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Ulike forståelser 

av helse og 

kosthold 
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Flerkulturell kompetanse etterlyses 



Vanskelig begrep: Mange 
definisjoner! 

1. Kultur som 
kompetanse  

2. Kultur som tradisjoner,  

3. Kultur som verdier, 
vaner, vår oppfatning 
av hvordan ting er 

 

 

 

Hva er kultur?  

 

 

 

Napier, A. D., Ancarno, C., Butler, B., Calabrese, J., 

Chater, A., Chatterjee, H., ... & Macdonald, A. (2014). 

Culture and health. The Lancet, 384(9954), 1607-1639. 



Felles kultur er det som gjør 

kommunikasjon mulig eller enklere 

— Thomas Hylland Eriksen understreker at felles kultur 

innebærer å være på bølgelengde med andre 

individer, 

— ”Felles kultur er det som gjør kommunikasjon 

mulig.” (Hylland Eriksen 1997) 

TA MED MATPAKKE! 



TA MED MATPAKKE?  

— Kan du fortelle om den første perioden i Norge og hvordan det 
var å handle mat? 

— Vet du hva, jeg hadde ikke peiling. Jeg var ikke vant til å komme 
til en kjempe stor supermarked. Det var ikke noe særlig bra da. I 
begynnelsen, i første året særlig, slet jeg mye. Så prøvde jeg 
meg etter hvert. Jeg var asylsøker og vi var flere sammen og 
handlet i butikken sammen. Vi sa at vi måtte være forsiktig og hva 
det inneholder. Det blir vanskelig å vite hva det er, når du ikke kan 
språket. Først pleide jeg å kjøpe kjøttdeig og fisk.  Også etter 
hvert skjønte jeg at ok her fantes det noe annet.  

 

— Da må du sende barna med matpakke, og i starten hva slags 
matpakke skal jeg sende. Og så kommer religionen inn. Halal. 
Alle disse pålegg som er klar i disken i butikken ,det er ikke  alt 
som er liksom spiselig, eller det er spiselig selvfølgelig med det er 
ikke lov til å spise fordi den er ikke hala. I starten var veldig tungt.  
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Flerkulturell kompetanse 

— Kompetanse for å kunne kommunisere til tross for at vi 

(delvis) ikke har en felles kultur 

 

— Kompetanse for å forstå og komuniserei et samfunn 

som er preget av kulturelt mangfold 
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Viktige aspekter ved kultursensitivitet 

1) Kunnskap 

– å vite mer om andre 

kulturer 

2) Hensyn 
– å ta hensyn til andre kulturer 

3) Forståelse 
– Å akseptere at ting kan gjøres 

annerledes i andre kulturer  

4) Respekt 
– Å  anerkjenne at  å gjøre ting 

annerledes er likeverdige 

5) Skreddersydd løsning 
– å kunne finne løsninger som tar 

hensyn og respekterer andre kulturer 

 

 

Foronda, C. L. (2008). A concept analysis of cultural 

sensitivity. Journal of Transcultural Nursing, 19(3), 207-

212. 



Flerkulturell kompetanse i praksis 
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Kultursensitivitet i praksis 

• Hva betyr det? 

– Innhold 

– Bilder/Illustrasjoner
/ symbolbruk 

 
 

– Språk/tekst 

– Font 

– Sammenheng tekst 
+ bilde 

• Det betyr: 

– Relevans 

– Ikke støtende, 
inkluderende, 
representativt for 
gruppen/e  

– Enkle ord/ 
uttrykk/respekt 

– Lik font/små bokstaver 

– Tekst over relevant bilde 

 

 



1. Kultursensitivitet som kunnskap: 

Hvordan henter vi kunnskap? 

— Litteraturoppsummering 

— Kvalitative intervjuer og samtaler med ulike grupper 

— Kostholdsundersøkelser 
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Familien Arslan 
I Tyrkia er det vanlig å spise suppe som del av 

middagen, og familien Arslan har fortsatt denne 

tradisjonen i Norge. Hver dag spiser de suppe til middag, 

eller til lunsj. 
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Prosjektgruppemøte 

Kartlegging av behov 

Utvikling av materiell 

Test og evaluering i 
tre bydeler 

Endringer basert på 
tilbakeldinger 

Ferdigstillelse 

«Fokus Grupper» 
 
 



2. & 3. Kultur sensitivitet som hensyn og 

forståelse 

 

—Intervensjoner som inkluderer matvarer og 

produkter som er vanlige i innvandrere familier.  

 

—Intervensjoner som gi rom for ulike 

matkulturelle praksiser 
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Spis forskjellige matvarer Helsedirektoratet 
Tallerkenmodellen på norsk vis 

Foto: helsedirektoratet 



Tallerkenmodellen? 
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Spis forskjellige matvarer 

Tilpasset Tallerkenmodell 

Foto:dishmaps.com, muscleandfitness.com, jilianleiboff.no, egendatabase wordpress.no,  



Det finnes flere brød…. 
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4. Kultursensitivet som respekt: 

Det er viktig å være kjent og bygge gode 

relasjoner 
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SUNN START matlaging verksted 
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Hva synes dere om det? 
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Utvikling av kostholds 
materiell sammen 



5. Kultursensitivitet som Skreddersydd 

løsning  
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Ta hensyn til ulike 
behov og ulike 

«literacy» nivåer 



Avsluttende refleksjoner 
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— Å bruke kultursensitivitet i praksis er vanskelig, 

utfordrende og tar lang tid 

 

— Kontinuerlig prosess for å forstå vår kultur, de andres 

og hvordan de andre ser oss 

 

— Forhandlingsprosess: Hvor går grensene for å fortelle 

andre hvordan man bør spise? Hvilke andre verdier 

skal overveies? 

 

— Viktig med langsiktig  teoribasert arbeid 

 

 



Ut på tur - aldri sur?  
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TAKK «SUNN START»   

24.05.2017 
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