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Innledning 
Det tverrfaglige innføringsstudiet i etisk refleksjonsveiledning er et studietilbud ved Fakultet for 

teologi, diakoni og ledelse ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Oslo.  

Studiet gir 10 studiepoeng.  

Fakultetet tilbyr mastergradsstudier og videreutdanninger innenfor kirkens, helse- og sosialsektorens 

og andre nærliggende sektorers fagområder. Fakultetet har som hovedmål å skape faglig fornyelse 

og økt kompetanse hos profesjonsutøvere og ledere på disse områdene.  

Fakultetet legger vekt på diakonal bevissthet, faglig kompetanse og brukerorientering i sin 

utdanningsvirksomhet. I studiet i etisk refleksjonsveiledning søkes disse dimensjonene virkeliggjort 

ved fokus på utvikling av etisk sensitivitet og etisk refleksjon.  

Å drive og lede arbeid med etisk refleksjon på arbeidsplassen blir stadig viktigere, både av hensyn til 

virksomhetens kvalitet og forpliktelsen overfor brukere og publikum. Utvikling av etisk sensitivitet og 

evne til etisk refleksjon vil bidra til å øke kvaliteten på faglig velferdsvirksomhet. Stikkord som 

brukerorientering og brukermedvirkning, samt tverrfaglighet og kvalitetsorientering vil komme til å 

stille nye krav til innsikt og forståelse hos personalet ved virksomheter innenfor offentlig velferd. 

Kunnskaper og ferdigheter, samt generell kompetanse i praktisk etisk refleksjon, veiledning og 

prosjektledelse vil kunne medvirke til et høyt faglig nivå – til beste for brukere og kollegaer. 

Etisk refleksjonsveiledning (10 stp) gjennomføres som innføringsemne og fordypningsemne. Etisk 

refleksjonsveiledning er i stor grad et ferdighetsfag. En stor del av undervisningen vil derfor foregå i 

veiledningsgrupper, der studentene får innledende trening og feedback i rollen som veileder i etiske 

refleksjonsprosesser. 

Studiet tilbys som valgfritt emne til studenter ved Mastergradsstudiet i Verdibasert ledelse, men er 

også tilgjengelig for eksterne søkere. 

Mål for studiet 
Det overordnede formålet med utdanningen i etisk refleksjonsveiledning er å gi kompetanse i etisk 

veiledning og å stimulere til etisk refleksjon og etisk praksis i organisasjoner. 

 

Læringsutbytte  
Kunnskap: 

Etter endt utdanning skal studenten ha 

 inngående kunnskap om veiledningsprosessen, veilederrollen og ulike perspektiver i faglig 

veiledning 

 kunnskap om metoder i etisk refleksjonsveiledning som gjør det mulig å anvende de på nye 

områder 
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Ferdigheter 

Etter endt utdanning skal studenten kunne 

 lede etiske veiledningsprosesser overfor individer og grupper og analysere disse kritisk 

 anvende relevant kunnskap og resultater fra forsknings – og utviklingsarbeider på praktiske 

og teoretiske problemstillinger innenfor etisk veiledning og treffe begrunnede valg. 

 analysere  faglige og etiske spørsmål i utøvelsen av veiledning og justere utøvelsen på 

bakgrunn av dette 

 

Generell kompetanse 

Etter endt utdanning skal studenten kunne:  

 analysere sammenhengen mellom verdier, etiske prinsipper og egen praksis.  

 bidra til nytenkning i fag- og yrkesetiske problemstillinger i etisk refleksjonsveiledning 

 formidle teorier i etikkveiledning og etikkarbeid skriftlig  

 kommunisere faglige problemstillinger, synspunkter og erfaringer med andre etikkveiledere 

og bidra til utvikling av god praksis 

 

Målgruppe 
Etikk-koordinatorer, ledere av etikkprosjekter, veiledere av etikkgrupper, etikkansvarlig personale og 

andre etikkinteresserte i offentlig og privat velferdsvirksomhet, veiledere for personer i praksis. 

Dessuten kan studenter ved Mastergradsstudiet i Verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige 

høgskole velge studiet som del av sitt studium. 

 

Opptakskrav 
Gjennomført bachelorutdanning eller tilsvarende kompetanse, samt minst to års arbeidserfaring på 

områdene helse/sosial eller diakoni/kirke. Søkere med annen relevant kompetansebakgrunn kan 

søke opptak fra særskilt vurdering av utdanning/realkompetanse. 

