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Plan  

•Kontekstualisering – udfordringer   

•Generelt om kultur og kommunikation 

•Dialogisk interkulturel kommunikation 

• Interkulturel kommunikation i praksis 

med fokus på sundhedssektoren  
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Udfordringer  

Uddrag fra jeres skriftlige respons 

• Sprog som en barriere 

• Forståelse af tid og aftaler 

• Personlige værdier, fx respekt for 

kvindelige behandlere 

• Kommunikation gennem tolk 

• Altså: kommunikative udfordringer  
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Morten Sodemann Professor, overlæge: 

Indvandrermedicinsk klinik- SDU 

 
• Bivirkninger og komplikationer sker oftere 

hos patienter med sprogproblemer 

• Sprogbarrierer fører til kortere læge-patient 

samtaler 

• ”Forestillet” sprogbarriere 

• Der er brug for tolk 

• Altså: kommunikative udfordringer  
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Det var engang 

Engang kom en ung dame med nogle slavinder imod mig, 
og de fik lyst til at tage min hat. Jeg mærkede det dog i 
tide, holdt fast på min hat og løb min vej. Havde kvinderne 
opnået deres hensigt, ville de måske have drevet endnu 
mere gæk med mig. For efter tyrkisk skik må man ikke 
engang se stift på en kvindeperson der går forbi, langt 
mindre tale med hende eller indlade sig på en samtale eller 
skændes. Jeg kom lykkeligt derfra med nogle skældsord 
som kvinderne leende råbte efter mig. Alvorlige tyrker 
ærgrede sig over de nysgerrige kvinder som ikke generede 
sig for at standse en fremmed på offentlig gade for at bese 
hans klæder. Andre lo fordi jeg måtte tage flugten.  

 
Carsten Niebuhr- Rejsebeskrivelser til Arabien 
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Kultur – begrebsafklaring  

• Hvad er kultur? 

 

 

Eller  

 

 

• Hvad kultur ikke er? 
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Definitioner af kultur 

  
• (Edward Tyler 1832-1917) : Kultur eller civilisation 

er den komplekse helhed som inkluderer viden, 

tro, kunst, moral, lov, sikke og alle andre evner og 

vaner, som mennesker har tillagt sig som medlem 

af samfundet. ( I Hastrup: 2004:11 ) 

 

• Geert Hofstede: kultur som en form for mental 

programmering af mennesket. Den kollektive 

mentale programmering, der adskiller 

medlemmer af en gruppe fra medlemmer af 

andre grupper (Hofstede 2010). 
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Definitioner af kultur  

Clifford Geertz (1926-2006). 

Kultur er en tekst - et net af betydninger, 
som individer spinder omkring sig selv, og 
som er synlig og offentlig - Semiotisk tilgang 
til kultur.  

 

Fokus på sociale relationer  
 (Geertz 1971 og 1973).  
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Kultur – definitioner  

Den beskrivende kulturforståelse:  

• Kultur følger nationens grænser – afgrænsede enheder. 
Normer, værdier, regler og ideer, som mennesker 
overtager fra tidligere enerationer og videregiver til de 
næste.  

• Kultur bruges som forklaring på menneskers handlinger.  

 

Den komplekse kulturforståelse 

• Fokus på diskurser, mening og betydninger 

• Kultur er dynamisk og foranderlig 

• Kultur skabes og forandres af mennesker 
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Hvad kan Kultur også være? 

En dialogisk kommunikativ tilgang    

• Kultur er udtryk for de kontekstuelt og historisk skabte 

sprogbrug og praksisser i tid og rum, som kommer til 

udtryk i forbindelse med udførelse af bestemte aktiviteter 

og i bestemte sociale kontekster  

 

• Hver kontekst udvikler sin specifikke sprogbrug knyttet til 

dens aktiviteter (”sigen” og ”gøren”).  

  

• Kulturelle sigen og gøren lever i en tilstand af  konstant 

forhandling og forandring (internt og eksternt) 
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Sprogbrug –  

Fortællinger fra sygeplejelivet på en afdeling 

 
“Jeg (sygeplejersker) vil komme og anlægge dig et PVK 
lige om lidt, så der kan blive opstartet IV antibiotika” 
 
“Jeg skal anlægge dig et kateter til blæren” 
 
“Du skal ned på røgten afdelingen og have anlagt et dræn” 
 
“Du skal køres ned på ultalydsafdelingen for at få anlagt et 
nefrostomi-kateter” 
 
"Om lidt kommer portøren og kører dig til OP" 
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Sprogbrug på en tømreuddannelse 

• To side-flader skal være vinkel-ret på 
retsiden 

• Længde-mål afsættes på retsiden 

• 45 grader tilridses på retsiden og vinkles på 
bagsiden 

• Forsatsen sternes vinkelret på tilridsningen 

• Forsatsdybden afsættes og forsatsen 
tilridses på retside og bagside. 

 
Louw 2013 
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Sprogbrug- dialogisk kommunikation 

• Stemme og flerstemmighed (polyfoni) 

• Det polyfoniske selv (flerstemmigt selv)  

• Smuthuladressat (3. adressat)  

• Mikro dialog – skjult dialog 

• Intonation 

• Synsoverskud 

• Kronotop  

• Genre  

• Passiv og aktiv forståelse  

• Sproglig sensitivitet og kreativ lytning (lyttestrategi)  
(Bakhtin 2003, 1984, 2009, 1993, 2005) 
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Dialogisk interkulturel kommunikation 

• Relation (jeg- du/andre) – dialogisk/monologisk  

• Ytring (en- eller flerstemmig)  

• Omstændigheder (sociokulturel repræsentationsform 

betinget af tid og rum)   

• Samskabende forståelsesproces (fra passiv til aktiv 

forståelse)  
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Dialogisk forståelse  

• Passiv forståelse: er udtryk for en ensidig og 
enstemmig forståelse. Fx når vi gengiver noget vi har 
hørt eller læst (reproduktion af en diskurs – fx 
generaliserende bedømmelser af andre – om andres 
kulturelle praksisser) 

• Aktiv forståelse: skabes gennem deltagernes 
gensidige respons på hinandens ord/ytringer (dvs. at 
der sker en interaktion)  

• Dialogiske aktiviteter: at stille spørgsmål, at 
provokere, at udfordre, samt processuel evaluering.  

