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Introduktion til kursusbeskrivelsen
Formålsbeskrivelse

Sundhedssektoren er i stigende grad nødsaget til at forholde sig til mangfoldighed. Det
viser sig i det daglige arbejde: der er forskellige vaner og kommunikationsformer (give
hånd, spisevaner, prævention, faste give udtryk for følelser og forestillinger om anatomi).
Det er relevant for mange af de basale spørgsmål, som sundhedsfagligt personale bliver
stillet over for:
•
•
•
•
•
•

Forstår patienten sygdommen?
Er jeg i stand til at opfatte de kulturelle og personlige motiver, der ligger bag
patientens adfærd?
Er der kulturelle tabuer som kan påvirke patientens samarbejde?
Giver organisationen mulighed for at imødekomme patientens religiøse og kulturelle
forskrifter?
Hvordan kan jeg forholde mig til sproglige barrierer?
Hvilken type information skal patienten have for at føle sig tryg?

Hvis de ikke bliver håndteret på forsvarlig vis, kan udfordringer fra mødet med
heterogene patienter føre til afslag på behandling, underbehandling eller fejlbehandling
eller andre former for diskriminering.
Traditionelt har uddannelserne i sundhedssektoren i Europa fokuseret på at formidle
medicinsk viden og at træne specifikke færdigheder til brug i arbejdet som læge,
sygeplejerske osv. Ofte har der manglet temaer som sociale og kommunikative
færdigheder både i teamarbejde og i mødet med patienter. Sundhedssystemet er baseret
på en biomedicinsk tankegang, som ser sygdom som et resultat af kropslige
dysfunktioner som bør diagnosticeres på baggrund af videnskabelige metoder.
Patienternes baggrund og personlighed og tilhørsforhold til sociale grupper har ikke
været tillagt større betydning.
Selv om der er begyndende bevidsthed om betydningen af individualiseret behandling og
patientcentreret tilgang, får studerende i sundhedsuddannelserne sjældent en grundig
uddannelse i de interkulturelle kompetencer, som kræves i et sundhedsarbejde præget af
mangfoldighed. De professionelle mangler ofte tid og organisatorisk støtte til at udvikle
deres interkulturelle kompetencer.
Der mangler derfor interkulturelle kompetencer i sundhedssektoren, især uden for de
store byer. Healthy Diversity tilbyder 7 træningsmoduler rettet mod professionelle i
sundhedssektoren.

Mål og målgrupper

Målgruppen for dette træningsforløb er professionelle i sundhedssektoren, som ønsker
at deltage i et interaktivt mangfoldighedskursusforløb. Deltagerne kommer fra forskellige
faggrupper som sygepleje, psykologi, medicin, administration, tolkning, socialrådgivning
osv. Patienter og pårørende tilhører ikke målgruppen.
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Det vigtigste formål er at inkludere mangfoldighed i den professionelle identitet. Dette
sker i syv moduler, der varer tre dage. Desuden suppleres kurset med et åbent
onlinekursus.
Træningsforløbet er opbygget efter følgende struktur. Det varer 25 timer, som kan
fordeles på tre dage.

Modul

Ankomst
MODUL 1
MODUL 2
MODUL 3
MODUL 4
MODUL 5
Afslutning

Titel

Introduktion og program
Introduktion til mangfoldighed og sundhed
Mangfoldighed i mødet med patienter
Interkulturel kommunikation og forhandling i praksis
Interkulturelle team
Mangfoldighedsledelse
Feedback og farvel

Varighed
2 timer
3.5 timer
6 timer
4 timer
3 timer
2 timer
0.5 time

Læringsmål

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fremme intersektionelle relationer mellem forskellige sundheds- og socialarbejdere
Lære om de interne, kontekstuelle og kulturelle faktorer, som determinerer adfærd
Forstå sociokulturel mangfoldighed og dens betydning for sundhedssektoren
Skabe bevidsthed om kulturalisering
Udvikle interkulturelle færdigheder
Udvikle kompetence til konfliktløsning og forhandling
Træne deltagerne i interkulturelle metoder
Undgå stereotypisering i interkulturel kommunikation
Behandle patienter og kolleger som individer
Håndtere stress i kritiske situationer
Lære perspektivskift i kritiske hændelser
Blive bevidst om hvordan ens egen kulturelle referenceramme påvirker adfærd
Tilpasse sig til forandringer i interkulturelle møder
Fremme en forståelse af mangfoldighedsledelse og dens relation til organisatorisk
læring

Professionsrettede og akademiske formål

Træningsforløbet er samlet baseret på antropologisk, psykologisk og sociologisk viden
om mangfoldighed og interkulturel kommunikation med relation til sundheds- og
socialsektoren. Forløbet er intersektionelt, men bygger på medicinsk antropologi.
Mangfoldighed bygger på forskellige grundbegreber: personlighed, situation, kultur og
identitet. Disse begreber stammer fra antropologi, sociologi og psykologi og giver
deltagerne en bred videnskabelig forståelse af mangfoldighed.
I kurset benyttes en bestemt terminologi: kulturel identitet, referenceramme, kritisk
hændelse, sensitive zoner, interkulturel forhandling, interkulturelle team, interkulturel
kommunikation, biomedicin, bioetik, decentrering, kulturelle værdier og normer,
kulturalisering.
Modulet om mangfoldighedsledelse bygger på erhvervsfaglig viden.
5
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ECTS point

Træningsforløbet er åbent og kan akkrediteres. Forløbet omfatter 33.33 enheder a´ 45
minutter. Det tilhørende onlinekursus svarer til 50 timers individuelt arbejde og det
samlede kursus svarer til 3 ECTS point.
Forløbet omfatter:
• 25 timers kursus i undervisningslokaler
• 50 timers online-baseret individuel læring
Universiteter og andre højere læreanstalter kan akkreditere kurset ud fra interne
procedurer.

Didaktiske metoder

Den didaktiske tilgang er baseret på brugercentrerede interaktive metoder, som kan
rumme heterogene læringsbehov.
Kurset veksler mellem plenum og mindre grupper, problemløsningsfokuserede sektioner,
arbejde
med
konkrete
kritiske
hændelser,
gruppedynamikøvelser,
brainstormingprocesser, tillidsopbyggende øvelser.
Further, it takes a blended learning approach by providing online learning opportunities to
further engage with the training material on an online platform.

Træningsforløbets udvikling

Forløbet er udviklet som del af Healthy Diversity projektet fra november 2016 til maj
2017. Kursusmaterialet blev testet i Palermo 19.-23. juni 2017, og deltagernes feedback
blev indarbejdet.
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Introduktion og læringsmål
Forfattere:
Tidsramme:
Introduktion:

Katharina Resch, Agnes Raschauer
2 timer

Denne sektion skal introducere deltagerne til medicinsk antropologi og vise, hvorfor
netop denne tilgang blev valgt. Deltagerne skal også begynde at tænke på, hvad kultur
betyder for dem. Der fokus på gruppedynamik i denne sektion, hvor deltagerne møder
hinanden og fortæller om deres forventninger.

Session 0.1

Velkommen til kurset

1) Læringsmål

• Præsentation af alle deltagere (baggrund og
forventninger)
• Øvelser som får deltagerne til at åbne sig for
at tale om egne ideer om kulturelle temaer
• Introducere til det antropologiske
kulturbegreb
Dette forløb skal introducere deltagerne for
hinanden og skal også etablere en åben
interaktiv atmosfære for hele kurset, hvor
deltagerne føler sig inspireret til at åbne op for
ny ideer og metoder.
1. Fælles introduktionsrunde
Deltagerne bedes introducere sig selv og
kort angive deres navn, professionel
baggrund, forestillinger om kurset.

2) Tilgang

3) Metodik

4) Didaktiske
anbefalinger
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2. Hvad betyder kultur for dig?
Deltagerne skal brainstorme om hvad
kultur betyder for dem. Træneren skriver
nøgleord og prøver at facilitere en
diskussionsrunde og opsummerer til slut.
Han/hun kan også nævne ting, som ikke er
blevet benævnt af deltagerne selv.
Formålet med denne øvelse er at indsamle
deltagernes associationer om kultur og at
kæde
disse
sammen
med
en
antropologisk tilgang.
Kursuslederen skal generalisere deltagernes
bemærkninger og påvise relationen til det
antropologiske kulturbegreb.

5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter

7) Varighed
8) Ordliste

Hvis spørgsmålet “ hvad betyder kultur for dig?”
ikke sætter debat og ideudveksling i gang, må
kursuslederen stille yderligere uddybende
spørgsmål eller give eksempler.
Flip over, tusser
Hovedpunkter for deltagerne i denne sektion:
• En bred antropologisk kulturopfattelse som
rummer handling, tænkning, symbolisme,
ideer osv.
• Kultur skabes af mennesker i en dynamisk
proces
• Kultur afgør hvordan vi opfatter verden
• Hver person er bærer af mange kulturer som
skal integreres
• Generelt tillægges de andre kultur, mens
egne handlinger og opfattelser regnes for at
være “normale”
• Kulturelle grupper associeres ofte med
nationalitet eller etnicitet, men de kan tage
mange former: socialklasse, køn, alder,
seksuel orientering, subkulturer inden for
sport og musik, faglige kulturer
60 minutter
Kultur

Session 0.2

Kursets læringsmål og struktur

1) Læringsmål

• Introduktion til alle moduler og læringsmål
• Introduktion til den medicinsk antropologiske
tilgang
Kursuslederen introducerer kursets læringsmål
og sætter dem i forbindelse med de enkelte
moduler.

2) Tilgang

3) Metodik

1) Kursets struktur: læringsmål og moduler
I modulet “Introduktion til mangfoldighed i
sundhedssektoren”
præsenteres
det
antropologiske perspektiv på sygdom og
sundhed. Antropologiske definitioner af kultur
og forskellige forestillinger om sygdom og
9

sundhed i forskellige kulturer skal føre til en
grundlæggende forståelse af sociokulturel
mangfoldighed
og
dens
relevans
for
sundhedssektoren. En analyse af kontekstuelle
faktorer viser tendensen til kulturalisering i
stedet for at se hver patient som en
personlighed.
Det andet modul “Det mangfoldige kulturmøde”
viser en metode til at analysere situationer,
hvor kulturelle forskellig har givet anledning til
konflikter. Ved en nærmere analyse af disse
kritiske hændelser bliver deltagerne bedre til at
behandlet patienter med forskellige baggrunde
ved at udvikle interkulturelle færdigheder
såsom at stille spørgsmålstegn ved eget
værdisystem og via perspektivskift at forstå
andre værdisystemer. Deltagerne lærer
hvordan deres egen kulturelle referenceramme
påvirker dem.
Modul
3
–
“Praktiske
interkulturelle
kommunikations og forhandlingsteknikker ”
søger
at
videreudvikle
interkulturelle
færdigheder ved at inddrage værktøjer til
konfliktløsning og forhandling. Deltagerne lærer
forhandlingsteorier og prøver at anvende dem
på baggrund af kritiske hændelser fra det
professionelle liv.
Modul 4 “Arbejde i interkulturelle team”
fokuserer på at etablere samarbejdsrelationer
med kolleger med forskellig baggrund og at
løse de konflikter, som dette kan indebære.
Deltagerne lærer at indgå I komplicerede og
ofte
hierarkisk
prægende
relationer
i
interkulturelle team.
Modul 5 “Mangfoldighedsledelse” bevæger sig
fra det individuelle plan til det organisatoriske
niveau. Deltagerne stifter bekendtskab med
begrebet mangfoldighedsledelse og hvordan
dette indvirker på sundhedsorganisationer og
organisatorisk læring. Denne sektion fokuserer
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på intersektionel tænkning på et organisatorisk
niveau.
2) Kursets tilgang: medicinsk antropologi
og interkulturel kompetence
Medicinsk antropologi startede som en gren af
kulturel antropologi i 1950erne. Som del af
antropologien søger den at undersøge
kulturelle variationer med henblik på at opnå
viden om mennesket.
Medicinsk antropologi beskæftiger sig med
hvordan kulturelle normer og forventninger,
socioøkonomiske betingelser, eksklusion og
inklusion påvirker menneskers tænkning om
sundhed og sygdom og hvilke metoder der
bliver brugt til at behandle og forebygge. Det er
grundlæggende at sygdom og sundhed ikke er
objektive entiteter, men betydningsfulde
kulturelle konstruktioner, der er indlejret i et
samfunds sociale liv.
Medicinsk antropologi kan give professionelle i
sundhedssektoren ideer og værktøjer til at yde
en mere holistisk service og til at forstå at
andre kulturelle forventninger også kan være
“normale”.

