
 

 

 

NÅR KRISER OG UDFORDRINGER RAMMER

FOR SUPPORTPERSONER I LOKALFORENINGER



2 

 

JULI 2018 

AFS Interkultur 

Nordre Fasanvej 111 
2000 Frederiksberg 



3 

 

Indhold 
 

FOR ORD 5 
 

KOMMUNIKATIONSVEJEN HOS AFS  6 
 

KULTURMØD ETS CYKLUS  7 

Kriser, en naturlig og gavnlig del af opholdet 7 

Årets tilvænningscyklus  7 
 

SUPPORTPERSON HOS AFS – EN BETROET ROLLE  8 

Interkulturel guide, vejleder og støtteperson 8 

Personlige kompetencer og engagement  8 

Tavshedspligt 8 
 

SEKRETARIATETS ROLLE  9 

Videreformidler  9 

Sparrer med lokale supportpersoner 9 

Oplysninger AFS i sendelandet skal orienteres om 10 
 

SUPPORT I PRAKSIS  11 

Brug dit AFS netværk  11 

Tillid  11 

Neutralitet 11 

Interkulturelle redskaber 11 

Præciser hvad udfordringen handler om 12 

Støt uden at dømme  12 

Identificér en udfordring 14 

Hvornår SKAL sekretariat inddrages  14 
 

UDFORDRINGER - DET FØRSTE VIGTIGE MØD E  15 

Forberedelse 15 

Forventninger  15 

Skab tillid  15 

Skil person og problem ad 15 

Forslag til hvad du kan gøre, når deltager og værtsfamilie udfordres under opholdet 17 



4 

 

VÆRTSFAMILIESKIFT  18 

Grænser og værdier undersøges 18 

Din støtte  18 

Afsked  18 

Punkter til at vurdere om et familieskift er nødvendigt  19 
 

PLAN FOR SUCCESS, REFL ECTIVE ESSAY OG SUPPORTAGREEMENT  20 

Hensigt 20 

Inddrag alle parter 21 

Sendeland og biologiske forældre 21 
 

EARLY RETURN – TIDLIG AFBRYDELSE  22 

Hvornår 22 

Forbered partnerland 22 

Klarhed og enighed 22 

Hjemsendelsen  23 
 

SÆRLIGE UDFORDRINGER  24 

Brud på regler og landets love 24 

Udfordringer i skolen 24 

Alkohol og euforiserende stoffer  24 

Sygdom med indlæggelse  24 

Dødsfald 25 

Selvdestruktiv adfærd  25 

Seksuelt grænseoverskridende adfærd  25 

Ved sager om seksuelt grænseoverskridende adfærd  25 
 

KULTUREL TILVÆNNINGSCYKLUS OG UDVIKL INGSFASER  27 
 

EKSEMPEL PÅ PL AN FOR SUCCESS  29 
EKSEMPEL PÅ REFLECTIVE ESSAY  31 
EKSEMPEL PÅ SUPPORT AGREEMENT  32 

 



5 

 

FORORD  

 

Frivillige og deltagere hos AFS er ambassadører for fred, interkulturel læring og forståelse drevet af frivillige med plads til 

forskellige baggrunde, bevæggrunde og engagement i det frivillige arbejde. Det skinner igennem vores arbejde når vi på 

forskellig vis af arbejder med den interkulturelle læring man opnår gennem en udvekslingsoplevelse hos AFS.   

Kriser og udfordringer er uundgåelige og en naturlig og vigtig del af den in terkulturelle læring. Den interkulturelle læring der 

opstår efterfølgende en essentiel del af AFS’ formål og værdigrundlag. 

Når udfordringer opstår, træder du som supportperson til med støtte og hjælper vores deltagere med at overkomme deres 

udfordring. Som supportperson har du ofte den tætteste kontakt med familie og udvekslingsstudent og den person, som  de har 

størst tillid til under deres ophold, 

AFS’ internationale overordnede fælles kvalitets - og standardmål refererer til det, vi arbejder for. 

The AFS Mission Statement/ AFS Statement of Purpose  

 

“AFS is an international, voluntary, non-governmental, non-profit organization that provides intercultural learning opportunities to help people 

develop the knowledge, skills and understanding needed to create a more just and peaceful world”.  

