELBART SYNLIGE
Prosedyrer, retningslinjer, formaliserte avtaler, informasjonsrutiner,
vedtak, plandokumenter, strategiutforming, målformuleringer, 
dokumenter, organisasjonskart,
kommunikasjons- og samarbeidsformer, lederstil, teknologi, systemer...

DYPSTRUKTUR: GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER
Styrende normer, følelser, verdier, trosoppfatninger, antakelser,
holdninger, skjulte systemer og forutsetninger for ressursfordeling og
maktutøvelse, estetikk, dypkultur, skjønn
...

Vi trenger 
å utvikle 

toøyd 
klokskap!

Å se dybden:
«Det kunstneriske øyet»Å se overflata: «Det 

vitenskapelige øyet»



Noen ser veldig godt med bare ett øye, men husk:

….ENØYDHET ER ENØYDHET, 
UANSETT HVILKET ØYE DU SER MED



Podcast om toøyd klokskap
• https://www.facebook.co

m/Eirik.J.Irgens.2Work/pos
ts/579986095684766/

• https://www.linkedin.com/
pulse/en%C3%B8ydhet-
kan-%C3%B8delegge-
arbeidsmilj%C3%B8er-et-
forsvar-to%C3%B8yd-eirik-
j-irgens/

https://soundcloud.com/ntnu/ntnus-ledelsesprogram-to-oyd-
ledelse

https://soundcloud.com/ntnu/ntnus-ledelsesprogram-to-oyd-ledelse
https://soundcloud.com/ntnu/ntnus-ledelsesprogram-to-oyd-ledelse
https://soundcloud.com/ntnu/ntnus-ledelsesprogram-to-oyd-ledelse


Mer 
kan 
du 
lese 
her:



Stoff for fri nedlasting (artikler, lysark, foredrag etc.):
søk Academia + Eirik Irgens

Fagstoff finner du her:

https://www.facebook.com/Eirik.J.Irgens.2Work

no.linkedin.com/in/ejirgens

http://ntnu-no.academia.edu/EirikJIrgens (artikler, 

presentasjoner)

https://twitter.com/irg1s

https://instagram.com/eirikjirgens

www.ntnu.no/ansatte/eirikji

Video

http://ntnu-no.academia.edu/EirikJIrgens
https://www.facebook.com/Eirik.J.Irgens.2Work
applewebdata://6B412F41-CB23-440B-8CD5-45BB6EE20C1C/no.linkedin.com/in/ejirgens
http://ntnu-no.academia.edu/EirikJIrgens
https://twitter.com/irg1s
https://instagram.com/eirikjirgens
http://www.ntnu.no/ansatte/eirikji
https://www.google.com/search?q=eirik+irgens&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03D5qkOxDTH1xfF-wMJObT1DhxxBQ:1598430358357&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiK3tSNubjrAhVmiYsKHcb7B2oQ_AUoBHoECBIQBg&biw=1440&bih=788

