
UNIVERSITETETI AGDER

EKSAMEN

Emnekode: SO 104
Emnenavn: Etikkog profesjonsutoving

Dato: 21.mai 2012
Varighet: 0900 - 1400

Antall sider inkl. forside I

Tillatte hjelpemidler: Ordbok for studenter som er flerspråklige

Merknader:

Velg oppgave 1 eller2.

Oppgave1.
Gjør greie for dygdsetikken.
Dygd og holdning er beslekta fenomener. Hvilke holdninger mener du bør prege
yrkesutøvere i velferdsfeltet? Begrunn svaret.

Oppgave2

Kasus
I kommunen du jobber i er det kommet opp forslag om oppretting av sprøyterom for
narkomane. Begrunnelsen for forslaget er i hovedsak knyttet til at de narkomane skal gis
tilgang på reine sprøyter, men det har også kommet fram motargumenter som i hovedsak
innebærer at et slikt tiltak vil kunne legitimere misbruk av narkotika. Saken skal utredes og
som en del av utredningen skal det lages en etisk refleksjon. Du blir bedt om å gjøre dette
arbeidet.

Oppgave:
Utarbeid en etisk refleksjon over forslaget om oppretting av sprøyterom.
(Kasuset er snaut og du er fri til å legge til flere momenter.)
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UNIVERSITETETI AGDER

EKSAMEN

Emne: SO 104
Etikk,profesjonsutøvingog dømmekraft

Dato: 21.mai 2012
Varighet: 0900 - 1400

Antal sider inkl. forside 1

Tilletne hjelpemidlar: Ordbok for fleirspråklege studentar

Merknader:

Velg oppåve 1 eller2.

Oppgåve1
Gjer greie for dygdsetikken.
Dygd og haldning er beslekta fenomen. Kva haldningar meiner du bør prega
yrkesutøvarar i velferdsfeltet? Grunngje svaret.

Oppgåve2
Kasus
I den kommunen du arbeider i er det gjort framlegg om oppretting av eit sprøyterom for
narkomane. Grunngjevinga for framlegget er i hovudsak knytt til at dei narkomane skal ha
tilgjenge til reine sprøyter, men det har og kome fram motargument om at eit slikt tiltak vil
kunne legitimera misbruk av narkotika. Saka skal greiast ut, og som ein del av utgreinga skal
det utarbeidast ein etisk refleksjon. Du er beden om å gjera dette arbeidet.

Oppgåve:
Utarbeid ein etisk refleksjon over framlegget om oppretting av eit sprøyterom.
(Kasuset er snaut og du står fritt til å leggje til fleire moment.)
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