 

The Core Values and Attributes of AFS  

 

“AFS enables people to act as responsible, global citizens working for peace and understanding in a diverse world. It acknowledges that peace is a 

dynamic concept threatened by injustice, inequity, and intolerance.  

 

AFS seeks to affirm faith in the dignity and worth of every human being and of all nations and cultures. It encourages respect for human rights and 

fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language, religion or social status.  

AFS activities are based on our core values of dignity, respect for differences, harmony, sensitivity, and tolerance" 

 
For dig som supportperson betyder det helt basalt, at din støtte til AFS’ deltageres oplevelser og udfordringer i det 

interkulturelle møde, bl.a. har til hensigt at bidrage til  en retfærdig og fredelig  verden. 

 

I supportarbejdet benytter AFS sig af en række ensartede retningslinjer og standarder, som AFS’ frivillige i  hele verden arbejder 

under. Dermed sikrer AFS sig at dets deltagere modtager støtte som lever op til AFS’ internationale standarder og kvalitet, når 

kriser eller udfordringer rammer. 

Denne håndbog indeholder udvalgte aktuelle temaer og procedurer du som supportperson skal have for øje i  supportarbejdet. 

Temaerne er til for at guide og støtte supportpersoner i nogle af de spørgsmål, dilemmaer og udfordringer, man som 

supportperson støder på undervejs i supportarbejdet. 

Selvom deltager og værtsfamilie er ansvarlige for deres egen læring under hele udvekslingsopholdet, kan supportpersoner i høj 

grad være med til  at lette den in terkulturelle tilpasningsproces og præge den måde udfordringen tackles på gennem passende, 

rettidig støtte.  

God fornøjelse med en spændende, lærerig og interkulturel oplevelse, som med garanti vil  gøre en stor forskel for AF S’ 

deltagere.
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Alle udvekslingsstudenter bliver på deres forberedelse inden afrejse orienteret om de kommunikationsveje som AFS benytter 

sig af, også ved udfordringer. Disse kommunikationsveje er ens over hele det globale netværk.  

Det er  en god idé at tjekke, om både værtsfamilien og udvekslingsstudenten er bekendte med AFS’ kommunikationsveje, 

således at når en krise rammer eller udfordringerne melder sig, vil de vide, at du er der til at stø tte dem. Kommunikationsvej ene 

er til for af stø tte den enkelte i, hvordan de først og fremmest kan være ansvarlige og hjælpe sig selv med en udfordring, og 

dernæst også for at tydeliggøre, hvem der træder til hvornår.  

Når du bliver kontaktet kan du således også gå ud fra, at der er forsøgt at løse udfordringen tidligere, både fra familiens o g 

kontaktpersonens side.  

Alle værtsfamilier og unge skal have en kontaktperson under hele opholdet. Hvis udfordringer ikke kan løses mellem den unge 

og værtsfamilien selv, skal de ideelt set lande hos kontaktpersonen ude i lokalforeningen som næste led, som herefter vil 

forsøge at hjælpe med udfordringen.  

Kontaktpersonen vurderer herefter om supportperson/værtekoordinator eller sekretariatet skal informeres. I realiteten 

afhænger kommunikationsvejene ofte af hvor stor en lokalforening er, og hvor mange frivillige, der er  tilknyttet lokalforeningen.  

Når udfordringer rammer, kan kommunikationsvejen være afgørende og særlig vigtig. Dette for at sikre at aftaler mellem alle 

parter, omkring procedurer og standarder hos AFS overholdes. Endvidere for at stø tte dig, hvis d u ind imellem bliver  i tvivl om, 

hvad der skal gøres og hvem der skal handle, når bølgerne går højt, og det kan være svært at holde hovedet koldt i en særlig 

udfordrende sag. 
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KULTURMØDETS CYKLUS 

 

Det kan være en hjælp for dig, at kende til  fasernes typis ke kendetegn, når du møder en deltager en værtsfamilie i  en udfordring. 

På finder en kort beskrivelse af hver fase sidst i denne håndbog.  