Innhold 

Overordnet tema: Etisk refleksjonsveiledning  

Utdanningen vil primært være orientert mot etiske problemstillinger fra praksisfeltet. Erfaringer fra 

deltakernes egen praksis vil danne en rød tråd gjennom studiet, og disse erfaringene vil bli 

bearbeidet og drøftet i gruppeveiledningsøktene. Studiet vil anvende de følgende metoder (Jf. Eide & 

Aadland: Etikkhåndboka): 

 Etisk refleksjonsveiledning 

 Løsningsfokusert problembehandling 
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Delemne I: Etisk teori 

Dette emnet skal gi basiskunnskap om etikkens vesentligste teoritradisjoner, samt innføring i aktuelle 

emner innenfor etikkens fagfelt.  

Innhold 

 Kjennskap til sentrale etiske teorier  

 Oversikt over aktuelle etiske temaområder og problemstillinger  

 Innsikt i forholdet mellom etikk og jus, moral og moralisme, absolutt og relativ kunnskap  

 Forholdet mellom etisk teori og moralsk praksis  

 Etikk som språk 

 Forholdet mellom åpne og skjulte verdier 

 

Delemne II: Veiledningskunnskap  

Evnen til å lede og veilede etiske refleksjonsprosesser styrkes gjennom kunnskap om 

kommunikasjon, ulike veiledningsmodeller og metoder. Kommunikasjonsevne kan trenes og utvikles 

til å fange opp skjulte budskap, til å avkode ubevisste signaler og til å styrke klarhet i 

mellommenneskelig samspill. Temaenheten fokuserer på vesentlige kjennetegn ved god veiledning, 

veilederrollen, spørreteknikker, reflekterende prosesser, rollespill, ”speiling”, reflekterende team, 

etc.  

Innhold 

 Selvinnsikt i personlige egenskaper og veilederrollens krav 

 Oversikt over ulike veiledningsteorier og metoder 

 Forståelse av gruppeprosesser 

 Hvordan skape alternative forståelser og nyoppdagelser av mening 

 

Delemne III: Verdiarbeid, organisasjonskultur og ledelse  

Arbeidet med kjerneverdier i institusjoner er et lederansvar, og har stor betydning for 

organisasjonskulturen og organisasjonens praktisk-etiske arbeid og etiske profil. Studiet vil belyse 

samspillet organisasjon – ledelse, og gi studentene innsikt i forholdet mellom organisasjonsstruktur 

og -kultur, samt metoder og tiltak for arbeid med utvikling av organisatoriske verdier. 

Innhold 

 suksesskriterier og fallgruver i arbeidet med verdiutvikling i organisasjoner 

 kulturens rolle for organisatorisk etikkarbeid 

Undervisnings- og læringsformer 
Undervisningen benytter varierte pedagogiske virkemidler og studentaktive læringsformer. 

Forelesninger, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid anvendes ut ifra målsettingene og 
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forutsetningene for de enkelte tema. Gjennomgående trekkes studentenes problemstillinger, materi-

ale og erfaringer inn.  

Studentene vil samles i lærerledede grupper for å øve på anvendelse av metoder. 

Studiet omfatter 31 timer og undervises i løpet av en uke fra og med søndag til og med fredag.  

 

Obligatoriske aktiviteter 
Både teoriundervisning og gruppeveiledningen forutsetter minimum 80 % nærvær for rett til å 

fremstille seg til eksamen. Eventuelle dispensasjoner vurderes av fagansvarlig lærer. 

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten kunne dokumentere minimumsnærvær. 

 

Vurderingsformer 
Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen på et selvvalgt emne innenfor etisk 

refleksjonsveiledning. Omfang på besvarelsen skal være på ca. 2000 ord. Studenten gis veiledning på 

valg av tema. Eksamensbesvarelsene blir vurdert etter en skala fra A (fremragende) til F (ikke 

bestått). 

 

Pensum for innføringsstudiet: 

 

 

Andersen, T. (2011): «Et samarbeid – av noen kalt veiledning». I: Rønnestad, M. H. og S. Reichelt (red): 

Psykoterapiveiledning.  Oslo: Tano Aschehoug;.14 s  

 

Botnen Eide, S, Grelland, H.H., Kristiansen, A., Sævareid, H.I., og Aasland, D.G. (2008): Til den andres 

beste. En bok om veiledningens etikk. Gyldendal akademisk, Oslo. Kapittel 1,2 4,5,6 og 8; 100s.  

 

Eide, T. & E. Aadland (2012): Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Norsk 

Kommuneforlag. 148 s.  
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Nordbye, Halvor (2012): Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.  202 

s.  

 

Vråle, Gry Bruland (2015): Veiledning når det røyner på… Oslo: Gyldendal Akademisk (144 s.)  

 

Aadland, Einar (1994): Kultur i helse-, sosial- og utdanningsorganisjonar. Oslo: Samlaget; Kap. 1, 3 og 

4. (129 s.) 

 

Aadland, Einar (2018): Etikk i profesjonell praksis. Oslo: Samlaget (100 s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