4) Didaktiske anbefalinger

Det
er
vigtigt
for
professionelle
i
sundhedssektoren at
kunne
identificere
kulturelle mønstre og adskille disse fra
afvigelse
og
patologi.
Afvigelse
kan
bekæmpes, patologi kan behandles, men
kulturelle forventninger og normer kan ikke
ændres så let. Hvis kulturforskelle skaber
problemer, er det bedst at reagere med
forståelse,
tolerance,
tilpasning
eller
forhandling.
Evnen til at mobilisere disse
potentialer kalder vi interkulturel kompetence.
Interkulturel kompetence er ikke kun vigtigt for
at kunne undgå konflikter, men også fordi den
kan bidrage til at undgå fejldiagnosticering og
ineffektiv behandling.
Denne
sektion
bygger
meget
på
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5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed
8) Ordliste

kursuslederens fremlæggelser, det er vigtigt at
deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål
og kommentere.
Powerpoints eller andre visuelle midler for at
illustrere kursusstrukturen og nøglebegreberne
60 minutter
Medicinsk antropologi, interkulturel kompetence
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Modul
1:
Introduktion
sundhedssektoren
Forfattere :
Tidsramme:
Introduktion:

til

mangfoldighed

i

Diana Szántó
3.5 time

I denne sektion introduceres deltagerne til hovedbegreberne i Healthy Diversity. Det
drejer sig om kultur, kulturel identitet, referenceramme, kritiske hændelser og sensitive
zoner. Deltagerne vil få et fælles ordforråd, som vil gøre diskussioner og øvelser lettere.
Sektionen vil også vise, hvordan kultur kan påvirke den sundhedsfaglige praksis og
hvordan de basale forestillinger om sundhed og sygdom, som virker universelle, i
virkeligheden er relative og kulturspecifikke.

Session 1.1

Kulturel mangfoldighed i sundhed

1) Læringsmål

At forstå at “kultur” påvirker det, vi anser for at være
“normalt”. Normalitetsbegrebet er meget relevant i
sundhedssektoren fordi ideer om patologi og
afvigelse bestemmer professionelle beslutninger om
behandling. I interkulturelle møder er det ikke altid
let at adskille kulturelle normer og individuel adfærd,
som virker uden for det normale spektrum.
Sundhedsprofessionelle kan komme til at begå fejl
hvis de er kulturblinde. En anden fejltagelse består i
at systematisk kulturalisere det uforklarlige. Denne
holdning kan føre til stereotypisering og
diskrimination. Interkulturel kompetence gør det
muligt for de professionelle at udvide deres
beslutningsspillerum med brug af etnografisk
baggrundsviden uden at reducere fokus på
konteksten og den komplekse individuelle identitet.
Kursuslederen skal kende det antropologiske
kulturopfattelse og teorien om kritiske hændelser.
Kursuslederen bruger eksempler fra samlingen af
kritiske hændelser i Healthy Diversity projektet og
refererer til antologien om medicinsk antropologi.
Kursuslederen bruger power point til at introducere
antropologiske begreber. De indeholder ikke meget
tekst, men giver visuelle ideer. Deltagerne skal
opfordres til at forholde sig til præsentationen og
fremdrage eksempler fra deres egen praksis.
Oplægget giver indsigt i kulturelle forskelle på
forskellige livsarenaer, for eksempel fødsel. I

2) Tilgang

3) Metodik
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4) Didaktiske anbefalinger

5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter

7) Varighed
8) Ordliste

Session 1.2
1) Læringsmål

forskellige kulturer anvendes forskellige metoder og
stillinger. Kultur er ikke en kasse, en person er ikke
anbragt i en kasse, som for eksempel den arabiske
kultur. Kultur er snarere en rygsæk, som bliver
pakket om flere gange i et livsforløb. Kulturer er
flydende og der er mange tolkningsrammer. I en
kompliceret
situation
anvender
man
en
referenceramme for at forstå situationen. I en kritisk
hændelse bør man reflektere over både sin egen og
den anden persons referenceramme for at kunne
træffe gode beslutninger i situationen. Det handler
ikke kun om at være empatisk.
Under oplægget skal kursuslederen opfordre
deltagerne til aktiv deltagelse.
Eksempler på spørgsmål:
1. Hvor kan man se eksempler på kultur i dette
rum eller på et billede?
2. Er al slags adfærd kulturel?
3. Hvad er ”normal” adfærd i din gruppe? (gruppenormer)
4. Hvad er et kulturchok? (kritiske hændelser,
sindssygdom, provokation)
5. Hvordan kan man afgøre om en patients
reaktioner er kulturelt betingede eller om der
er en anden forklaring?
Powerpoint
I denne første session har kursuslederen ingen
viden om deltagernes faglige niveau, så man kan
ikke gå ud fra nogen form for fælles basisviden.
Undgå implicit kommunikation, check hele tiden
informationsflowet og undgå overflødig information
og for mange gentagelser.
45 minutter
Kultur, kulturel identitet, referenceramme, kritisk
hændelse, sensitiv zone
Forestillinger om sygdom og sundhed i
forskellige kulturer
• Forstå at den vestlige biomedicinske model kun er
en af mange muligheder
• Forstå at vores forståelse af sygdom og sundhed
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2) Tilgang

3) Metodik

ikke kun afhænger af en enkelt model
Kursuslederen bør have et grundlæggende
kendskab til forskellige antropologiske teorier om
sundhed og sygdom, bedst med konkrete eksempler
(f.eks. Ayurvedamedicin, Hippokrates, kinesisk
medicin, traditionel medicin i Sydamerika, Australien
og Afrika) når det er relevant og kan give anledning
til diskussion.
Bed deltagerne skrive deres associationer om
sundhed, derefter på en anden seddel med en
anden farve, om sygdom.
Sedlerne sættes op på en planche med tre søjler.
Eksempel “hvad er sundhed”
Søjle 1
Søjle 2
Biomedicinsk Funktionel tiltilgang
gang
Leve uden
Have mentale
smerter og
og fysiske
symptomer
færdigheder
Fravær af
Være mobil og
somatisk og
parat til at gøre
psykisk lidelse hvad man
ønsker
Osv.
Osv.

Søjle 3
Holistisk
tilgang
Velbefindende
fysisk og
psykisk
Positiv balance
i krop og psyke
Osv..

Forklaringer til gruppedrøftelse:
Biomedicinsk model: baseret på adskillelse mellem
krop og psyke, sundhed er når organismen fungerer
som den skal. Sygdom er mangel på sundhed eller
dysfuntioner i systemet. Sygdommen er lokaliseret i
kroppen, kroppen kan opdeles i mindre enheder, der
hver har tilknyttet en specialist. Helbredelse er
knyttet til kroppens dele, patienten er ansvarlig for
sin sundhedstilstand.
1. spirituel model: krop, sjæl og universet er dele
af det same system. Sundhed er en balance
mellem
de
energistrømme,
som
gennemtrænger alle tre domæner. Sygdom er
forstyrrelse af ligevægten, helbredelse består i
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at genoprette ligevægten.
2. “shamanistisk” model: der er ikke faste
grænser mellem det naturlige, overnaturlige,
sociale og individuelle. Den enkelte person er
ikke ansvarlig for sygdom, som kommer
udefra. Sygdom skyldes ubalance mellem det
sociale og det psykologiske. Helbredelse er et
kollektivt anliggende, som sigter mod at
reintegrere personen i samfundet.

4) Didaktiske anbefalinger

5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter

7) Varighed

Kursuslederen kan drøfte diverse aspekter af disse
definitioner
med
gruppen.
Eksempler
på
diskussionspunkter kan være: I nogle definitioner
skelnes skarpt mellem sundhed og sygdom i stedet
for at se dem som et kontinuum. I nogle kulturer er
selvet meget vigtigt på bekostning af social sundhed
og fællesskab. Nogle definerer dikotomien mellem
legeme og sjæl, i nogle eksempler skal mangel på
sundhed
repareres
straks
(biomedicinske
definitoner). I shamanistiske definitioner kan der
være tale om en krop med mange sjæle, sygdom
skyldes at en af sjælene vil tage af sted. Denne
forestilling er ikke i modsætning til biomedicinen,
men
prioriterer
forholdet
til
sjælen
over
medikamentering.
Denne sektion er meget fleksibel og afhænger meget
af deltagernes input. Det skal i højere grad være en
drøftelse end en forelæsning.
Det er vigtigt at opdele definitionerne i 3 grupper, så
deltagerne direkte kan se forskellene.
• Post-its i 2 forskellige farver (en til
sundhedsdefinitioner og en anden til sygdom )
• Planche og tusch
Deltagere fra sundhedssektoren nævner ofte WHO
definitionen af sundhed, som inkluderer det fysiske,
spirituelle og sociale. Denne definition skal placeres i
den tredje søjle, langt fra den biomedicinske model.
De samme deltagere definerer ofte sygdom som
mangel på sundhed, dette hører til i første søjle. Det
er muligt at påvise at WHO definitionen er mere
normativ end deskriptiv.
60 minutter
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8) Ordliste

Session 1.3
1) Læringsmål

2) Tilgang

3) Metodik

biomedicin, sundhed, sygdom, holistisk, spirituel,
shamanistisk, legeme, sjæl, krop, social omverden
Etiske problemer relateret til sundhedsarbejde i
en interkulturel kontekst
Denne sektion fokuserer på de moralske
beslutninger,
som
skal
tages
i
lægepatientrelationen hvor der er forskellige kulturelle
identiteter. Den biomedicinske etik bliver kritiseret
ud fra kulturel mangfoldighed. Deltagerne skal
kunne identificere grundprincipperne i biomedicinsk
etik og blive bevidst om de vanskeligheder, som er
forbundet med at forholde sig til moralske
dilemmaer i multikulturelle situationer. Sproglige
barrierer er det største problem i disse situationer. I
denne sektion vil deltagerne få en dybere forståelse
for sprogets forhold til etik. Deltagerne opfordres til
at indtage en kritisk holdning til den biomedicinske
etiks moralske univers.
Kursuslederen præsenterer en teoretisk oversigt via
tankeeksperimenter, derefter bør deltagerne
involveres. Dette sker ved hjælp af kahootsystemer,
som kan vise deltagernes svar.
Blended learning tilgang med katederundervisning
blandet
med
liveundersøgelsessimulation.
Deltagerne går ind på www.menti.com og besvarer
de spørgsmål, som findes der.
• Hvilke problemer kan der være i lægepatientrelationen? Tænk på 5 svar og læg dem
op via smartphone eller pc. (Eksempler:
kommunikationsproblemer,
misforståelser,
tidsmangel, sprog, magtforhold, hierarki, tabuer,
forskellige forventninger, mangel på interesse…)
• Kursuslederen styrer en gruppediskussion og
prøver at relatere svarerne til et interkulturelt
møde: hvad hvis lægen og patienten har
forskellige kulturelle identiteter. Prøv at få
deltagerne til at svare på spørgsmålet: har
mennesker med forskellig etnicitet og kultur en
forskellig opfattelse af medicin og bioetik? Burde
de have det?
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Kursuslederen præsenterer kort de 4 bioetiske
principper, som benyttes til at løse etiske
dilemmaer: respekt for autonomi, undgå at skade,
godgørenhed og retfærdighed (Beauchamps,
Childress 2012).
Disse principper kan stride mod hinanden, som når
en læge bliver stillet over for en patients ønske om
eutanasi. Lægen konfronteres af godgørenhed –
ønsket om at gøre det bedste for patienten
(behandle, redde liv) – og respekt for autonomi –
lade patienten selv træffe egne beslutninger. Der
gives også eksempler på situationer, hvor parternes
(læge/patient) forskellige moralske synspunkter
giver anledning til vanskeligheder.
Mange problemer skyldes sprogvanskeligheder,
men disse bliver ofte overset og simplificeret til at
handle om at forstå et fremmedsprog.
For at belyse problemet vælger kursuslederen nogle
kendte moralske spørgsmål. Det er stadig muligt at
benytte livesurveys til at vise deltagernes
reaktioner.