Kriser, en naturlig og gavnlig del af opholdet 

Umiddelbart kan det undre, at AFS synes, at det er positivt, at vores udvekslingsstudenter  oplever et sådant kulturchok. Pointen 

er selvfølgelig, at nogle kriser er gavnlige. En kontrolleret krise i  det kulturelle møde, hvor der hele tiden er hjælp i nær heden. 

Kriser i værtsfamilien, hos udvekslingsstudenten og hos kontaktpersonen, er en naturlig del af oplevelsen. Når krisen er  

overstået lærer man noget nyt af at være kommet igennem en krise. Nyt syn på sig selv og den kultur, som man er opvokset i. 

Man får en bredere horisont, hvor der er plads til mange forskellige indtryk og kulturelle levemåder. Særligt fasen med 

kulturchok kan være vigtig for dig at være opmærksom på, da denne fase ofte kan være en særlig belastning for den unge og 

familien. Heldigvis kommer langt de fleste gennem den og positivt videre ind i næste fase.  

Årets tilvænningscyklus 

For dig som den unge eller familiens supportperson, kan det være en stø tte at kende til de ovenstående faser, da de måske vil  

kunne give dig den nødvendige ro og viden, der skal til  for at støtte begge parter  i en given udfordring.  Det kan også være en 

støtte at vurdere, om en udfordring er en naturlig del af en udviklingsproces eller måske handler om noget helt andet.  

Den kulturelle tilvænningscyklus i kulturmøder består af 10 naturlige faser som både værtsfamilie og deltager vil bevæge sig ind 

og ud af igennem de 11 måneder de er sammen med hinanden. Dette naturligvis med forbehold for at der er forskel på hvor 

hurtigt/langsomt man bevæger sig ind og ud af faserne. Stadierne skal ikke opfattes som statiske, men derimod dynamiske faser, 

som deltagere hopper ind og ud i forskellige tempi og perioder, afhængig af omstændigheder omkring dem. Hver fase har sine 

egne udfordringer.  
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SUPPORTPERSON HOS AFS – EN BETROET ROLLE 

 

Interkulturel guide, vejleder og støtteperson  

Som supportperson har du til opgave at stø tte op om familier og unges interkulturelle læring refleksioner og reaktioner. Nogle 

gange i samarbejde med andre frivillige. Andre gange i samarbejde med supportmedarbejderne på sekretariatet, hvis særligt 

udfordret.  

Du vil i løbet af opholdet blive kontaktet direkte af sekretariatet, udvekslingsstudenten eller værtsfamilien, med information 

som kræver din støtte. Det kan være at sekretariatet er blevet kontaktet af sendelandet med oplysninger, som de har brug for 

din hjælp til at løse. Det kan også være, at den unge eller værtsfamilien oplever, at de har brug for din hjælp til noget.  

 Som support- og støtteperson hjælper du ved udfordringer, som deltagerne ikke selv kan løse. Det kræver at du har lyst og 

resurser til at guide, vejlede, oversætte, mægle og konfliktløse.   

Det er  vigtigt at du ved og husker på, at du aldrig står alene. AFS har et netværk af erfarne frivillige som du kan trække på  og et 

sekretariat med supportmedarbejdere som står bag dig.  

 

Personlige kompetencer og engagement 

AFS’ lokale supportpersoners rolle er en vigtig, betroet og værdsat rolle hos AFS. Du har måske valgt at blive supportperson,  

fordi du synes det er spændende eller fordi du har en god og personlig portion erfaring, du kan bidrage positivt med.  

AFS’ supportpersoner forventes ikke at håndtere problemer, der bevæger sig udenfor normalområdet. Det er ikke hensigten, at 

din støtte skal dræne dig for alle resurser, selvom der naturligt i perioder kan være udfordringer, som kræver meget af dig.  

 

Supportpersoner hos AFS er frivillige med vidt forskellige baggrunde, som støtter AF S’ deltagere i at tackle det interkulturelle 

møde. Du vil arbejde med teenagere midt i deres identitetsdannelse og med værtsfamilier som ikke altid er villige til at lytte til 

dine råd og vejledning. Der vil være episoder, som kan være udfordrende og der vil være episoder som blot kræver din sparring. 

