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Interkulturell kompetanse
Interkulturell 
kompetanse kan 
beskrives som evnen 
til å kommunisere 
hensiktsmessig og 
passende med 
mennesker som har 
en annen kulturell 
bakgrunn.
(Bøhn og Dypedahl)



Fremmedspråk - formål

”interkulturell kompetanse [er] en 
forutsetning for kommunikasjonen”



Hva er annen kulturell bakgrunn?
Nasjonal identitet
Etnisk identitet
Regional identitet
Sosioøkonomisk 
identitet
Kjønnsidentitet
Familieidentitet
Profesjonsidentitet

Bedrifts- eller 
organisasjonsidentit
et
…
Individuell identitet



Hva er annen kulturell bakgrunn? (forts.)

All interkulturell kommunikasjon er 
interpersonal kommunikasjon
I ytterste konsekvens representerer hver 
person en egen kultur?
All interpersonal kommunikasjon er 
interkulturell kommunikasjon?



Mangfold og kommunikasjon
Mangfold er ikke noe nytt, men det er 
nytt med så mye mangfold



En like god definisjon?
Interkulturell kompetanse kan beskrives 
som evnen til å skape en felles 
forståelse mellom mennesker med 
forskjellige sosiale identiteter og evnen 
til å forholde seg til andre menneskers 
kompleksitet og individualitet. 
(jf. Byram, Gribkova, & Starkey: 2002, s. 10).



Kommunikasjon
Interkulturell kommunikasjon =
Mangfoldskommunikasjon



Persepsjon og forskjellige 
perspektiver



Noen ”refleksjonsknagger”

1. Etnosentrisme
2. Stereotyper og 

fordommer
3. Kultur og 

kulturbakgrunn
4. Verbale forskjeller
5. Ikke-verbale 

forskjeller

6. Verdiforskjeller
7. Kulturelt stress
8. Kontekstbevissthet
9. Å tape ansikt



1. Etnosentrisme
Ifølge briten Richard 
Lewis er den norske 
holdningen som følger : 
“Det er bare to typer 
mennesker; nordmenn og 
de som skulle ønske at de 
var nordmenn”.







2.Stereotypier og fordommer

En stammes skepsis mot en annen er 
en av de mest instinktive reaksjoner 
hos mennesker.

(Arthur Schlesinger, Jr.)

http://www.youtube.com/watch?v=v1vvLQd53Ps&feature=related



2.1 Stereotypier

Overforenklede oppfatninger av individer/grupper
Kan være både positive og negative
Ofte ubevisst



2.2  Fordommer

Fordommer er når noen reagerer 
negativt på andre basert på følelser 
isteden for kunnskap eller direkte 
kontakt. Alt fra forsiktig frykt for det 
ukjente til ren rasisme.



2.3  Selvforsterkende sirkel



2.4  Inngrupper og utgrupper - Årsaksforklaringer

• ”Den fundamentale attribusjonsfeilen” er å 
tillegge medlemmer av utgrupper negative 
personlige egenskaper når noe ikke går etter 
planen (andre årsaker nedtones).

• Når medlemmer av inngruppen ikke oppfyller 
forventningene, er det ofte slik at vi forsøker 
å finne andre årsaker enn personlige 
egenskaper.



2.5  Verdensborgeren som mål

Socrates: “I am not an Athenian, or a 
Greek, but a citizen of the world.”



2.6 En utfordring?

Fremmedspråk nivå I: ”[eleven skal kunne] 
”sammenligne noen sider ved tradisjoner, 
skikker og levemåter i språkområdet og i 
Norge” 



3. Kultur og kulturbakgrunn
Kultur er den komplekse helhet som består av 
kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus, skikker, 
foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske 
har tilegnet seg som medlem av et samfunn.

(Edward Tylor, 1871)

Kultur er den kollektive programmeringen av hjernen 
som skiller medlemmene av en gruppe mennesker fra 
en annen gruppe mennesker.

(Geert Hofstede)

Kultur er det omskiftelige meningsfellesskapet som 
gang på gang etableres og forandres når mennesker 
gjør noe sammen. (Thomas Hylland Eriksen) 





3.1  Det kulturelle isfjellet

Språk      Matkultur Kleskoder    Skikker

Verdier Normer

Persepsjoner
Holdninger

Trosopfatninger



4. Verbal kommunikasjon
Fra lineær til sirkulær kommunikasjon
Fra lavintensiv til høyintensiv 
kommunikasjon
Fra formell til uformell kommunikasjon
Fra direkte til indirekte kommunikasjon



4.1 Fra lineær til sirkulær kommunikasjon



5. Ikke-verbal kommunikasjon
Prins Charles hilste på 
tradisjonelt og lokalt 
Maori-vis da han ble 
ønsket velkommen av 
Tia Barret, guvernørens 
sekretær i Wellington, 
New Zealand. 
07.03.2005

