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1. Persepsjon og forskjellige 

perspektiver 



2. Kommunikativ kompetanse

Grammatikalsk 
kompetanse

Diskurskompetanse

Sosiolingvistisk 
kompetanse

Strategisk kompetanse

Sosiokulturell kompetanse

Sosial kompetanse
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3. Interkulturell kompetanse

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



4. Hva er annen kulturell bakgrunn?

Nasjonal kultur

Etnisk kultur

Regional kultur

Sosioøkonomisk 
kultur

Kjønnskultur

Familiekultur

Profesjonskultur

Bedrifts- eller 
organisasjonskultur

…

Individuell «kultur»



5. Behov for multiperspektivitet og 

større kommunikasjonsreportoar

Ikke en egen «pedagogikk» eller 
tankesett

Flerkulturalitet er ikke annerledeshet

En søken etter forståelse av 
annerledeshet (otherness) kan ubevisst 
føre til fremmedgjøring



6. Gruppeattribusjon 

• ”Den ultimate 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.



7. «Verdensborgeren» som mål

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



8. Kommunikasjon

Interkulturell kommunikasjon 

=

Kommunikasjon og tankesett med stort 
reportoar 

=

Mangfoldskommunikasjon



9. Utvikling av mangfoldskompetanse

Et mål: Relativisering

Effektiv utvikling av kompetanse: Behov for 

kunnskap om faktorer som påvirker 

kommunikasjonen mellom mennesker med 

forskjellige kommunikasjonsstiler og sosiale 

identiteter



10. 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



10.1 Etnosentrisme og stereotypier



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



10.2.1  Det kulturelle isfjellet

Trosoppfatninger
Normer

Persepsjoner

Holdninger

Verdier

Språk
Matkultur

Skikker

Kleskoder



10.2.2 Teorien om en tredje ”kultur” i møtet mellom 

mennesker

Mangfoldskommunikasjon er ikke 
kommunikasjon mellom kulturer, men 
kommunikasjon mellom mennesker i et 
”felt” der noe nytt etableres.



10.3 Verbal kommunikasjon



10.3.1 Kommunikasjonsstiler

Skalaer som relativiseringsverktøy



10.3.2 Fra lineær til sirkulær kommunikasjon



10.3.3 Fra direkte til indirekte kommunikasjon



10.4 Verdiforskjeller

Verdiskalaer



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)

10.4.1 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)



Fikk sjokk da hun skulle trene norske barn.  «Små 

jenter og deres foreldre aksepterte ikke at jeg 

korrigerte dem, sier trener Nedeline Nedelcheva ...» 
(Aftenposten, 29.4.2014)



10.4.2 Fra følelsesmessig nøytral til engasjert
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10.4.3  The car and the pedestrian



10.5 Å tape ansikt

• Fra samvittighetsorientering til æresorientering



11. Relativiseringstrening

Eksempler på skaler:

Ikke-hierarkisk vs. Hierarkisk

Direkte vs Indirekte

Individualistisk vs. Kollektivistisk

Samvittighetsorientert vs. Skamorientert

Saksorientert vs. Relasjonsorientert

Emosjonell vs. Nøytral

Sannhetsorientert  vs. Situasjonsorientert



12. Åpenhet

• Det er bedre å ikke forstå enn å 
misforstå – det er mye vi ikke vet om 
andres perspektiver