4) Didaktiske anbefalinger

Det berømte togvognsdilemma (1967) bliver sat ind
i en ny kontekst af Costa et al (2014). Personer med
forskellige modersmål blev spurgt om to versioner
af dilemmaet: i en gruppe blev spørgsmålene stillet
og forklaret på modersmålet, i kontrolgruppen på et
fremmedsprog. Resultaterne viser at utilitaristiske
beslutninger var mere hyppige på fremmedsprog,
derfor har det sprog, som benyttes til at drøfte
moralske spørgsmål, indflydelse på vores valg. Det
samme problem kan få forskellige løsninger på
modersmål og fremmedsprog. Denne situation
optræder tit på en hospitalsafdeling.
Andre gode eksempler kan findes i Harris 2003 og
Geipel 2015.
Etiske debatter kan ofte være uendelige,
kursuslederen skal fokusere på det givne problem
og ikke lade deltagerne inddrage deres egne
historier i for høj grad. Det er motiverende at
inddrage noget personligt. Udfordringen er at finde
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5) Materialer

6) Opmærksomhedspunkter

den rette balance.
• PC, projektor
• Power point
• Wifi til deltagerne
• Live survey system
Kursuslederen må have et godt kendskab til
grundprincipperne i biomedicinsk etik (Beauchamps
& Childress 2012) og “kulturel kritik” heraf
(Pellegrino 2007/1997).
Det vil være en fordel af forberede eksempler fra
deltagernes lande.

7) Varighed
8) Ordliste

Denne
sektion
bør
tilpasses
deltagerforudsætningerne.
45 min
Bioetiske principper, moralsk tænkning, informeret
samtykke, sprogbarrierer, kulturelle dimensioner
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Session 1.4

Kulturspecifikke symptomer / kortspil

1) Læringsmål

• Forstå hvordan kulturelle forestillinger er
relateret til sundhed (ikke kun ideer, men også
kropslige perceptioner)
• Have det sjovt
• Lære om virkelige etnografiske eksempler der
viser kulturel mangfoldighed inden for sundhed
Dette er en underholdende øvelse Kursuslederen
skal være i stand til at uddybe hver case
Deltagerne deles i mindre grupper, hver gruppe får
en konvolut med kort

2) Tilgang
3) Metodik

Der er tre typer kort : 1) navn på syndrom eller
sygdom,
2)
beskrivelse
af
symptomer,
3)syndromets geografiske placering
Grupperne skal så sortere kortene i tre grupper,
hver gruppe skal have tre kort med forskellig
kategori. Hvis de ikke ved noget, skal de gætte.
Derefter leder kursuslederen en fælles diskussion.
Eksempler :
Sygdom : Kulde nedefra ( fra at gå barfodet)
Symptomer: urinære problemer
Oprindelse: Ungarn
Sygdom : Leverbetændelse
Symptomer: hovedpine, opkast, forstoppelse
Oprindelse: Frankrig
Sygdom : Han (rammer kun mænd )
Symptomer: føle sig svag og
mavesmerter
Oprindelse: Korea

afmægtig,

En anden mulighed er at bede deltagerne finde og
drøfte den sygdom, de er mest usikre på (for
eksempel “genital tilbagetrækning”). Dette kaldes i
Asien koro, hvor mennesker frygter at deres
kønsdele formindskes eller forsvinder.
Disse eksempler kaldes kulturbundne sygdomme.
Mennesker opfatter og organiserer deres
symptomer i sygdomme på forskellige måder i
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forskellige kulturer. Den måde, mennesker tænker
på
deres
sygdomme,
påvirker
hvordan
symptomerne opleves.

4) Didaktiske anbefalinger
5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter

7) Varighed
8) Ordliste

Formålet med denne aktivitet er at uddybe
kendskabet til hvordan sundhed og sygdom er
indlejret kulturelt og give bevidsthed om de
praktiske konsekvenser heraf.
Baggrundslæsning er nyttig for at kunne nævne
små historier om nogle af sygdommene.
Små kort, konvolutter
Deltagerne kan blive afskrækket af de eksotiske
eksempler. De skal vide at de ikke forventes at
kende alle svarene, det er ikke en eksamen, men
en leg. Det vil være gavnligt hvis nogle af
eksemplerne stammer fra deres egen kultur, hvor
at vise hvor eksotisk deres egne forestillinger kan
virke på andre.
60 minutter
(findes på kortene )

Anneks:

1. hovedpine,
forstoppelse opkastning

14. Leverkrise

27. Frankrig

2. urinære problemer,
hyppig urinering

15. kulde fra neden

28. Ungarn

3. appetitløshed,
søvnløshed, feber,
letargi, død

16. Susto

29. Sydamerika
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4. Nervøsitet, vægttab,
høje følelsesmæssige
udbrud

17. Nervoso

30. Latin-Amerika

5. Føle sig svag,
impotent, mavesmerter,
hurtig puls, svimmelhed

23. Han

36. Korea

6. Tilbagetrukne kønsorganer

24. Koro

37. Kina, Sydasien

8. udmattet, kvalme,
træthed

21. say xe (rejsesyge)

34. Vietnam
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Modul 2: Mangfoldighed i mødet med patienter
Forfattere:

Clara Malkassian, Vera Varhegyi

Tidsramme:

6 timer

Introduktion:
Modul 2 fokuserer på hvordan vi kan blive bedre til at forstå patienter og pårørende
med anden kulturel baggrund og hvordan vi kan omsætte denne viden til den
professionelle praksis. I hvor høj grad skal vi tilpasse os og hvordan kommer vi fra
forståelse af hinandens referencerammer til en forhandling af gensidigt akceptable
løsninger ?
Regler:
1. Lad være med at være politisk korrekt
2. Vær ikke bange for at tage fejl
Eventuel startøvelse: deltagerne står i en cirkel. En går ind i midten og fremsætter et
udsagn om sig selv, for eksempel jeg taler mere end 3 sprog. Alle, som dette passer
på, går ind i cirklen. Hvis udsagnet kun gælder den første person, klapper alle.
Formål: at teste udsagn og se hvad der sker (finde ud af hvad der adskiller / er
fælles) (10 min)

Session 2.1

Kultur i rummet

1) Læringsmål

• Introducere kulturbegrebet for en gruppe,
som i forvejen kender lidt til det.
• Drøfte kulturbegrebet og blive bevidst om
hvordan kultur hele tiden omgiver os
• Relatere de synlige aspekter af kultur til de
bagved liggende værdier
Deltagerne deles op i grupper og samles
senere i plenum for at præsentere deres
drøftelser. Kursuslederen prøver at få alle
grupper til at kommentere hinandens resultater
Deltagerne skal skrive tre tegn på kultur i
lokalet. Kursuslederen tildeler hver deltager en
frugt (banan, kirsebær,appelsin) og de skal
finde de øvrige i deres gruppe og tale om de
tegn på kultur, som de fandt. Senere skal de i
de mindre grupper diskutere, hvilke værdier
som ligger bag.

2) Tilgang

3) Metodik
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Isbjergmodellen :
Deltagerne skal relatere de ting, de har fundet i
lokalet, til de underliggende værdier. Kultur
producerer som et isbjerg nogle synlige
fremtrædelsesformer, som er baseret på de
underliggende værdier, ideer og forestillinger.
De ydre fremtrædelsesformer for kultur er ikke
fritflydende og tilfældige: de er manifestationer
af de basale værdier, som organiserer og
orienterer vores liv.
Deltagerne går tilbage til de elementer, de har
noteret sig og prøver at identificere de
tilsvarende værdier.
Nogle eksempler:
1. Rummets
struktur
repræsenterer
videndeling
og
hierarki.
Frontale
opstilling, hvor deltagerne sidder på
rækker foran kursuslederen, formidler en
ide om at kursuslederen er i besiddelse
af den relevante viden, som bliver
overført til de studerende. Opstilling i
cirkelform afspejler en ide om videndeling
og værdien af deltageraktivering.
2. Hvis alle sidder på en stol ved et bord,
afspejler det en ide om læring som en ren
kognitiv aktivitet, der kun involverer
hjernen.
3. Det store ur på væggen kan afspejle den
lineære tidsopfattelse, hvor aktiviteterne
er opdelt i tidsfragmenter, som bliver
præcist overholdt. Der findes en anden
mere polykrom tilgang, hvor tiden er
mere fleksibel.
4. Måden vi er klædt siger noget om vores
kønsværdier (kvinder skal være smukke,
bære smykker og make-up, og mænd
behøver ikke bære disse ting), hvad vi
opfatter som “ordentligt” (hvad vi skal
tildække).
5. Er der billeder af kongelige/politiske
ledere/religiøse figurer på væggen?
6. Er der sikkerhedsforskrifter? Disse er
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relateret til både fysisk integritet og
risikominimering.
7. Hvordan taler vi? runder, vente til ens
tur? værdier relateret til høflighed og
respekt styrer vores kommunikation,
mens de værdier, som er forbundet med
verbal eller nonverbal kommunikation,
udtryk for følelser giver en mere eller
mindre subtil toning af hvordan vi
kommunikerer.
8. WIFI-password på en planche: forbindelse
med yderverdenen, forbundethed, konstant
tilgængelighed, teknologi .
Når grupperne har identificeret kulturelle
fremtrædelsesformer og de tilknyttede værdier,
kommer de tilbage til plenum. Hver gruppe
fremlægger et kulturtegn og de tilsvarende
værdier. Kursusleder spørger om en anden
gruppe valgte det samme tegn og om der kan
være andre værdier knyttet til det.
Deltagerne får udleveret en liste med følelser
og værdier, som kan benyttes til at analysere
kulturelle fremtrædelsesformer.
4) Didaktiske anbefalinger Kursuslederen skal have gennemtænkt de
kulturelle fremtrædelsesformer for at kunne
relatere dem til værdier.
Aktiviteten
afsluttes
ved
at
repetere
hovedbudskabet: kultur omgiver os, er i os
altid. Synlige fremtrædelsesformer er forbundet
med værdier, som tildeler dem betydning.
Vores reaktioner og adfærd er baseret på vores
eget kulturelle referencesystem, som integrerer
de kulturelle perceptioner, værdier og
præferencer, som vi har overtager fra de
forskellige sociale grupper, vi har været i
kontakt med.
Spørg til sidst om deltagerne kan registrere en
ændring i den måde, de opfatter det lokale, vi
er i nu.
5) Materialer

• Planche, tusser
• Kopi af “følelser og værdier “
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6) Opmærksomhedsspunkter

7) Varighed
8) Ordliste

Afkodningen af de kulturelle elementer kan
være vanskelig i starten, men bliver lettere efter
de første eksempler.
Deltagere kan behøve hjælp til at forstå, hvad
der menes med ”værdi”. Kompasset er en god
metafor: værdier angiver hvad der anses for at
være vigtigt i en given kultur - på en måde
orienterer de vores tanker og adfærd.
30 minutter
kulturelle fremtrædelsesformer

Session 2.2

Tage stilling til værdiudsagn

1) Læringsmål

At tage stilling til værdiudsagn, også hvis det
ikke
er
i
overensstemmelse
med
gruppens/samfundets dominerende holdning
Kursuslederen skal etablere en atmosfære, som
tillader deltagerne at forholde sig til
kontroversielle eller delikate spørgsmål.
Deltagerne stiller sig op på en række,
kursuslederen læser værdiudsagn op. Hvis
deltagerne er enige, skal de stille sig op foran,
hvis de er uenige bagerst. De kan angive graden
ved at placere sig længere frem eller tilbage
Hvis de ikke har det godt med at forholde sig til
et spørgsmål, kan de blive stående i neutral
zone. Efter hvert udsagn skal de benævne de
værdier, som ligger bag det pågældende
spørgsmål.

