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Veiledning knyttes som oftest til handling og
til refleksjon over handling. Veiledning som
metode er godt egnet til å utvikle faglig og
personlig kompetanse. Boken handler både om
hvilke veiledningsteorier vi velger og om de
praktiske metoder og veiledningsferdigheter vi
utvikler. Et nøkkelspørsmål er hvordan vi
kommer fra teoretisk forståelse til god praksis.
Den som veiledes har selv de beste forutset-
ningene for å finne den veien som er riktig for
ham eller henne. Veilederens oppgave kan være
å hjelpe den som ønsker veiledning å trekke for-
bindelseslinjer mellom teoretisk kunnskap og
egne praktiske erfaringer. Veilederen skal ikke gi
svar, men legge til rette for at den som veiledes
selv skal finne svar. Fremgangsmåtene er
mange, det handler om utvikle et godt klima, god
kommunikasjon og å stille de gode spørsmålene.
Du vil finne mange gode ledetråder i denne
boken som er svært praktisk tilrettelagt. Boken
introduserer de viktigste basisferdighetene i
veiledning og den utfordrer til kreativitet. Ulike
strategier og teknikker presenteres som grafiske
ikoner. Ikonene brukes som et hjelpemiddel ved
innlæring og utøvelse av veiledning.

Del I gir et overblikk over ulike veilednings-
tradisjoner. Forfatterne har valgt å identifisere
tre hovedlinjer i veiledning, handlingsorientert,
veiledning som refleksjon og veiledning som
deltagelse. Hovedtrekkene i forskjellige per-
spektiver, som har relevans for teoriutviklingen,
blir skissert. Det refereres til psykologisk,
psykodynamisk, atferdsteoretisk, humanistisk,
sosiokulturelt og sosialpsykologisk perspektiv.

Veiledningsformer og faser som er kjent i tid-
ligere veiledningslitteratur er utdypet. Gjennom-
gående brukes illustrasjoner som kan medvirke
til å gi en bedre forståelse for teorien.

Del II handler om praktiske veilednings-
ferdigheter. I den delen av boken vektlegges den
praktiske gjennomføringen av en veiledningstime
og veiledningssekvens, og den er tettpakket med
ikoner som illustrerer veiledningsforløp og
arbeidsmodeller. Ikonene er rammet inn i det
som forfatterne beskriver som en pallet,
utformet som en palett hvor full palett danner
22 ikoner. Arbeidsmodellene er alle kjente og
har røtter i ulike veiledningstradisjoner og
profesjoner. Som for eksempel sykepleier-
prosessen, modeller i sosialt arbeid og verne-
pleierens arbeidsmodell. Som vedlegg finnes
en oversikt over alle ikonene med forklaring,
studieoppgaver og en liste over norske inn-
føringsbøker i veiledning. Dette er en praktisk og
teoretisk grunnbok i veiledning, den passer for
studenter og alle som er opptatt av å lære
basale veiledningsferdigheter.
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