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Etikkens språk
Økt bevissthet om etikk i bedriften 
bidrar til refleksjon, felles språk og 
begreper som gjør det mulig å 
forholde seg til dilemmaer og 
vanskelige spørsmål på en systematisk 
og ryddig måte. Den gjør det mulig å 
holde rede på beslutningshensyn og 
avveie dem i forhold til hverandre i 
konkrete tilfeller. Ledere og andre som 
skal redegjøre for valgene sine kan 
bruke etikkens språk til å sette ord på 
hvorfor de prioriterer å gjøre ting på 
den måten. 

Etikk som en positiv drivkraft
For bedriften kan etikken utgjøre en 
viktig del av dens kapital. 
Etisk refleksjon er en måte å drive 
kvalitetsarbeid på. Hvis bedriften er 
opptatt av gode etiske valg vil dette 
påvirke bedriftens omdømme og 
suksess. De etiske valgene bedriften 
tar vil også være med på å skille 
bedriften positivt fra deres 
konkurrenter.

Høy etisk standard på arbeidsplassen 
er stimulerende for arbeidsmiljøet. 
Mange opplever at det gir mening til 
arbeidet, noe som øker motivasjonen 
og mestringsfølelsen. I tillegg er 
bedrifter som prioriterer etikk og 
verdier attraktive for arbeidssøkere og 
kunder. 

Etikkens betydning for 
organisasjonskulturen 
Moralisme fører sjelden til noe godt. 
Derimot kan etisk refleksjon endre 
uønskede holdninger og virke 
retningsgivende i valgsituasjoner. Det 

er også slik at gode personlige 
holdninger sprer seg.

Etikk må leves ikke læres
Etisk bevissthet utvikles kun i dialog og 
samspill med andre. Etikk er noe som 
må leves, ikke bare læres.
Etikk og organisasjonskultur henger 
nøye sammen. Derfor vil kurset også 
omfatte metoder for å bygge 
systematisk etisk refleksjon inn i 
kulturen på arbeidsplassen. 

En høyere bevissthet og kompetanse 
om etikkens betydning kan være en 
viktig nøkkel til suksess i bedriften.

Etter kurset vil dere ha verktøy til å 
reflektere rundt etiske utfordringer i 
hverdagen.

DETTE KAN DU FORVENTE AV 
KURSET:

✦Lære om etikkens språk
✦Å forstå etikkens grunnprinsipper
✦Å få en høyere etisk bevissthet
✦Å få verktøy til å håndtere etiske 

utfordringer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
NØKKELORD               
Bevissthet, avveining, refleksjon, 
kvalitet, holdninger, metode, dialog, 
samspill og  gjennomføring.

VARIGHET                               

Kurset er bygget på moduler. 

Grunnkurset tar ca 4 timer.  Kan 

bygges på med videregående kurs I 

og II. 

    

OM KURSHOLDER:          

Evy Ihlen er utdannet pedagog ved 

UIO med hovedvekt på 

arbeidslivspedagogikk og 

mestringsmotivasjon. Evys entusiasme 

og energi er kjent for å engasjere og 

gir gode dialoger og refleksjoner 

rundt kurstemaene.

Nysgjerrig? Les mer om dette og 

andre kurs på kompetansehjelpen.no

Be om et pristilbud i dag!

KONTAKT          

Evy Ihlen         

Mobil:  915 13 979 

evy@kompetansehjelpen.no

 KURS FRA KOMPETANSEHJELPEN

GJØR ETIKK TIL GOD BUTIKK
Etisk refleksjon som nøkkel til suksess 
Hverdagen stiller oss overfor små og store valgmuligheter, vi 
ønsker å gjøre ting riktig, men av og til kan det være vanskelig.  
Systematisk etisk refleksjon hjelper deg til å vite hva som er rett 
når du står overfor vanskelige valg. 
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