2) Tilgang
3) Metodik

Eksempler på værdiudsagn :
1. I dag er en dejlig solrig dag
2. Jeg kan godt kysse en person med
samme køn
3. Jeg går ind for at homoseksuelle par kan
adoptere børn
4. Jeg kan gøre flere forskellig ting samtidigt
5. Jeg kommer aldrig for sent til en aftale
6. Jeg kan lide at være sammen med min
chef/kolleger I min fritid
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7. Jeg går ind for at små børn ikke skal sove
sammen med forældrene for at gøre dem
selvstændige
8. Jeg vil gerne bo flere generationer under
samme tag
I plenum kan deltagerne komme med
kommentarer, de kan benytte værdiarket
fra sidste sektion for at præcisere de
underliggende værdier. Har en holdning til
hvor børn skal sove om natten noget at
gøre med en individualistisk versus
kollektivistisk
orientering?
Hvilken
tidsopfattelse ligger til grund for en
præference for punktlighed?

4) Didaktiske anbefalinger
5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed
8) Ordliste

-

Session 2.3

Decentrering med billeder

1) Læringsmål

• Bevidsthed om egne reaktioner i
konfliktsituationer på arbejdet
• Evnen til at forstå en emotionel reaktion
som
en
indikator
på
at
noget
vigtigt/relevant i vores kulturelle system er
blevet påvirket
• At identificere de værdier og normer, som
bliver aktiveret i en interkulturel situation
Kursuslederen
skal
kende
decentreringsmetoden og være i stand til at
hjælpe deltagerne med at a) identificere de
aktiverede emotioner b) identificere de
underliggende værdier og normer c) fokusere på
egne værdier og følelser i deres reaktion på
billederne – fokusering på
de afbildende

2) Tilgang

En liste med værdiudsagn
Vigtigt at skabe en atmosfære, hvor deltagerne
frit kan udtrykke sig.
30 minutter
Værdiudsagn, kulturelle værdier og normer,
positionering
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3) Metodik

personers værdier og
forsvarsmekanisme.
Hovedaktiviteter er
billeder”, udviklet af
intercultural) baseret
metode.

normer kan være en
” decentrering med
Vera Varhegyi (élan
på Cohen-Emerique’s

Kursuslederen har hængt medbragte billeder op
på væggen, deltagerne skal vælge det, som
udløser
den
stærkeste
følelsesmæssige
reaktion, enten positiv eller negativ. De skal ikke
tale sammen under udvælgelsen.
Ikke mere end 3 personer må vælge det samme
billede.
De skal ikke analysere, blot vælge ud fra hvad
de føler.
Efter valget stiller de sig ved billedet, derefter
sætter de sig sammen og svarer på følgende 3
spørgsmål:
a) Hvorfor valgte de billedet?
b) Hvilke følelser udløser det?
c) Hvilke af deres egne værdier og normer
bliver aktiveret?
De får 10-15 minutter til at svare på de 3
spørgsmål. Hver gruppe fremlægger.
Kursusleder skriver følelser på en planche,
værdier og normer på en anden.
Prøv at få dem til at holde sig til de 3 niveauer:
først beskrive, ikke fortolke. Hvis der er to
personer på et billede, som en deltager
beskriver som et par, skal kursusleder sige at vi
ikke ved, om de er et par. Sørg for præcision
ved beskrivelsen af værdier. Ligestilling i forhold
til hvad, hvad betyder ligestilling I denne
kontekst?
Eksempel : Billede “Kysset”
1. En man dog en kvinde kysser; de er ældre
med rynket hud og nøgne
2. Kærlighed lidenskab, ømhed, håb
3. Fri manifestation af seksualitet i alle aldre
(tabu om seksualitet i alderdom);
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lidenskabelig og aktiv; selve det at blive
gammel er et tabu
Eksempel : Billede “En mand ammer ”

4) Didaktiske anbefalinger

1. Et maskulint væsen med behåret bryst ser
ud til at amme
2. Afsky, føle sig utilpas, forvirret, “verden
falder sammen”
3. Præference for adskilte kønsroller (kvinder
skal amme), køn er noget biologisk
fastlagt, kan ikke ændres hver dag,
præference for klarhed (frygt for at
forholde sig til usikkerhed) med hensyn til
køn, overskridelse af natur/kultur grænse (
amning, moderskab), grænser for hvem
kan berøre hvilken krop hvordan
Opsummering: hvorfor lavede vi denne aktivitet?
Hvad viser den?
- Der er en heterogenitet i fortolkningen af
situationer, selv om vi ikke regner med det
- Separation af følelser og værdier: vi er
ikke trænet til at vurdere vores følelser, vi
plejer at ligge dem til side, især i det
professionelle arbejde, men stærke
følelser kan indikere at der sker noget
vigtigt
- Simulering af det, vi kalder “kulturchok”/
kritisk hændelse
Denne aktivitet kræver en del åbenhed, så det
er godt at lave en tillidsskabende icebreaking
aktivitet inden.
Vigtigt med klare regler: vi behøver ikke være
politisk korrekte, det er tilladt at omtale/spørge
om noget, vi ikke plejer. Fortrolighed: alt bliver i
dette rum.
Deltagerne kan have svært ved at benævne
følelser, men mest ved at identificere værdier.
Man kan lave en indledende øvelse, som gør
det lettere at benævne følelser og identificere
værdier.
Det er vigtigt at denne aktivitet ikke bliver
30

hængende på overfladen. Insister på at
respektere spørgsmålsrækkefølgen og bed
deltagerne om at præcisere deres svar.

5) Materialer

6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed

Når deltagerne begynder at spekulere over
personerne på billederne, skal de fokusere
deres egne følelser og værdier. Vi kan ikke vide,
hvad personerne på billederne føler og tænker.
Pas på når deltagerne siger: ”dette må være…”,
understreg at der kan være mange fortolkninger
af billedet. Hvilke af deltagernes egne værdier
bliver aktiveret (ikke: hvilke værdier viser
billedet?)
• Billeder (ved 16-20 deltagere er 8 billeder
passende)
• Abesnot til at klæbe billeder op på væggen
Planche eller whiteboard
-

8) Ordliste

Cirka 90 minutter (afhænger af deltagerantal og
om der er brug for en opvarmende aktivitet)
Decentrering, værdier, normer, følelser

Session 2.4

Introduktion til kulturchokbegrebet

1) Læringsmål

Forstå definitionen af kulturchok og sensitiv
zone
Deltagerne kan have en forestilling om
kulturchok, som sikkert er anderledes end den,
vi benytter. Målet med denne aktivitet er at nå ti
en fælles forståelse.
Program og metodisk proces :

2) Tilgang

3) Metodik

1. Begrebet kulturchok
Kursusleder kan eventuelt fortælle om
begrebets historie og den oprindelige
definition (Oberg, 1954), men i dette
kursus benyttes en speciel definition
(kulturchok kan også kaldes kritiske
hændelser).
2. Cohen-Emerique’s definition
31

Uddel
kopier
af
Cohen-Emerique’s
definition. Bed deltagerne læse den.
3. Definere begrebet
Skriv “kultur chok” midt på en planche og
skriv
deltagernes
forslag
til
nøgleelementer på planchen. Formålet er
at eksplicitere følgende aspekter:
Kulturchok påvirker forskellige niveauer :
følelsesmæssige /kognitive/ adfærdsmæssige
• Kulturchok kan være positive og negative
(men
positive
er
ofte
baseret
på
etnocentrisme : reduktion af kompleksitet ved
at eksotisere)
• Kulturchok kan udløses af andre mennesker
eller ting
• Kulturchok kan være et middel til at lære
både om andre og om vores egen kulturelle
ramme, hver kritisk hændelse kan lære os
noget nyt om os selv
Det er vigtigt at illustrere teorien med konkrete
eksempler og personlige historier.
Man kan bruge en kritisk hændelse fra
Samlingen af kritiske hændelser i Healthy
Diversity projektet.
Fotokopi med Cohen-Emerique’s definition og
information om sensitive zoner
•

4) Didaktiske anbefalinger

5) Materialer

6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed
8) Ordliste

-

Session 2.5

Introduktion til Cohen-Emerique

1) Læringsmål

• Kende
Margalit
Cohen-Emeriques
interkulturelle metode
• Brugen af analyseværktøjet
Denne sektion bygger på vidensformidling,
check at deltagerne er med.

2) Tilgang

30 minutter
Kulturchok, følelser i interkulturelle situationer
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3) Metodik

Program og metodisk proces:
1. Cohen-Emerique’s 3 trin i analysen af
kritiske hændelser
Gennemgå de 3 trin på den mest
interaktive måde.
1. Decentrering: Identificere fortællerens
værdier
2. Identificere modpartens referenceramme
og værdier
3. Forhandling: finde en fælles løsning som
tilgodeser de bedst mulige alternativer for
alle parter
2. Fokus
på
decentrering:
læse
analyseværktøjet
Deltagerne skal læse analyseværktøjet,
check at de forstår hvert element

4) Didaktiske anbefalinger

5) Materialer

3. Test analyse: svare på 3 spørgsmål i en
given case
Uddel en kritisk hændelse og bed hver
deltager besvare spørgsmål 4-6
4. Skrive deres egen kritiske hændelse
Bed dem nedskrive en hændelse som de
ville fortælle den til en ven. De behøver
ikke skrive en lang historie, der skal bare
være nok detaljer til at den kan forstås.
Det skal være en situation de selv har
oplevet, de skal kun beskrive, hvad der
skete, ikke analysere situationen.
Denne session består af videnformidling, som
kan passivisere deltagerne. Prøv at aktivere
dem ved at stille spørgsmål.
For eksempel: virker det klart? Kan der
forhandles i alle situationer?
Der skal være tid til at kunne udvælge 3 eller 4
af deltagernes hændelser, som der skal
arbejdes med om eftermiddagen. Man skal være
inde i hver hændelse for at kunne facilitere
analysen.
• Kopi af Cohen-Emeriques analyseværktøj
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6) Opmærksomhedspunkterr
7) Varighed
8) Ordliste