Foto: Reuters/Scanpix



5.1 Former for ikke-verbal kommunikasjon 

Gestikulering, 
ansiktsuttrykk, 
kroppsbevegelser 
Kroppskontakt 
Øyekontakt 
Lukt 
Utseende og 
klesdrakt 
Stemmebruk

Bruk av stillhet
Avstand og rom 
Tid

Seven language interpreter:
http://www.youtube.com/watch?v=QNKn5ykP9PU



5.2 Bruk av tid

Fra monokron til polykron
Fra lineær til hendelsstid/syklisk tid
Fra fortidsorientering til framtidsorientering



5.3 Monokron og polykron tid (Edward T. Hall)

Monokron (”en ting av gangen”)
Tid oppfattes som håndgripelig og lineær
Fokus på (arbeids)oppgaver, tidskjemaer, kjøreplaner
Tid kan ’spares’, ’vinnes’, ’tapes’ etc.

Polykron (”flere ting av gangen”)
Tid oppfattes som mindre håndgripelig
Fokus på mellommenneskelige relasjoner
Tid kan ikke ’spares’ og ’tapes’ i samme grad



6. Verdiforskjeller
→ «generelle tendenser til å foretrekke noen  

tilstander fremfor andre»
Hofstede

• godt        ↔ ondt
• forbudt    ↔ tillatt
• anstendig ↔ uanstendig
• moralsk    ↔ umoralsk
• stygt        ↔ pent
• skittent     ↔ rent



6.1 Hofstedes verdidimensjoner

Maktavstand 
Usikkerhetsunnvikelse
Individualisme-kollektivisme
Maskulinitet-femininitet



Denne skalaen sier noe om i hvilken grad 
mennesker med mindre makt aksepterer 
at makt og status er ulikt fordelt (i f. eks 
bedrifter, organisasjoner og i samfunnet)

Fra lav til høy maktavstand



Kapittel II. 
§ 3. Barns rett til medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for 
sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet. 
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i   
samsvar med dets alder og modenhet. 
(Barnehageloven, 2006)



Fra lav til høy usikkerhetsunnvikelse

Denne skalaen sier noe om i hvilken grad 
mennesker er bekvemme med situasjoner 
der det er mange usikkerhetsfaktorer



Fra individualisme til kollektivisme

• I individualistiske kulturer vil mennesker i 
større grad definere seg som ”jeg” 
snarere enn ”vi”. 

• I kollektivistiske kulturer er det stor 
lojalitet til ”vi-gruppen” eller inngruppen.



Fra ”maskulinitet” til ”femininitet”

• I såkalte maskuline kulturer er det en 
sterk tendens til å fokusere på 
konkurranse, handlekraft, effektivitet og 
pågåenhet. Konflikter løses oftere ved 
bruk av makt. 

• I feminine kulturer er det større vekt på 
en mykere tilnærming til konflikter og 
statlig omsorg for alle.



6.2  Trompenaars verdidimensjoner
•Universalism vs. Particularism 

 universelle vs. situasjonstilpassede regler
• Individualism vs. communitarianism

 orientering mot individ vs. mot en gruppe
• Neutral vs. emotional

 følelsesmessig nøytral vs. følelsesmessig engasjert
• Specific vs. diffuse

 roller som er klart adskilt vs. roller som overlapper
• Achievement vs. ascription

 tilegnet vs. tilskrevet status



6.2.1  The car and the pedestrian



7. Kulturelt stress



U-kurven



8. Kontekstbevissthet (Edward T. Hall)



Lavkontekst-komm. 
• Informasjon ofte 

eksplisitt (ikke i 
konteksten)

• Tydelig, direkte og 
potensielt konfronterende

• Mer fokus på saker enn 
på relasjonsbygging

• Ofte stor vekt på fakta og 
statistikk

Høykontekst-komm.
• Informasjon er ofte 

implisitt (i konteksten)
• Indirekte og med vekt på 

at ingen taper ansikt
• Ikke-verbal 

kommunikasjon viktig
• Relasjonsbygging viktig
• Ofte stor vekt på tillit og 

intuisjon



9. Å tape ansikt



Instinktive reaksjoner

Det kjente:
Opplagt
Korrekt
Naturlig
Objektivt
Selvsagt

Det ukjente:
Rart
Uforståelig
Merkelig
Morsomt
Galt



Modererte reaksjoner

Det kjente:
Naturlig for oss
Riktig for oss
Subjektivt
Innlært

Det ukjente:
Forskjellig
Kulturelt akseptabelt
Forståelig?

Det er bedre å ikke forstå enn å misforstå.