• Fokus på sam-skabelse af meninger (aktiv forståelse 
– gensidig læring og forandring)  

• Vil du vide noget, så spørg!  
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Ord vil høres og søger respons 

• Et menneskes fortælling er en kunstnerisk repræsentation 
af livet. Fortællinger rekonstruerer eller omformer fortiden 
og konstruerer en forestillet fremtid. Gennem fortællinger 
reviderer mennesket sine følelser, sin selvforståelse og 
placerer sig selv i grupper.  Fortællinger er altid 
dialogiske. En fortælling er altid respons til andre, uanset 
om de faktisk er til stede eller imaginære andre og 
forventer fremtidige reaktioner, herunder genfortælling af 
fortællingen – dog med variationer, (Frank 2010).   

 

• Fx jeg har smerter hele tiden. 
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Dialogisk analyse – jeg har smerter hele tiden  

• Intonation – hvordan smerte italesættes, eller den værdi 

den giver patienten? 

• Hvilken bedømmelse forventer ytringen at opnå hos de 

andre (sundhedspersonalet, pårørende, andre) 

• Hvilke andre stemmer kan høres i patientens ord? 

• Patientens sociokulturelle repræsentationsform – hvordan 

fortiden og fremtiden væves sammen i ytringen? 

• Genrer - fx krise og sorg  

• Patientens egne aktiviteter eller reaktioner 
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Model for sproglig sensitivitet – niveau 1. 

Passiv forståelse  

Den Professionelles 

kompetencer  

Patientens fortælling 

  

Empati 

Kærlig orientering  

Synsoverskud (social/etisk 

responsiv ansvarlighed) 

Respekt for den anden 

  

  

Fortællingens emotionelle indhold 

Genre (fx tragedie, smerte, sorg)   

Fortællingens tidslige og rumlige 

dimensioner  

Patientens aktiviteter, reaktioner og 

interaktioner i sociale rum 

Fortællingens temaer  
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Model for sproglig sensitivitet – Niveau 2. aktiv forståelse   

 Ytring  Relation (adressat) Repræsentationsform  

Skjult dialog Andres stemmer er aktive, og 

man kan være andre for sig selv 

Tilbageholdende og afventende 

Ord med sideblik  Angsten for andres bedømmelse Benægtende 

Smuthul  Flugt fra et definitivt standpunkt. 

Håb om dialog og oprejsning  

Opgivende 

Ømme punkter  Stærk emotionel reaktion på 

andres ord og handlinger 

Angsten for det værste udfald af 

ens sag - skam 

Penetrative diskurser Søger andres anerkendelse af 

ens bekymringer  

Tilbageholdende og 

hjælpsøgende  

Stilisering  Positivt ser: enighed med andre Stiliserende – efterligning  

Af andres ord 

Parodi  Uenighed, modstand, frigørende Humoristisk og latterliggørende 

Ironi  Uenighed og modstand  Fjendtlig og uforsonlig  
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Polemisk skjult dialog med et sideblik til 

den anden – i en skole 

• Hvis man ikke kendte dig, hvis det nu bare var en, der 

præsenterede mig for det der statistik, ikke, og jeg skulle 

være lidt smart, ikke, så kunne jeg jo godt finde på at 

sige, nå, der er en professionel 10% rytter. Det er sådan 

én, der lige ved, hvor meget man kan tillade sig at være 

væk, før der kommer konsekvenser og så øh, kører efter 

det; jeg kan godt tillade mig at gå lidt tidligt i dag, jeg 

behøver ikke at komme til de timer. Var det sådan, det 

var? 
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Polemisk skjult dialog med et sideblik til 

den anden – på et sygehus 

• Hvis man ikke kendte dig, hvis det nu var én, der fortalte 

mig om den måde du forholder dig til kvindelige 

behandlere, ikke, og jeg skulle være lidt smart, ikke, så 

kunne jeg jo godt finde på at sige, nå, der er en mand-

chauvinist. Der er sådan én, der lige ved, hvor meget man 

kan tillade sig at genere kvinderne, før der kommer 

konsekvenser, og så kører efter det. Jeg kan tillade mig 

dit eller dat. Jeg behøver ikke at gøre som hun siger, jeg 

behøver ikke at komme til tiden. Var det sådan, det var?  
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At bruge tolk 

• Hvilken type tolk? 

• Tolkning og fortolkning – må man fortolke? 

• Tolkens sproglige kompetence (medicinsk 

sprogbrug) 
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Dagens pointer 

• Det er ikke to kulturer, der mødes, men to forskellige 
mennesker 

• Vores erfaringer og omstændigheder, der omgiver os, 
øver indflydelse på kommunikationen  

• Fokus på sprogbrugen og ikke sproget 

• Når vi ytrer os, er det altid med en forventning om at 
modtage respons fra andre 

• Vores nutidige ytringer rummer spor af fortiden og er altid 
orienteret mod fremtidig respons 

• Enhver samtale er derfor uforudsigelig og rummer 
overraskelser og forandringsmuligheder  

• Kultur skal ikke ses men høres  
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Tak for ordet 
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