• Eksempel på kritisk hændelse
Analysen af egen kritisk hændelse kan forbindes
med onlinekurset
75 minutter
Kritisk hændelse, kulturchok, analysemetode,
decentrering

Session 2.6

Analysere og fremlægge egne hændelser

1) Læringsmål
2) Tilgang

Lære at analysere egne kritiske hændelser
Seksionen har to dele:
a) Analyse af hændelser i små grupper
b) præsentation af analyserne og fælles
diskussion
Program og metodisk proces:

3) Metodik

1. Sammensætte grupper
Hændelserne er blevet udvalgt i pausen,
grupperne kan også været dannet her
10 minutes
2. Analyse i mindre grupper
Fortæl
deltagerne
om
analysesprincipperne, fortællerens og
“støttegruppens” roller. Bed dem skrive
svarene på en planche. Fortælleren kan
ikke selv fremlægge i plenum.
1 time
3. Fremlæggelse
Grupperne fremlægger på skift. De starter
med at læse hændelsen op og chekke, om
alle forstår. Derefter gennemgår den
fremlæggende deltager spørgsmål 1-4.
Under punkt 4 og 6 kan alle andre foreslå
yderligere værdier og normer.
Punkt 7 drøftes i plenum.
20–30 minutter / hændelse
Forslag: Hvis der er mange deltagere og
kort tid, kan man gennemanalysere en
enkelt hændelse i fællesskab.
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4) Didaktiske anbefalinger

5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed
8) Ordliste

4. Opsummering
Hvordan var aktiviteten - for fortællerne og
de øvrige?
Hvordan kan man integrere en sådan
metode i den daglige praksis?
20 minutter
Kursuslederen skal sørge for, at analysen ikke
bliver hængende på et overfladisk niveau. Der er
to muligheder for at intervenere: under
gruppearbejdet ved at hjælpe dem med at
identificere flere elementer og under fælles
præsentation ved at stille uddybende spørgsmål.
Kopi med analyseværktøj
180 minutter
Kritiske hændelser, kulturchok, decentrering

Anneks:
Anneks til sektion 2.1 kopi “Følelser og værdier”
Baggrundspapir som hjælp til at identificere værdier og følelser ved analysen af
kritiske hændelser
Lad os repetere definitionen af kulturchok:
Kulturchok er et møde med en person eller en ting fra en anden kultur, som
fremkalder negative eller positive kognitive og affektive reaktioner, en følelse af tab af
orienteringsevne, en negativ selvfølelse og manglende anerkendelse, som kan føre
til ubehag og vrede.
Kulturchok dannes ofte i relation til “sensitive zoner” = kulturelle domæner med
særlig stor betydning i en persons kulturelle referenceramme ( nationalitet, etnisk,
alder, professionel kultur, politisk kultur).
Listen er udarbejdet på baggrund af Cohen Emerique’s arbejde og vores eget
projektarbejde (Intercultool 2009).
Til hver sensitiv zone tilknytter vi
værdidimensioner, som de er blevet defineret i sidste halvdel af 1900tallet af forskere
som Hofstede, Trompenaars, Kluckhohn.

Sensitiv zone

Værdidimensioner

Sociale
organisationsregler
: - Er den basale enhed individet
kønsroller,samfundets rolle, fami- eller samfundet? =individualisme
lien
VS kollektivisme
- Ligeværdighed VS accept af
ulighed
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Kropslighed: den fysiske kontakts
rolle, perception af krop, hygiejne,
dufte

Rumbevidsthed og brug af rum

Tidsopfattelse og tidsforbrug

- Ligestilling mellem kønnene –
hierarkiske kønsroller, fastlagte
kønsroller, større eller mindre grad
af kønsforskelle
- Rituel rensning af kroppen
(kropslige lyse og lugte er
tabuiseret),– forventninger
til/accept af kropslige
manifestationer
- Præference for fysisk kontakt –
undgåelse af fysisk kontakt
- Øjenkontakt som tegn på respekt
– øjenkontakt som tegn på
respektløshed og forbud mod
øjenkontakt med personer højere
placeret i hierarkiet
- Præference for kortere / større
fysisk afstand i sociale situationer
(skal afspejle forholdet mellem
parterne)
- akcept af fysisk afstraffelse eller
forbud mod fysisk afstraffelse
baseret på fysisk integritet
-fysisk integritet VS brug af
kroppen til af vise tilhørsforhold til
sociale grupper, religion osv
- Kontekstrig kommunikation = brug
af rumlig indretning og placering i
rummet som
kommunikationsmiddel VS
kontekstfattig kommunikation:
position i rummet er ikke så
relevant, det verbale budskab er
vigtigere
- Tilgang til omverden baseret på
beherskelse / instrumentalisering
VS harmoni
- Lineær vs ikke lineær
- Monokrom (en opgave ad
gangen) vs Polykron (flere
opgaver samtidigt )
- orientering mod fremtid / fortid /
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Livsform, arbejdsstil

Tænkning, læringsstil, verdenssyn

Interaktionskoder og mønstre

Demografisk og religiøs
sammensætning af grupper i
samfundet

nutid
- problemløsende tilgang: fokus på
relation eller opgave
- demokratisk VS hierarkisk
problemløsning
- eksplicitte VS implicitte
adfærdsregler
- regler gælder ens for alle VS
vigtigt at tilpasse reglerne til
situationen (universalisme VS
partikularisme)
- Tolerere usikkerhed VS undgå
usikkerhed
- materialistisk / videnskabelig
tilgang VS transcendental –
magisk-realistisk tilgang
- direkte vs indirekte
kommunikation
- høj kontekst vs lav kontekst
kommunikation
- formel vs informel kommunikation
- grupper skal adskilles skarpt (eks.
kastesystem) VS forskelle mellem
grupper skal minimeres
- specielle kulturelle mønstre / arv
og tradition skal værdsættes og
forsvares (= multikulturalisme,
partikularisme) VS forskelle skal
minimeres og lighed skal fremmes
(= universalisme)

Reaktioner forbundet med oplevelser af kulturchok:
Følelser indikerer at der er sket noget, de er tegn på en reaktion på en konflikt, på en
forskel på et forventet og et faktisk scenarie Nogle følelser vise sig tit under øvelsen
med decentrering med billeder:
Mest negative, versioner af:
- Frygt , angst
- Medlidenhed
- Vrede, frustration, raseri
- Afsky
- Smerte, lidelse
- Misforståelse, forvirring, forlegenhed, overraskelse
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Undertiden positive:
- Glæde , skønhed
- Beundring, forbløffelse
- Empati
- Lykke
Ved siden af følelsesmæssige reaktioner kan der også indtræde adfærdsmæssige
reaktioner, de mest almindelige:
Undvigelse, løbe væk, trække sig tilbage
Aggression, vold
Kvalme, hovedpine, føle sig dårlig tilpas

Anneks til session 2.4 “Definition af kulturchok”
Kultuchok kan – forstået som en individuel oplevelse i modsætning til kamp mellem
civilisationer - have en negative toning som reaktion på disorientering, frustration,
afvisning, indignation eller angst. Det kan udløse en negativ selvopfattelse og
manglende anerkendelse som kan føre til ubehag og vrede. På den positive side kan
kulturchok blive oplevet som en reaktion på fascination, entusiasme og forundring.
Kulturchok finder sted i specifikke situationer, de er både følelsesmæssige og
intellektuelle oplevelser. Alle, der befinder sig uden for deres sædvanlige
sociokulturelle kontekst og som forholder sig til en person eller ting fra en anden
kultur, kan opleve et kulturchok.
Baseret på: Margalit Cohen-Emerique (1999): ”Le choc culturel, méthode de
formation et outil de recherche. In: Demorgon,J., Lipiansky,E.,M. (eds) Guide de
l’interculturel en formation. Paris, Retz. Pp 301-315.2015. Pour une approche
interculturelle en travail social. 2ème éditionRennes, PRESSES EHESP

Anneks til Session 2.5 “Margalit Cohen-Emeriques metode”
Margalit Cohen-Emerique – Interkulturel tilgang i metodikken i “kritiske hændelser”
DECENTRERING
Formål :
• Forstå hvordan vores egne værdier, normer, forventninger (kulturelle
referenceramme) påvirker interaktionen og spiller en rolle i oplevelsen af
kulturchok
• Benytte oplevelsen af kulturchok som et læringspotentiale
• Forebygge konsekvenser af ubearbejdede kulturchok
• Tilstræbe en vis grad af kulturel neutralitet
Værktøj :
- Analysemodel for kritiske hændelser
Færdigheder :
Selvbevidsthed,

selvrefleksion
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FORSTÅ MODPARTENS REFERENCERAMME
Formål:
• Foretage den mest mulige detaljerede hypotese om modpartens kulturelle
referenceramme
Værktøj:
- Analysemodel for integration
- Resultater fra kulturantropologisk feltarbejde
- Interviews, mediatorer
Færdigheder:
- Observation
- Undersøgelse
- Turde spørge
FORHANDLING
Mål:
• Nå en løsning som tilgodeser begge parters bedst mulige identiteter
Værktøj:
- Forhandlingsteknik
- Bevæge sig væk fra en låst position
Færdigheder:
- Modstå behovet for at udelukke (Kruglanski)
- Bevidsthed om egne grænser
- Ikke – voldelig kommunikation
- Se det store billede
Anneks til sektion 2.6 “analysemodel”
Analysemodel for kulturchok – Margalit Cohen-Emerique
Kritisk hændelse: beskrive situationen som den skete

Beskrivelse af SITUATIONEN
Giv en kort beskrivelse (10-15 sætninger)af en kritisk hændelse, som du har
oplevet. Skriv den ud fra din synsvinkel. Husk at inddrage hvor og hvornår
hændelsen fandt sted, hvad du følte, hvad du gjorde. (Hændelsen skal ikke
analyseres her)
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1. Hvem er aktørerne i denne tværkulturelle situation (alder, køn, baggrund, profession…),
hvilken forbindelse er der mellem dem og med deres sociale grupper?
2. Beskriv situationens konkrete kontekst (fysisk kontekst, social, psykologisk...)
3. Chokreaktionen: hvilke følelser og var der nogen særlig reaktion. .
4. Tanker, værdier, normer, fordomme: fortællerens referenceramme.
5. Hvilket indtryk har fortælleren af den anden gruppe (neutral, lettere negativt,
stigmatiseret, positivt, meget positivt…)?
6. Tanker, værdier, normer, fordomme: den person eller gruppes referenceramme, som
forårsagede chokket.
7. Belyser situationen et problem i den professionelle praksis eller generelt i forbindelse
med kulturforskelle i interkulturelle situationer?

Litteraturliste:
Cohen-Emerique, M. 2011. Pour une approche interculturelle en travail
social: Théories et pratiques. Rennes: Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique.
Kroeber, A.; Kluckhohn, C. 1952. Culture. New York: Meridian Books.
Eriksen, T. H. 1995. Small Places, Large Issues: An Introduction to Social
and Cultural Anthropology. London: Pluto Press.
Hall, E. T. 1990 (orig. 1959). The Silent Language. New York: Anchor Books.
Hall, E. T. 1999 (orig. 1966). The Hidden Dimension. New York: Anchor
Books.
Hall, E. T 1989. Beyond Culture. New York: Anchor Books.
Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York:
Basic.
Geertz, C. 1984. Anti-Anti-Relativism. Distinguished Lecture. American
Anthropologist 82: 263–278
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Modul
3:
Interkulturel
forhandlingsteknik i praksis

kommunikation

og

Forfattere:

Claire Edwards, Junaid Hussain, Maggie O'Rourke, Suki
Rai, Priya Tek-Kalsi

Tidsramme:

4 timer

Introduktion:
Dette modul giver en forståelse for interkulturel kommunikation og hovedtræk og
udfordringer i forhandling. Desuden præsenteres en tilgang til rationel tænkning og
hvordan man udvælger de mest egnede teknikker til at etablere tværkulturelle relationer
og aftaler. Modulet viser hvordan personlig professionel udvikling giver professionelle
dybere indsigt i mødet med patienter med mangfoldig baggrund.

