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Hos bageren får en far tilbudt en bolle til sin datter. Faren takker nej, men datteren insisterer. Situationen
spidser til, og datteren får til sidst sin vilje.

Om dømmekraften bruger denne helt almindelige hverdagssituation som afsæt for en på én gang filosofisk og
praksisnær introduktion til begrebet dømmekraft. Bogen gør os klogere på både almindelig og professionel
dømmekraft. Samtidig stimulerer den os til at udvikle og nuancere vores udfoldelse af dømmekraft ved at

reflektere over dilemmaer, som de viser sig i tankevækkende situationer i hverdagslivet.

En veludviklet dømmekraft har afgørende betydning for, hvordan vi handler i mellemmenneskelige
situationer. Dømmekraften gør det muligt for os at reducere den udsathed, der kan opstå i vores samspil med
hinanden og i samfundet i bredere forstand. Derfor kan dømmekraften også vanskeligt overvurderes, når

eksempelvis lærere, pædagoger, socialarbejdere og sygeplejersker udøver deres professioner.
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