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Agenda 

• Kulturbegrepet 

• Kultursensitivitet 

• Tilnærming i hverdagen 

– Hvordan det kan være relevant  

– Kasus og refleksjoner fra vår hverdag 



«Take home message» 

SPRÅK 
SKIKKER RITUALER 

POLITIKK 
MAT  

NORMER 

VERDIER 

TROSOPPFATNINGER 

VERDENSBILDER 

IDEALER 
FILOSOFI 

KLÆR 

HOLDNINGER 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihnqra4oTjAhXSAxAIHSxqDygQjRx6BAgBEAU&url=https://www.comaround.com/no/blogg-support-isfjellet-vokser-mulighet-eller-trussel/&psig=AOvVaw22U7FPMlikA-z6r2cFjLyW&ust=1561556841269391


Hva er kultur? 

• Et sammensatt begrep 

• «Alt som er lært» 

• Ikke noe vi er født med, men tilegner oss i 
sosialiseringsprosessen 

• Kultur er et fellesskap av ideer, verdier og 
normer som en gruppe mennesker har, og 
som de forsøker å føre videre til den 
kommende generasjon 

 



Mona 

- 20 år 
- Fra Somalia 

- Kom til Norge 
for 5 år siden 

Storfamilie 

Religion: 
Islam 

Psykisk 
lidelse 

Lett grad 
utviklingshemming 

Flytte i 
bolig? 
Verge? 

Falt ut av 
skolen 

Flyktning 



• Migrasjonsperspektiv. Fellesbetegnelse for 
innvandring og utvandring, en omstillingsprosess.  

– Flyktningsperspektiv. 

• Minoritetsperspektiv. En posisjon i samfunnet. 

– Akkulturasjonsprosesser. Ulike måter å forholde seg til 
egen kultur og til majoritetskulturen. 

• Etnisitet. Opplevde kulturforskjeller som gjøres 
relevant i samhandling. Opplevelse av fellesskap. 

• Identitet. Identifiserer personen seg selv med 
kulturen?  

• Religion.  



Kultursensitivitet  

• Etnosentrisme. Forstå andre kulturer ut fra sin egen kultur. 
• Kulturrelativisme. Forsøk på objektiv tilnærming og forståelse. 

Kulturer er likeverdige, relative og kan bare forstås ut fra seg selv.  

• Kultursensitivitet = være var overfor andre kulturer, men alt kan 
ikke forklares ut fra kultur (Morken,2012; Øzerk 2005).  

– Ikke akseptere med begrunnelsen «det ligger i deres kultur», men 
forsøk på å forstå  

– Møte mellom to mennesker, ikke mellom to kulturer 
– Mye kan forsvares, men ikke fordi det er kultur  

 

• Forskjeller innad i et land kan være større enn mellom land 
• Kanskje samme kultur, men ulikt: språk, religion, klasser, politiske 

uenigheter, by / land, ulike migrasjonshistorier, dyrker sin egen 
bakgrunn / distanserer seg, individuelle forskjeller 



Litt om hvorfor det er relevant 

• Grenser mellom normalitet og avvik er 
kulturelt skapte standarder = relative begreper 

 

• Holdninger til og forståelsen av 
utviklingshemming, autisme, atferd som 
utfordrer og psykiske lidelser 

• Oppdragerstiler 

• Hva som er god omsorg 

 

 
 

Forstå atferd ut fra barnets kultur eller majoritetskulturen? 



Ved kartlegging, utredning og behandling 

• Hvilke problemer en er vant med å løse påvirker hvordan en 
skårer på intelligenstester 

– Kreves ulike kognitive og adaptive ferdigheter i ulike land og 
kulturer 

• Er verktøyet oversatt og validert? 

• Hvis analfabet: mangel på lese- og skriveferdigheter, men 
også «skoleferdigheter» som å skille mellom fakta, følelser 
og relevans 

• Kultursensitivitet + kulturkunnskap + fagkunnskap  

• Tolk og kulturtolk 

(Jávo, 2010) 



Kulturelle dimensjoner 
Individualisme – kollektivisme 

Jeg 

Kusine 

Fetter 

Beste-
mor 

Beste-
far 

Familie
-venn Onkel 

Tante 

Søster 

Bror 

Jeg 

Mor 
Far 

(Hofstede, 1993, 2001) 

• Individets selvstendighet, 
rettigheter, uavhengighet,  
og utviklingsmuligheter 

• Hevde seg selv og uttrykke 
egne følelser 

• Hierarki og lydighet 
• «Vi» heller enn «meg» 
• Individets avhengighet 

og tilknytning til familien 
• Alle må bidra til 

fellesskapet 



Konflikthåndtering 

Tilbakeholde emosjonelle 
uttrykk 

Emosjonelle uttrykk er 
naturlig 

Snakke direkte om 
konflikten 

Være indirekte 

(van der weele as, 2019) 



Mona 

- 20 år 
- Fra Somalia 

- Kom til Norge 
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• Hva er best for Mona? 

• Hva gir best behandlingseffekt? 

– Innleggelse på psykiatrisk 
avdeling – være med familien?  

– Bo med familien – flytte ut?  

– Tradisjonelle helbredere?  

– Profesjonell verge – far – 
familievenn?  

– Aktiviteter / skole / jobb?  

• Bygge relasjon, være nysgjerrig, 
lytte anerkjennende   

• Samarbeid med kommunen 

– Vår rolle i dag 



Tilnærming i hverdagen 

• Bevissthet rundt egne holdninger, verdier,  forforståelse og 
fordommer 

• Forstå hva kultur og etnisitet betyr i den enkelte sak; 
– Familiens kulturbakgrunn 
– Familiens minoritetssituasjon 
– Hvordan dette påvirker og interagerer med barnets utfordringer 

• Ta hensyn til kulturbakgrunn uten å fremheve ulikhet (Sand, 2008) 

• Samhandling preget av ærlighet, engasjement og empati 

• obs: Når vi slutter å undre, men heller prøver å overtale 
eller bestemme 

(Jávo, 2010; Øzerk, 2005) 



• Formaliteter først eller relasjon først? (van der weele as, 2019) 

– Dropp: Innledende møter med negative temaer 
– Fokus på: «small talk», empatisk nærvær, bygge relasjon og tillit 

 

• Hvis begge parter bruker sin egen kultur som veiviser, kan 
det bli vanskelig a ̊ forsta ̊ hverandres ståsted (Øzerk, 2005) 

– Forsøke å respektere det en ikke forstår 
 

• Tiltak må tilpasses til kulturelle forhold (Hellerud og Bakken, 2019):  

– kunnskap om pasientens kulturelle bakgrunn 
– inkludering av hele familien 
– hjelp til å forstå det norske helsesystemet 
– psykoedukasjon til familien og pasienten 
– bruk av tolk  
– bruke nok tid med familien 



Ritualer 

Vær liten 
og usynlig 

Hva regulerer etter traumatiske hendelser?  

(van der weele as, 2019) 

Gråt 

Jobb, ikke 
tenk på det 

Snakke 
om det 

Gjøre som 
de vise sier 

Gå tur alene 
i fjellet 

Klag 

Pynte 
seg 

Spis god 
mat 

Hold ut, du kan 
ikke påvirke 

situasjonen din 

Samtaleterapi 

Bli sett 

Be til Gud 

Være med 
familien 

Somatisk 
orienterte 
samtaler 

Gjenopprette 
ære 



«Take home message» 
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Være sensitiv overfor andre kulturer, selv om ikke alt kan forklares ut fra kultur 
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