Session 3.1
1) Læringsmål

2) Tilgang

3) Metodik
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Interkulturel kommunikation og kultur som et
isbjerg
• Introduktion til interkulturel kommunikation
• Identificere og forstå kommunikative kulturelle
forskelle
• Identificere kulturelle variationer i
kommunikationsstil og potentielle barrierer
• Identificere midler til at overvinde barrierer
Kursusleder bør kende teorier om interkulturel
kommunikation
Denne del af sektionen består af:
• Brainstorm øvelse
• PowerPoint
• Arbejde i mindre grupper
1. Aktivitet som introducerer non-verbal
kommunikation
Deltagerne bevæger sig rundt I lokalet og laver
små øvelser:
• De skal udvælge to andre deltagere uden at
fortæller dem det, når de går rundt i lokalet skal
de holde samme afstand til de valgte personer,
som også går rundt. Efter nogen tid stoppes
aktiviteten, har de lagt mærke til hvem der
havde valgt dem?
• Deltagerne skal gå rundt og holde øjenkontakt
med en partner. En skal være subjekt, den
anden spejl, som gør alt det, som subjektet gør.
De skal prøve at undgå, at andre opdager deres

roller.
• Blind bil: parvis overfor hinanden. Person 1 har
lukkede øjne, person 2 står bagved og skal
køre bilen via bevægelser: berøre hoved = lige
frem, højre skulder = drej til højre, venstre
skulder = til venstre, ryg = tilbage
2. Definitioner på interkulturel kommunikation
Gives og relateres til foregående øvelser. Hvad
er forskellen på verbal, non-verbal og paraverbal
kommunikation?
Hvordan
kan
kulturforskelle
påvirke
de
forskellige
kommunikationsformer?
Derefter fortsættes med kultur som isbjerg fra
modul 1 med fokus på kommunikation.
Hvordan forholder de kommunikative aspekter
sig til henholdsvis den synlige og usynlige del af
isbjerget? Deltagerne skal i små grupper finde
eksempler på kommunikationsstile og placere
dem på isbjerget, høj grad af kontakt på toppen
med den underliggende værdi.
Drøftelse i plenum. Kursusleder skal forsøge at
adskille fremtrædelsesformer fra underliggende
værdisystemer.
3. Deltagerne skal sammenligne ligheder mellem
de kommunikationsmidler, som tilhører deres
kulturelle identiteter. Kursusleder skal sørge for
at inddrage et bredt identitetsbegreb, der kan
rumme forskelle inden for medicinske
kategorier.

4) Didaktiske
anbefalinger
5) Materialer

4. Diskussion i plenum om hvordan kulturforskelle
kan påvirke kommunikativ adfærd.
Til slut vises en powerpoint med forskellige
kommunikationsniveauer.
Denne sektion bygger på isbjergmetaforen fra modul
2 og kulturbegreberne fra modul 1. Kursusleder skal
bygge videre på disse.
• Powerpoint
• Plancher
• Tusser
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6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed
8) Ordliste

Undgå at gentage modul 1 ved at fokusere på
kommunikation og kommunikationsteknikker
45 minutter
interkulturel kommunikation, teorier om forhandling
interkulturel forhandling

Session 3.2

Interkulturelle forhandlinger

1) Læringsmål

Forstå interkulturel forhandling og de strategier,
som kan benyttes.
I denne sektion bruges appelsinøvelsen for at gøre
deltagerne bevidste om hvordan de forhandler og
hvilke strategier de benytter. Efter aktiviteten skal
de reflektere over hvordan disse strategier kan
anvendes, når der er kulturforskelle
i
sundhedssektoren.

2)Tilgang

3) Metodik

1. Introduktion
Deltagerne ser en kort tegnefilm om
kulturforskelle med hensyn til konflikt og
forhandling mellem japanere, mexikanere,
tyskere, spaniere osv. Forhandling er en
særlig kunstart og begge parter skal kende
hinandens kultur.
Følgende principper bliver diskuteret :
•
•
•
•
•

Vise følelser under forhandling
Kønsforskelle og forhandling
Vinde eller en win-win situation
Aftale spilleregler før forhandling
Grad af konkurrence

2. Appelsinforhandlingslegen
Deltagerne deles op i mindre grupper. I hver
gruppe er der 3 roller: en forhandler fra hold
A, en fra hold B og en observant. Hver rolle
kan indtages af flere personer.
Hold A for at vide at de helt desperate
mangler et kilo appelsiner till at lave juice.
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Hold B er helt desperate for at få appelsiner
til at krydre kager med appelsinskræl.
Holdene kender ikke hinandens dagsorden.
Der er kun et kg appelsiner tilbage i byen,
holdene må mødes til forhandling.
Grupperne får 10 minutter til at forhandle
med hinanden. Efter øvelsen skal de
besvare disse spørgsmål:
•
•
•
•

Hvad skete der med appelsinerne
Kom der en løsning og hvordan?
Fik begge parter hvad de ville?
Hvilke forhandlingsteknikker blev
vendt?

an-

Derefter drøftelse i plenum. Fordele og ulemper
ved de anvendte forhandlingsteknikker? Er der
mulige alternative strategier og løsninger, som ikke
blev anvendt i situationen?
Hver part skal reflektere over de 3 første punkter,
observatørerne skal give feedback på de 2 sidste.
Kursuslederen skal relatere diskussionerne til
sundhedssektoren.
Deltagerne skal spørges om hvordan forhandlinger
kan foregå i sundhedssektoren når der er
kulturforskelle på spil.
3. Teoretisk input om forhandling
Kursuslederen vil relatere forskellige tilgange til
interkulturel forhandling til Margalit CohenEmeriques arbejde.
• Aktiv lytning, ikke-voldelig kommunikation:
lytte til modparten, ikke udelukkende
fokusere på egen vinding.
• Modstå behovet for at udelukke: lade være
med at afslutte kommunikationen i
følelsesmæssigt udfordrende og truende
situationer.
44

• Bevidsthed om begge parters brug af non
verbal kommunikation.
• Evne til at bevæge sig mellem den personlig
og den professionelle sfære for at opretholde
relationen.
4. Teoriens relation til kritiske hændelser
Deltagerne skal relatere disse modeller til udvalgte
kritiske hændelser fra modul 2.
Margalit Cohen-Emerique’s definition af en kritisk
hændelse repeteres:
Kultuchok kan – forstået som en individuel
oplevelse
i modsætning til kamp mellem
civilisationer - have en negative toning som
reaktion på disorientering, frustration, afvisning,
indignation eller angst. Det kan udløse en negativ
selvopfattelse og manglende anerkendelse som
kan føre til ubehag og vrede. På den positive side
kan kulturchok blive oplevet som en reaktion på
fascination, entusiasme og forundring.
Kulturchok finder sted i specifikke situationer, de er
både følelsesmæssige og intellektuelle oplevelser.
Alle, der befinder sig uden for deres sædvanlige
sociokulturelle kontekst og som forholder sig til en
person eller ting fra en anden kultur, kan opleve et
kulturchok.
Afhængigt af tidsrammen bliver en kritisk
hændelse analyseret i plenum eller i grupper med
fælles fremlæggelse.
Eksempel: To patienter fra Østrig og Tyrkiet på
same stue, som ikke kan kommunikere indbyrdes
på grund af sprogforskelle, den ene er meget
højrøstet, den anden har brug for ro.
Forhandlingsteknikker:
• Kompromisdannelse: bruge tolk eller mediator
• Forhandle en patients religiøse behov med
hospitalet
• Definere hvad de forstår ved “respektfuld” og
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det modsatte
• Forhandle sig frem til at skifte mellem
larmende og stille faser i løbet af dagen
• Legale strategier: ret til at sove i ro
• Problemløsende tilgang: skabe en relation
ved brug af gestik
• Undvige: forlade stuen
4) Didaktiske anbefalin- Dette modul handler om interkulturel forhandling
ger
og forhandlingsstrategier. Det skal ses I relation til
Margalit Cohen-Emeriques teori. I analysen af en
kritisk hændelse udgør forhandling det tredje trin
efter
decentrering
(identificere
egen
referenceramme) og analyse af modpartens
reference ramme. Formålet med forhandling er at
nå frem til løsninger, som respekterer parternes
sociale identiteter så meget som muligt
5) Materialer
Følgende findes i annekset:
• Model over forhandling
• Kritiske hændelser
6)
Opmærksomheds- Deltagerne skal have tid til at sætte sig ind i deres
unkter
roller og læse instruktioner.
Det er vigtigt at vente med forhandlingsteori til
efter rollespillet, deltagerne skal have mulighed for
at få egne erfaringer i spillet.

7) Varighed
8) Ordliste

Session 3.3
1) Læringsmål

Der kan komme intense diskussioner om spillet og
de forskellige roller. Det kan handle om
hæderlighed dominans, uvenlighed osv. Husk at
det er et spil, ikke deltagerne selv som reale
personer det drejer sig om.
90 minutter
Forhandling, interkulturel forhandling, forhandlingsmodeller
Få et bedre resultat! Bruge
forhandlingsstrategier i rollespil af kritiske
hændelser
• Anvende forskellige forhandlingsstrategier i
udvalgte kritiske hændelser i rollespil
• Følelsesmæssig identifikation med kulturelle
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2) Tilgang

adfærdsformer i rollespil
Kursuslederen
skal
kende
konfliktløsning.

teorier

om

Deltagerne skal spille udvalgte hændelser og
det bliver optaget på film. Deltagerne skal
analysere optagelsen og komme med forslag til
ændringer ved at bruge strategier fra
foregående sektion.
3) Metodik

Deltagerne opdeles i mindre grupper, hver
gruppe får en hændelse og fordeler rollerne.
Hvis der er deltagere, som ikke får en rolle, skal
disse fungere som observatører.
Først spilles hændelsen, som den er beskrevet.
Derefter diskuteres den og deltagerne aftaler
forhandlingsstrategier og spiller hændelsen med
disse strategier.
Et forslag til udvalgte kritiske hændelser fra
antologien :
1. The Teacher
2. Religion at the Docks
3. Domestic Abuse
4. No Voice
5. Chicken Stew for Granny
6. The Turkish Terminal Patient
Grupperne analyserer den udleverede hændelse
før de to versioner bliver udført. Følgende
spørgsmål kan anvendes:
• Hvornår opstår chokket?
• Hvordan kunne et bedre resultat være
opnået?
• Hvordan kunne kulturchokket være håndteret
bedre?
• Hvordan
kan
den
interkulturelle
kommunikation forbedres?
I plenum vil gruppernes fortolkning af
hændelserne blive drøftet, især med fokus på de
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nye elementer, som kommer i anden version.
De valgte strategier vil afhænge af selve
hændelsen, men de følgende strategier kan
komme i betragtning til det enkelte rollespil:
• Problemløsende tilgang — ser på nationale
og organisatoriske kulturforskelle
• Kompetitiv tilgang — individualistsk og
overtalende orientering
• Kompromissøgende — finder et midtpunkt
• Magtudøvende — tvinger modparten til at
indordne sig
• Legalisme — bruger lovhjemmel til at tvinge
modparten til at give indrømmelser
Denne øvelse træner alternative løsninger til
konfliktsituationer. De kritiske hændelser bliver
virkelige for deltagerne, når de skal spille dem,
hvorved de engagerer sig, også på et kropsligt
og følelsesmæssigt plan.
4) Didaktiske anbefalin- Der er deltagere, som ikke bryder sig om at blive
ger
filmet, dette kan medføre at de ikke engagerer
sig 100% i aktiviteten.
5) Materialer
• Videooptager
• Udstyr til at afspille video
• Ark med opgavebeskrivelse
• Kritiske hændelser
• Etiketter til at skrive navne på
6)
Opmærksomheds- Der
skal
være
forskellige
lokaler
til
punkter
gruppearbejde.
7) Varighed
105 minutter
8) Ordliste
Kritisk hændelse, kommunikations og
forhandlingsstrategier, rollespil, video
Anneks til sektion 3.3 Spille kritiske hændelser
Instruktion
I vil blive delt op i grupper på 5 personer. I får udleveret en kritisk hændelse.
Rollespil 1
Læs den udleverede hændelse og spil den, som den er beskrevet. Alle behøver ikke
deltage. Når I er parate, vil en kursusleder filme Jeres opførelse.

