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Møte mellom mennesker

 Alle mennesker er unike, men vår kulturelle 
erfaringsbakgrunn påvirker hvordan vi forstår verden

 Når mennesker kommuniserer har vi alle en førforståelse 
og fordommer/stereotype forestillinger som vi møter 
andre med

 Å bli bevisst egne fordommer og endre disse til ny 
innsikt og kunnskap gjøres best i møte med de som er 
svært ulik en sjølv

 Å se andre som en ressurs er nedfelt i politiske 
styringsdokumenter, men hvordan får vi det til?

 Misforståelser og refleksjon rundt egen fordommer kan 
være gyldne øyeblikk

Førstelektor Ane Bergersen



Foreldresamarbeid

Læring som voksen i et nytt land

Erfaringer, holdninger og kunnskap som kan 
bli utfordret, «resosialisering»

Erfaring, identitet, ære, stolthet, rolle 
(kjønnsrolle, alder, status).

Å bli møtt med respekt og verdighet, lytte på 
den andres premisser

Å se ulikhet som ressurs – hvordan?

To og to diskuterer egne erfaringer og muligheter

Førstelektor Ane Bergersen



Norge i en global verden

 For å forstå andre må en forstå seg selv…

 Norsk velferdstat frigjør oss fra familierelasjoner 
og individuelt ansvar.

 Funksjonstapping av familien – hva betyr det?

 Norsk historie og samfunnsendring siste 50 år, 
100 år og 150 år hva tar vi for gitt?

 Hva er “typisk norsk” som styrer og kanskje 
ekskluderer minoriteten?

Makt vi har ved å tilhøre majoriteten må 
bevisstgjøres

Førstelektor Ane Bergersen



Å være norsk

 Sterk velferdstat og funksjonstapping av familie

 Individualisme, autonomi, bygd

 Likhet som underliggende verdi

 Norsk ideologi tilsier at det er positivt å være mest 
mulig lik (enhetsskolen, jantelov, politisk enighet)

 En underkjenning av ulikhet uten at vi tenker over 
det og med ekskludering som resultat?

 Likhet knyttet til alder, kjønn, status, posisjoner er 
fremmed for mange som har røtter fra tradisjonelle 
samfunn og mange misforståelser oppstår.

 Hvor bevisst er du på hvilke verdier, normer og 
grunnleggende antakelser du sjølv har?

Førstelektor Ane Bergersen



Å komme til Norge 
Utfordringer som en må forholde seg til:

 Likestilling

 Kjønn

 Alder

 Likhet som underliggende verdi på alle arenaer

 Sekulært-rasjonelt samfunn, TID og effektivitet

 Direkte kommunikasjon

 Ansvar for egen læring og eget initiative

TID – noe som kommer eller noe som går?

Førstelektor Ane Bergersen



Dypdykk i egen og andres kultur

 Kjenn deg sjølv (Hvordan virker vi på våre 
omgivelser/kommunikasjon)

 Selvoppgivelse (neddykking) oppgi det 
etnosentriske/egen kultur

 Innlevelse (empati) å leve seg inn i den andres 
forståelseshorisont og verdenssyn

 Tilbakevendelse til oss sjølv og egen identitet og 
verdensbildet. (Gir trygghet i møte med andre).

 Refleksjon, opplevelsene gjør at en blir forandret og får 
et mer kritiske blikk på sin egen førforståelse og innblikk 
i den andres forståelseshorisont. Vi blir bevisst våre 
toleransegrenser. 

Førstelektor Ane Bergersen



Interkulturell kommunikasjon
 Typisk norsk å være likeverdig og trenger dermed ikke å 

ta hensyn til kontekst, ideal om effektivitet på tid som 
medfører at en er direkte, «uhøflig» og med «halvveis» 
resultat.

 Typisk ikke-nordiske/europeiske samfunn er å være 
indirekte, kroppsspråk betyr mye, status og hvor møte 
finner sted betyr mye og «tiden kommer» dvs at sak er 
viktigere enn tid. Samfunnsstruktur i hjemlandet har 
lært en å innrette seg etter sin posisjon og kommunisere 
deretter. Å ta initiativ er ofte sett på som negativt da en 
skal vente til en blir bedt om å si noe. Kontakt først så 
kontrakt, tid til å skape tillit til det en kan se. 

 Eks. fra Zambiske studenter i Sogndal.

 Smil, le og kommuniser med det en har av ressurser 

 Hall: Lavkontekst- og høykontekst-kommunikasjon
Førstelektor Ane Bergersen



Lavkontekst-kommunikasjon Høykontekst-kommunikasjon

Direkte Indirekte

Ordene som blir sagt det viktigste og det som menes Non-verbal kommunikasjon og det som ikke sies kan 

være viktigere enn det som sies

Konfronterende spørsmål og bruk av ord som hvorfor er 

ment som en oppklaring og ikke ment som en 

fornærmelse

Høflighet og påpasselighet for å ikke tape ansikt er svært 

viktig. Ord som hvorfor vil sjelden brukes, men heller 

hva og hvordan for å få en oppklaring

Sak er viktigere enn person og relasjon Relasjon og tillitsforhold til personen må være på plass 

før en kan diskutere sak

Kontrakt og sak først, der etter feire med sosialt samvær Sosialt samvær først for å bygge relasjon, deretter 

kontrakt og sak

Nettverk og profesjonelle forbindelser kan være flyktige, 

fra sak til sak. Tillit rettes mot formell kompetanse og 

abstrakte mål, gjerne fakta og statistikk

Nettverk og profesjonelle forbindelser vil være stabile og 

langsiktige fordi det er de samme personer en vil bruke i 

ulike saker fordi en har oppnådd en tillitsrelasjon, tillit 

skapes i personlige relasjoner.