Det er  vigtigt at du hele tiden husker på, at AFS værdsætter din indsats, uanset udfaldet af en udfordring. 

At stå i en konflikt som ”problemknuser” kræver et særligt mod og engagement. Sårede følelser, beskyldninger og frustrationer 

vil komme frem i lyset, når en konflikt er på sit højeste, og det skal du som supportperson kunne rumme at stå midt i.  

Ind imellem går det hurtigt og du skal du være kreativ og omstillingsparat. Nogle lokalforeninger finder stø tte i at sparre med 

andre lokalforeninger, alliere sig med én, der taler  deltagerens hjemsprog eller har kontakt til  en erfaren værtsfamilie.  

Til gengæld er det enormt givende, at arbejde med at støtte deltagerene i deres interkulturelle læringsproces. Du vil opleve 

mennesker som er dybt taknemmelige, vokser med oplevelsen og føler sig beriget. Som supportperson kommer du helt tæt på. 

Du bliver en uvurderlig støtte og undervejs vil du lære meget om både dig selv og deltagernes grænser, værdier og måder at 

tackle kulturmødet på. 

 

Tavshedspligt  

Lokale udfordringer forventes håndteret mellem den unge, værtsfamilien og supportpersonen i første omgang. Som 

udgangspunkt skal alle samtaler du har med en ung eller  værtsfamilie, behandles fortroligt i respekt for den enkeltes tarv. Der 

kan være undtagelser, som på ansvarlig vis kræver, at du bryder tavshedspligten og inddrager sekretariatet, af hensyn til en 

deltagers sikkerhed og trivsel. 
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SEKRETARIATETS ROLLE 

 

Sekretariatet bistår med sparring til lokalforeningen i svære supportsager og videreformidler i nogle tilfælde udfordringerne  

videre til  AFS i  sendelandet, som tager kontakt til de biologiske forældre.  

Sekretariatets rolle er primært at sikre, at AF S’ lokale frivillige overholder AFS´ internationale standarder, procedurer og 

retningslinjer ved support af både deltagere og værtsfamilier. Sekretariatet er bindeleddet mellem lokalforening og de 

biologiske forældre og fungerer samtidig som de t kulturelle filter, formidler og katalysator mellem forskellige stemmer i en 

supportsag. 

Derudover har sekretariatet ansat supportmedarbejdere, som bistår supportpersoner i lokalforeninger med sparring, 

supervision og bistand i svære supportsager.  

Supportmedarbejdere på sekretariatet har en neutral rolle i konflikter og supportsager, og som udgangspunkt kommunikerer 

AFS’ sekretariatet ikke direkte med udvekslingsstudenter, sendefamilier, værtsfamilier og  lokale frivillige i sendelandet, 

medmindre en kontaktperson ikke er tilknyttet lokalt, eller der  er lavet en særlig aftale mellem sende- og værtsland om 

sekretariatets støtte.  

 

Videreformidler 

I situationer som kræver støtte, er det sekretariatets rolle at indsamle og videreformidle oplysninger fra AF S lo kalforening 

værtslandet til AFS i sendelandet, samt danne sig et overblik over hvordan en udfordring håndteres og udvikler sig.  

Når et sendeland henvender sig med bekymringer vedr. en deltagers trivsel eller  deltagelse på udvekslingsopholdet, sørger 

sekretariat ligeledes for at videreformidle dette til AF S’ lokalforenings frivillige, som kan tage affære.  

 

Sparrer med lokale supportpersoner 

I tilfælde af at en situation føles fastlåst lokalt, træder sekretariatet supportmedarbejdere til med råd og vejledni ng til  

lokalforeningens supportpersoner. 

Sekretariatets supportmedarbejdere har den nødvendige erfaring i arbejdet med komplicerede problemstillinger og sager og er  

vant til  at arbejde med særlig kritiske situationer. Sekretariatet træder typisk ind i  situationer, som kræver særlig 

opmærksomhed, undersøgelse eller  overvågning. Sekretariatet vil i  særlige komplicerede situationer være øverste 

beslutningstager for en supportsags udfald i værtslandet.  

Sekretariatets supportmedarbejdere hjælper med at vurdere, om lokalforeninger har brug for hjælp, supervision eller 

overleveret supportsager til  anden frivillig lokalt.  