48

Rollespil 2
Overvej hvordan personerne i hændelsen kunne have håndteret kulturchokket på andre
måder under hensyntagen til kulturforskellene. Spil den reviderede udgave af
hændelsen, også denne bliver optaget på video.
Prøv at overveje følgende:
1. Kunne forhandlingen have foregået på andre måder, hvordan?
2. Ville resultater være anderledes hvis aktørerne havde haft bedre kulturel
forståelse?
3. Hvordan kunne dette kulturchok blive en mere positiv / mindre negativ oplevelse?
4. Hvornår opstår chokket?
5. Hvordan kunne et bedre resultat være opnået?
6. Hvordan kunne kulturchokket være håndteret bedre?
7. Hvordan kan den interkulturelle kommunikation forbedres?
I plenum drøfter vi alle gruppers opførelser. Hver gruppe vil forklare, hvorfor de indførte
ændringer i den anden version.
Hvert rollespil må vare højst 5 minutter.
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Modul 4: Samarbejde i interkulturelle team
Forfattere:

Alessandra Cannizzo, Noemi De Luca

Tidsramme:

3 timer

Introduktion:
Gruppedynamik i interkulturelle team bliver påvirket af de elementer, som er blevet
præsenteret i de foregående moduler, men desuden af andre elementer fra demografi til
organisatoriske og sektorspecifikke faktorer. Forskellige fagområder og sociale
kontekster giver en yderligere prægning. Dette modul introducerer nogle begreber som er
relateret til mangfoldighed lato sensu og tilbyder to aktiviteter som supplement til
forståelsen af gruppedynamiske processer i interkulturel kommunikation og forhandling.
Psychology

Individual
culture

sector-specific
culture/ethic

Social
values and
norms

Sociology
Organizational
culture

Identity

Personality

Medicine
Cultural anthropology

Modulets overordnede formål er at bidrage til et anerkendende, tillidsskabende
velfungerende arbejdsmiljø karakteriseret af gode gruppedynamiske processer.
Sektionerne prøver at opfordre deltagerne til at reflektere over deres personlige og
professionelle identitet og værdier, blive bevidst om eventuelle fordomme og stereotypier
og en få større forståelse for hvordan personlige træk påvirker teamwork. Især i
interkulturelle team er det vigtigt at der er tillidsskabende og anerkendende
gruppedynamiske processer, da der her lettere kan opstå misforståelser forbundet med
forskellig kulturel baggrund. Disse kan dog løses ved hjælp af god gruppedynamik og
egnede værktøjer.

Session 4.1

Værdier på arbejde

1) Læringsmål

• Forøge deltagernes forståelse for de faktorer,
som påvirker interkulturelle team (sociale
værdier og normer, organisationskultur,
sektorspecifik
etik
og
forventninger,
personlighed)
• Identificere egne arbejdsrelaterede værdier og
holdninger med brug af Værdier på arbejdet
checkliste
• Reflektere over kulturelle stereotyper i
arbejdslivet
Deltagerne starter med at lære

2) Metodik
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nøgleordene i sektionen at kende ved at
lege galgelegen ( 15min).
• Ordet som skal gættes er gengivet på et
stort ark med streger for hvert bogstav. Efter
tur gætter deltagerne et bogstav, hvis det er
korrekt, skriver kursuslederen det på den
korrekte position i ordet. Hvis bogstavet ikke
findes i ordet, tegner lederen en streg på
den hængte mand i galgen (man kan også
benytte andre billeder, for eksempel et træ
med faldende frugter).

o
• Deltagerne kan også gætte hele ordet, er
det korrekt, er legen slut og deltagerne
vinder. Hvis de lavet så mange fejlgæt, at
lederen kan færdiggøre den hængte, er
legen også slut.
• For at gøre legen hurtigere, kan deltagerne
prøve at gætte alle begreberne på en gang.
• Spørgsmål og eksempler fra deltagerne er
altid velkomne, men der skal ikke diskuteres
I denne indledende leg.
Hver for sig læser deltagerne udsagnene på
“værdier på arbejde checklisten” og angiver, i
hvor høj grad de passer i deres professionelle
arbejde (0=aldrig, 5=altid). De skal også tænke
på årsagerne: er det forbundet med
personligheden? Med sociale forventninger?
Med arbejdspladskulturen? Er der nogen
forskel på holdningen til denne type værdier
når de sammenligner det personlige og det
professionelle liv? 20 min
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Direkte: Jeg foretrækker at man går direkte
til sagens kerne (1-5)
Indirekte: Jeg synes det er vigtigt at undgå
konflikter, selv om det kan indebære at man
kun antyder vanskelige spørgsmål (1-5)
Være ærlig: Det er vigtigt at være ærlig og
åben hele tiden, selv om det kan medføre at
andre taber ansigt og bliver flove (1-5)
Redde ansigt: Det er vigtigt for mig at jeg
ikke gør noget, som får andre til at tabe
ansigt, jeg vil hellere finde andre måder at
kommunikere mit budskab på (1-5)
Teori: Jeg kan bedst lære ved at modtage
og bearbejde information fra en ekspert (15)
Praksis: Jeg kan bedst lære ved at udforske
og eksperimentere (1-5)
Aftale: Når jeg ska udføre et arbejde,
forholder jeg mig helt sagligt og får det
gennemført så rationelt og hurtigt som
muligt (1-5)
Relationer: Når jeg skal udføre et arbejde,
vil jeg helst fokusere på relationerne til
kollegerne (1-5)
Struktur: Jeg foretrækker at man holder sig
til målelige og strukturerede deadlines. At
være punktlig er nøglen til effektivitet (1-5)
Fleksibilitet: Jeg kan beds trives med at
man er fleksibel med tiden. At have et
fleksibelt forhold til deadlines er nøglen til
effektivitet (1-5)

Deltagerne snakker parvis om deres svar, de skal
fokusere på potentielle forskelle forbundet med
om det er en kollega-kollega eller en kollegapatient relation. 20 min
Opsamling i plenum. 30 min
• Hvorfor
er
disse
forskelle
vigtige?
(mangfoldigheden
af
færdigheder
og
præferencer)
• I hvilken grad er det relateret til den specifikke
organisationskultur? ( kommunikationsregler i
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3) Tilgang

4) Didaktiske anbefalinger
5) Materialer

6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed
8) Ordliste

team)
• Hvordan kan disse forskelle vise sig i
arbejdslivet? (hvor detaljeret man skriver
emails)
• Hvordan tror du mennesker fra en anden
kultur ville opfatte din tilgang?
• Hvilke udfordringer kan der være forbundet
med disse forskelle?
• På hvilke måder kunne ud regulere din adfærd
for at kunne håndtere disse forskelle?
Dette
modul
benytter
deltagerorientrede
participatoriske metoder, som aktiverer alle
deltagere. Følgende metoder anvendes :
• Opvarmningsøvelse 15 min)
• individuel selv-reflektion (20 min)
• peer-to-peer learning / brainstorming (20 min)
• gruppedrøftelse (30 min)
Under opsamlingen skal deltagerne også
udveksle
erfaringer
med
andre
evalueringsværktøjer
• “Værdier
på
arbejde”
checkliste
fra
www.culturewise.net/wpcontent/uploads/2013/05/Cultural-awarenesstraining-exercise-pack.pdf
• Papir and penne
• Plance og tusser
90 minutter
Interkulturelle team, identitet, stereotyper,
organisationskultur, social kultur, sektor-specifik
etik, individuel kultur, personlighed, medicin,
psykologi, social psykologi, antropologi,
kulturantropologi, sociologi

Session 4.2

Forbedre teamwork med rollespil

1) Læringsmål

• Lære at håndtere forskellige personligheder I
det interkulturelle team
• Udvikle konfliktløsningskapacitet og beslutningskompetence
• Give deltagerne mulighed for at dele erfaringer
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2) Tilgang

3) Metodisk

med mangfoldighedsledelse
Denne aktivitet vil via en optimering af
konfliktløsningsfærdigheder forbedre evnen til at
håndtere forskellige personligheder i det
interkulturelle team. Deltagerne får desuden
mulighed for at udveksle erfaringer med
mangfoldighedsledelse.
Hver deltager skriver to eksempler på
professionelle problemer i relation til
mangfoldighedsledelse. De folder så papiret
til en lille kugle, som de kaster ned i en kurv,
som befinder sig midt i lokalet (5 min.).
Under rollespillet grupperer kursusleder alle
sedlerne på en planche.
Deltagerne opdeles i grupper på mindst 5,
hver gruppe får udleveret et scenarie. Hver
deltager skal både repræsentere en
profession (læge, socialrådgiver osv) og en
personlighedstype til et møde på et hospital.
Deltagerne skal forsøge at nå til enighed og
identificere de forskellige personlighedstyper
i gruppen (30 min).
De problemskabende roller er:
• Aggressor: er ofte uenig med andre,
meget konfronterende
• Negator: er kritisk over for andres ideer
• “Bossen”: prøver at overtage ledelsen
uden legitimation
• Undviger : deltager ikke i diskussionen
• Pessimist: fokuserer på problemerne
Anerkendelsessøger: prøver at dominerer
mødet
• Spøgefugl: bruger humor hvor det ikke
hører hjemme
De faciliterende roller er:
• Lederen: har en klar definition af gruppens
kommissorium og bliver akcepteret som
leder
• Spøgefuglen: bruger humor hvor det ikke
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hører hjemme
• Optimisten: står for en positive holdning til
opgaven
• Diplomaten: ivrig efter at mediere
• Medspilleren: går ind for at alles ideer er
vigtige
Efter spillet fortæller deltagerne, hvilke roller de
havde og drøfter de udfordringer, der er i et
interkulturelt team med dårlig gruppedynamik.
Derefter kommer de med forslag til forbedringer af
samarbejdet (20 min).

c) Metodik

4) Didaktiske anbefalinger

Opsummering i plenum (30 min): Hvordan var
denne aktivitet? Var den brugbar? Hvad lærte du?
Hvilke strategier har du tilegnet dig?
Til slut udleveres en kopi med yderligere forslag
og deltagernes første input bliver fremvist.
• Kort intro (5 minutter)
• Rollespil (30 minutter)
• Læring ved fri og styret brainstorming i små
grupper og plenum (20+30 minutter)
Da ikke alle bryder sig om rollespil, kan man
indlægge nogle variationer:
• Man kan lægge et stykke papir med roller og
personligheder under deltagernes stole eller
lade dem frit vælge, det er også muligt at
flere har samme rolle i en gruppe.
• I stedet for at lade rollespillet bygge på
situationer fra deltagernes egne erfaringer,
kan man benytte scenarier. Disse kan være
både meget simple og mere komplicerede.
Der er angivet nogle eksempler her, men de
kan også tages fra samlingen af kritiske
hændelser.
• Kursuslederen kan fordele rollerne i forvejen
for at få grupper med særlig god eller
udfordrende dynamik.
På et hospital bliver der afholdt møder. Deltagerne
er:
1. Socialrådgivere
2. Mangfoldigheds og ligestillingskonsulenter
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3. Læger,
sygeplejersker
hospitalspersonale
4. Ledelsesrepræsentanter

og

SCENARIE 1: Ligestillingskonsulenterne klager
over at personalet mangler interkulturelle
kompetencer og at der er behov for kulturelle
mediatorer.
SCENARIE 2: Sygeplejersker refererer klager fra
kolleger og patienter om hjemmepleje (køns- eller
etnicitetsrelaterede spørgsmål, sprogbarrierer).

