
YRKESFAGKONFERANSEN 2019
Overganger i vidt perspektiv – fra skole til jobb

Parallellsesjon: Karrierevalg og kulturell bagasje 



OVERGANGER FRA EN KULTUR TIL 
EN ANNEN

• På hvilken måte kan kultur og tidligere 
erfaring påvirke karrierevalg og læring?



HVEM ER VI?

• Hilde Aasbø Hammer
• Master i voksnes læring, med en bachelor i rådgivning 

og voksnes læring i bunn
• Jobber som rådgiver på voksenopplæringsfeltet, ved 

avdeling utdanning, seksjon tilbud og kompetanse, i 
Trøndelag fylkeskommune



HVEM ER VI?

• Erla Gunnarsdottir
• BA i sosiologi og BA i sosialt arbeid, holder på med master 

i sosialt arbeid.
• Karriereveileder ved Karrieresenteret i Trøndelag



SPØRSMÅL JEG VIL PRØVE Å 
SVARE PÅ

• På hvilken måte kan kultur og tidligere erfaring påvirke 
karrierevalg og læring?



HVA ER KULTUR?

Kultur er «den ballaste av ideer og normer som en person 
bærer med seg ut ifra hva personer har lært og erfart; 
hans/hennes kunnskaper, konvensjoner, meninger, 
holdninger og verdier» 

(Barth, 1994 i Dalh, 2001, s.20). 



• Enkeltmennesket i sentrum
• Opptatt av seg selv og sin 

nærmeste familie
• Initiativ, selvstendighet, 

kreativitet og kritisk tenkning

• Vektlegger kollektivet
• Opptatt av storfamilien
• Lydighet, respekt, samhold og 

lojalitet

Kollektivistisk Individualistisk

ULIK SAMFUNNSKULTUR



LÆRER-ELEV-RELASJONEN



««Hvis jeg ikke forsto og jeg ville spørre om noe 
kalte læreren meg dum og stygge ting. Derfor var 
jeg redd»



På hvilken måte kan kultur og tidligere erfaring 
påvirke læring?

• Ulik kultur og pedagogisk tradisjon har betydning 
for hvordan man aktiviserer seg for ny læring. Det 
kan  påvirker blant annet hvor vidt man er aktiv 
eller passiv deltaker og læringsstrategier.



• Hvordan vil du beskrive din kultur?
• Kultur eller individ?
• Globalisering

KULTUR



KOMMUNIKASJON



• Kulturelle verdier - En definisjon: (Fife 2002): 
Oppfatninger som er felles for gruppen, og dypt rotfestet 
i enkeltmennesket

• De utkrystalliseres gjennom gruppens tilpasning til 
omgivelsene over tid

• Endring oppstår når tilpasningene ikke lenger er 
hensiktsmessig for gruppens overlevelse

KULTURELLE VERDIER



• Geert Hofstede

• Høykontekst-lavkontekst kommunikasjon
• Kollektivistisk-individualistisk
• Forestilling om tid
• Maktdistanse

ULIKHETER



• Høykontekst-det som sies må sees i sammenheng med 
livet rundt personen
• Indirekte, undertekst, går rundt grøten
• Japan, Midtøsten, Vietnam og delvis Pakistan

• Lavkontekst- individet i fokus
• Direkte, klar tale, snakker om seg selv
• USA, Norge, Storbritannia og Tyskland

KOMMUNIKASJON



• Polykron tid
• Nok av tid,tidsrammer endres lett, planer er flytende
• Sør-Amerika, Afrika, Midtøsten, deler av øst-og sør Europa

• Monokron tid
• Tid er begrenset, tidsfrister er hellige, folk er travle
• Norden, USA, Tyskland, Storbritannia

TID



• Stor maktdistanse
• Store forskjeller på høy og lav
• Privilegier er forventet, ulikheter er forventet,lydighet og 

respekt. Ekspertet vs veileder
• Midtøsten, Kina, Øst-Afrika

• Lav maktdistanse
• Likhet, jantelov, medbestemmelse
• Norden

MAKTDISTANSE



• Vær nysgjerrig!
• Reflekter over egne verdier, fordommer og kulturelle 

forutinntatte meninger
• Frustrasjon- et uttrykk for kulturkonflikt?

GODE TIPS TIL VEILEDNING
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