Diskusjoner er ideelt sett lineære og korte. Diskusjoner er ideelt sirkulære, omstendelige og løsning 

når harmoni har oppstått.

Rett på sak, liten vekt på non-verbal kommunikasjon 

som utseende, klær og mimikk og «small talk»

Symboler, metaforer, ordtak og harmoni blir brukt for å 

komme fram til en løsning. Kleskode, ydmyk holdning og 

høflighet viktig del av budskapet

Personens status, kjønn, alder og slekt har liten 

betydning for kommunikasjonen.

Personens status, kjønn, alder og slekt har stor 

betydning for kommunikasjonen.

Hvor kommunikasjonen finner sted har liten betydning Hvor kommunikasjonen finner sted har stor betydning, 

kontekst i vid forstand har betydning

Lav maktdistanse, eller en selv har stor makt og kan 

derfor gi direkte «ordrer»

Stor maktdistanse og ulikhet i samfunnet
Førstelektor Ane Bergersen



Kontekstens betydning

 Høykontekst- og lavkontekstkulturer

 Lavkontekstkulturer: sier ting direkte, individet 
sees på som selvstendig, kommer fort til kjernen.

 Høykontekstkulturer: snakker indirekte, personens 
posisjon og relasjoner viktig, personen er et tegn i 
seg selv.

 ”I Vesten stoler vi på kontrakten, i Østen stoler en 
på kontakten”  

 Høykontekstkulturer (Japansk, asiatisk, arabisk, 
afrikansk latinamerikansk)

 Lavkontekstkulturer ( Sveitsisk, tysk, skandinavisk, 
nordamerikansk, fransk, italiensk, spansk)

Førstelektor Ane Bergersen



Kommunikasjonens kontekst 
knyttet til kulturfiltre:

 Verdensbilde 

 Religion, ånder, natur, verdier, normer,  tabu, tid, politikk

Forklarer, legitimerer, overlevelsesmuligheter og integrerer

Hvorfor, ikke bare hvordan

 Sosiale faktorer 

 Status/rolle (Goffman), kjønnsrolle, familie, alder, 

autoritet, jobb, Individuelle faktorer 

 Erfaring, tenkemåte, vise følelser, beslutningsmåter

Tolkning av bilder

Førstelektor Ane Bergersen



Verdensbilde (kulturfilter) A og B 
(Dahl, 2001 2013)

B
- Tradisjoner, å eksistere

 Holistisk forståelse

 Kollektivisme og gruppe

 Tiden kommer

 Indirekte kommunikasjon

 Religion og det materielle sett 
som en helhet

 Overlevelsesverdier

 Oppdragelsesideal er lydighet, 
respekt, høflighet og flid

A
 Kan kontrollere verden

 Vitenskap, logikk og
handling

 Planlegging og analytisk

 Autonomi og individualisme

 Tiden går

 Direkte kommunikasjon

 Religion og det materielle
adskilt

 Selvrealiseringsverdier

 Oppdragelsesideal er
selvstendighet, kritisk
tenkning og individualisme

Ane Bergersen12



Ulike lærer- og elevroller…

Førstelektor Ane Bergersen



Læring og kultur

 Ulike kulturer ulike barne- og voksenroller

 Ulike kulturer ulikt syn på alder og kjønn

 Identitet, avlæring av det en kan, det trygge

 Tar for gitt at en forstår konteksten en skal lære i, for 
eksempel at en må ta initiativ til å spørre og være aktiv, 
men kan kanskje straffes for initiativ i hjemlandet.

 Formålsrasjonalitet som gjennomsyrer vår tenkning, 
er det «rasjonelt» ?

 Tid, tempo, effektivitet

Førstelektor Ane Bergersen



Hva betyr dette i praksis?

 Det ukjente skaper utrygghet
 Direkte beskjeder uten valgalternativer

 Tydelighet på hva en mener er greit eller ei

 Bevisstgjøring av det en selv tar for gitt og uttal det selvfølgelige

 Nok tid når en har møte, tar tid når en «går rundt 
grøten»
 Man stoler på kontakten, ikke kontrakten – tid er nødvendig

 Lytte til de andres forståelse av situasjonen og da må en sette av nok 
tid og riktig person/relasjon slik at de er villige til å fortelle

 Spørsmål fra som vi syntes er utfordrende/merkelige og som knyttes til 
selvfølgeligheter bør en bruke tid på.

 Danning = utviding av egen forståelseshorisont
 Når en møter noe en ikke forstår, hva gjør du da? Finner årsaker ut i fra 

eget ståsted eller lytter til den andre?

 Nysgjerrighet og villighet til å lære av andres måte å se ting på

 Kulturell brobygging – to sider, starte med kritisk refleksjon i egen 
kultur

 Å vektlegge ulikhet som det normale og berikende



Tverrkulturell 
kommunikasjon

”VM” 2012

Takk for 

oppmerksomheten !
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