5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed
8) Ordliste

SCENARIE 3: Ledelsen introducerer og forklarer
de
nye
nationale
retningslinjer
for
mangfoldighedsledelse i offentlige institutioner, de
fokuserer mest på de økonomiske aspekter.
• “Strategier til at forbedre teamdynamik”
• Problemskabende og faciliterende roller
90 minutter
Konfliktløsning, interkulturelt
gruppedynamik

team,

teamwork,
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Modul 5: Mangfoldighedsledelse
Forfattere:

Margit Helle Thomsen and Henning Schultz, mhtconsult

Tidsramme:

2 timer

Introduktion:
“Forskelle gør en forskel”. Dette slogan fra et mangfoldighedsprogram illustrerer at
mangfoldighed grundlæggende betyder forskellighed. Når man taler om at
mangfoldighed skal gøre en forskel, forbinder vi det automatisk med en positiv ændring.
Hvis mangfoldighed skal være effektiv, skal den kontekstualiseres, forankres og
vedligeholdes løbende. Mangfoldighed skal have en klar målsætning og skal
implementeres ved hjælp af bevidst valgte strategier og metoder.
Begrebet mangfoldighedsledelse repræsenterer denne forankring og bevidste
implementeringsproces. Mangfoldighedsledelse er et organisatorisk udtryk, som henviser
til organisatoriske mål, strategier og kompetencer.
Dette gælder I høj grad for institutioner og organisationer, hvid hovedformål er at
servicere borgere med kulturelt mangfoldige behov. Alle borgere uanset baggrund,
socioøkonomisk og sociokulturelle indikatorer har ret til at modtage sundhedsydelser.
Derfor er mangfoldighedsledelse og interkulturel kompetence relevant for
sundhedssektoren.
Hovedformålet med modul 4 om mangfoldighedsledelse består i at fremme forståelsen
for mangfoldighedsledelse og dets implikationer for organisatorisk læring. Desuden vil
modulet vise konkrete eksempler på procesmetoder og evalueringsredskaber, som kan
understøtte og forbedre etableringen, implementeringen og effekten af
mangfoldighedsledelse i organisationen.

Session 5.1
1) Læringsmål

Mangfoldighedsledelse
og
interkulturel
kompetence – status i min organisation
• Forøge
deltagernes
kendskab
til
organisationens nuværende form for
mangfoldighedsledelse og tilgang til
interkulturel forståelse og kommunikation.
Dette kan også indebære manglende
implementering af mangfoldighedsledelse
og
interkulturel
kompetence
i
organisationen.
o Situationen analyseres ved hjælp af et
procesværktøj, som giver deltagerne
mulighed
for
at
lave
en
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mangfoldighedprofil med henblik på
organistionskultur,
rekrutteringspolitik
osv.
o Procesværktøjet
giver
deltagerne
indblik
i
mangfoldighedsledelsens
strategiske perspektiver og giver
anvisninger
til
at
indlede
implementeringsprocessen.

2) Tilgang

o Deltagerne diskuterer analyser og
profiler og praktiske eksempler på
institutionelle
og
organisatoriske
strategier og procedurer for at
implementere mangfoldighedsledelse
og interkulturel kompetence i deres
organisation
For at nå disse mål, vil session 5.1 veksle
mellem:
5.1.1.: Introduktion til procesværktøjet for at
forberede deltagerne til en individuel analyse af
den eksisterende mangfoldighedsledelse i deres
organisation.
5.1.2: Gruppearbejde om
• Gruppefremlæggelser af analyser af den
eksisterende mangfoldighedsledelse i de
enkelte organisationer
• Grupperefleksioner over nøglespørgsmål
vedrørende udfordringer, potentialer og
barrierer i forbindelse med implementering
af mangfoldighedsledelse og interkulturel
kompetence
i
organisationer
i
sundhedssektoren

3) Metodik

5.1.3: Gruppefremlæggelse af resultater
5.1.1: tidsramme 25 minutter
Metodik:
1. Kursuslederen præsenterer kort målet
med sektionen med fokus på den induktive
tilgang, hvor vi starter med en analyse af
den eksisterende mangfoldighedsledelse I
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organisationen. Derfra vil vi gå til en
general teoretisk-praktisk forståelse af
begrebet
mangfoldighedsledelse
og
interkulturel kompetence fra et strukturelt
perspektiv.
2. Kursuslederen
giver
en
grundig
introduktion til proces- og profilværktøjet.
3. Det blev oprindelig udviklet af mhtconsult
til brug i kommunale organisationer.
Senere blev det udvidet til at dække den
private sektor.
4. Hver deltager foretager en individuel
analyse af deres egen organisation, også
hvis flere deltagere kommer fra den
samme organisation.
5.1.2: tidsrammme 30 minutter
Metodik:
• Deltagerne arbejder i grupper på 3-4
personer.
Deltagere
fra
samme
organisation kan udgøre en gruppe, men
de kan også fordeles i andre grupper.
• I gruppearbejdet skal der foregå følgende:
o Deltagerne
giver
en
kort
præsentation af deres analyse af
deres organisation. De øvrige
deltagere kan stille opklarende
spørgsmål.
o Efter de individuelle præsentationer
identificerer deltagerne fokuspunkter
i deres analyser:
o Hvilke slags mangfoldighedsprofiler
findes i gruppen – rangeret fra høj til
lav i forhold til organisatorisk
mangfoldighedsledelse
og
strukturerede
interkulturelle
procedurer og praksisser?
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o Prøv at identificere de vigtigste
udfordringer og barrierer i forhold til
mangfoldighedsledelse? Manglende
ledelse, engagement, kompetencer?
o Beskriv det første skridt mod
mangfoldighedsledelse og hvem er
ansvarlig?
o Nævn tre gode grunde til at udforme
strategier for mangfoldighedsledelse
i sundhedssektoren.
• Gruppen nedskriver nøgleord på store ark.
5.1.3: tidsramme 25 minutter + 10 minutters
pause
Metodik:
1. Gruppen fremlægger deres resultater.

4) Didaktiske
anbefalinger til
kursuslederen
5) Materialer
6) Opmærksomhedspunkter
7) Varighed
8) Ordliste

2. Kursuslederen
opsummerer
hovedpunkterne og konkluderer at den
strategiske og organisatoriske tilgang skal
struktureres og begrebsliggøres, hvilket vil
finde sted efter en pause på 10 minutter.
Det er vigtigt at fremhæve den induktive tilgang,
hvor mere teoretiske og deduktive spørgsmål
første tages op i et efterfølgende modul, efter at
deltagernes egne erfaringer er blevet italesat.
• Materialer til at introducere procesværktøjet
• Kopier til hver deltager (værktøj og øvelser)
• Store ark og tusser til gruppearbejde
Mangfoldighed er blevet defineret i starten af
modul 5.1, her arbejdes med at indkredse både
den organisatoriske praksis og begrebet
mangfoldighedsledelse.
90 minutter
Mangfoldighedsledelse;
ligebehandling;
mangfoldighedsrekruttering;
kloningskultur;
arbejdspladsorganisering
og
arbejdsdeling;
beslutningsprocesser
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Sektion 5.2
1) Læringsmål

2) Tilgang

Mangfoldighedsledelse
og
interkulturel
kompetence – situationsbestemmelse i min
organisation i sundhedssektoren
• Deltagerne
skal
få
forståelse
for
mangfoldighedsledelse og de tilhørende
specifikke
strukturelle,
institutionelle,
kollegiale og holdningsmæssige aspekter.
Dette inkluderer forståelse af forholdet
mellem
mangfoldighedsledelse
og
interkulturel kompetence.
• Deltagerne skal opnå en kritisk-analytisk
tilgang til de strategiske og praktiske
udfordringer
i
forbindelse
med
mangfoldighedsledelse
og
interkulturel
kompetence.
Denne session vil bibringe en general forståelse
af mangfoldighedsledelse i sundhedssektoren.
Der bliver en kort repetition af begrebet
interkulturel
kompetence
i
relation
til
mangfoldighedsledelse.
Kursuslederen vil dialogisk relatere til:
A)
Deltagernes
gruppearbejde

3) Metodik

erfaringer

fra

tidligere

B) Eksempler på kritiske hændelser, som både
illustrerer
konsekvenser
af
manglende
mangfoldighedsledelse
og
udfordringer
forbundet med interkulturel forståelse
5.2: tidsramme 30 minutter
Metodik:
Kursuslederen giver eksempler på definitioner af
mangfoldighedsledelse.
• Hvad
er
de
vigtigste
aspekter
af
mangfoldighedsledelse som en ledelses- og
organisatorisk strategi?
o Mangfoldighedsledelse er nødvendig for at
kunne løse komplekse opgaver i
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organisationen
o Der er brug for personer, som kan tilbyde
ny perspektiver og løsninger
o Forskelle
på
arbejdspladsen
skal
respekteres
o En aktiv og bevidst strategi fra ledelsen,
som giver organisationen forøget værdi.
• Hvilken form for organisationskultur er
forbundet med
mangfoldighedsledelsesstrategien?
o Organisationskultur er led i en lærende
organisation og kan derfor ændres.
o Organisationens
rekrutteringsstrategi
afspejler
mangfoldighedsledelsesstrategien
o Dynamiske kvalitetsmål
o Åben og værdibaseret professionel kultur
o Individuel empowerment
• Hvordan forholder
mangfoldighedsledelsesstrategien sig til
andre nyere ledelsesstrategier?
o Arbejdspladsstrategi
o Ligebehandling
o CSR strategi
o Inklusion af minoriteter og sårbare grupper
o Innovation og forandringsparathed
o Ligestillingsstrategier

4) Didaktiske anbefalinger
5) Materialer

• Hvordan kommer mangfoldighedsledelse
specifikt til udtryk i sundhedssektoren i
forhold til:
o Ansættelse, fastholdelse og afskedigelse
o Professionalisme og personalepolitik
o Patienter
o Pårørende
o Eksterne myndigheder
Temaet er indholdstungt, brug billeder og figurer
i stedet for tekst
• Kopier med udvalgte og forkortede kritiske
hændelser til at illustrere de praktiske
konsekvenser af mangfoldighedsledelse.
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6) Opmærksomhedspunkter

7) Varighed
8) Ordliste

• Deltagernes plancher fra gruppearbejdet.
Tidsrammen er meget stram.
Sektionerne bygger på den tilgang at
mangfoldighedsledelse er et strukturelt og
organisatorisk spørgsmål, som må inddrage
hele personalet.
30 minutter
Mangfoldighedsledelse, ligestilling, mangfoldig
rekruttering, kloningskultur, arbejdsorganisation,
beslutningsprocedurer

Kontakt mhtconsult for nærmere oplysninger om materialebrug:
www.mhtconsult.dk
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