Langt fra alle supportsager kræver involvering af sendelandet og sekretariatet. Sekretariatet beslutter i  samarbejde med den 

lokale supportperson, om det er nødvendigt at informere sendelandet.  

Deltagere, værts- og sendefamilier er afhængige af AFS´ stø tte i særlig  udfordrende situationer. Når en situation kræver 

kontakt til hjemlandet og en sag ”kører”, skal sekretariatet sørge for, at der ligger  valide opdateringer, information og 

dokumentation på en deltagers udfordringer.  
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Oplysninger AFS i sendelandet skal orienteres om  

 

 Hvad drejer udfordringen sig om? 

 Hvor længe har den stået på?  

 Er udvekslingsstudenten informeret om evt. bekymringer? 

 Hvordan har den unge/værtsfamilien det psykisk såvel som fysisk?  

 Hvem har været involveret i situationen? 

 Hvad er der indtil videre gjort lokalt for at støtte op om udfordring eller udvikling?  

 Hvad er den fremadrettede plan, for at hjælpe den unge/værtsfamilien igennem en udfordring? 

 Hvornår mødes de involverede parter og hvornår er der aftalt at der  bliver der fulgt op igen?  

 Er der allerede nu tanker om familieskift eller  hjemsendelse? (Hvis ja, skal sekretariat informeres hurtigst muligt)  
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SUPPORT I PRAKSIS 

 

Brug dit AFS netværk 

Det er  meget givende og til  tider udfordrende at være supportperson hos AFS. Udfordringer og misforståelser sker oftest på 

baggrund af forskellige kulturer og forventninger, og det er her du vil træde ind. 

Unge og værtsfamilier vil under deres ophold sammen, uden tvivl møde kommunikationsudfordringer, modstand og reaktion på 

ny kultur og hverdag sammen, da deres værdier og normer naturligt vil blive testet. Det er netop det AFS programmer handler 

om, og det begge parter har sagt ja til.  

Tillid 

En vigtig del af din rolle som supportperson handler om at skabe tillid til både familien og den unge. Begge parter har brug for din 

støtte, for at turde åbne op og betro sig til dig og sætte spørgsmålstegn ved det nye og ukendte de møder hos sig selv og 

hinanden.   

Du er ofte den unges eneste støtte i situationen. Derfor er det en god idé, at du bruger lidt tid på at lære hende/ham at ken de. 

Du er som regel også familiens tætteste kontakt. Begge parter regner med din støtte, når udfordringer ramm er. Fokus for dig vil 

være, at indtage en neutral og objektiv position overfor begge parters handlinger og udfordringer. Skab et rum som begge 

parter føler sig forstået og respekteret i, med en ikke dømmende undren og nysgerrighed ind i deres udfordring. Sørg for at 

skabe en månedlig eller regelmæssig kontakt til  både udvekslingsstudent og værtsfamilie.  

Neutralitet 

Din neutralitet spiller en væsentlig rolle i  de fleste supportsager og ved udfordringer. Flere lokalforeninger benytter sig d erfor 

af 2 forskellige supportpersoner, når kriser rammer.  En til værtsfamilien og en til den unge. På den måde vil  både deltager og 

værtsfamilie opleve, at de hver især har en person, som ikke er involveret i  den anden part.  Det skaber tillid til at kunne 

udtrykke sig fortroligt overfor en objektiv  person, når noget er svært. Ikke ualmindeligt er deltageren ofte bekymret og bange 

for at udtrykke sig direkte til  familien, fordi de enten ikke tør blive afvist, frygter en voldsom reaktion hos familien eller  er bange 

for at såre familiens følelser. Det samme gælder for værtsfamilien. En anden fordel ved at være to, er at man ikke risikerer at 

skulle stå i en situation, hvor man enten skal tage parti eller afvise den ene, som typisk vil reagere derefter. Dette sker  som regel, 

når begge parter trækker en i forskellig retning, og begge sæ tter  al sin lid til, at du ”holder med dem” og deres version af en 

potentiel konflikt. Ikke sjældent oplever deltageren, at det er han/hende, der taber den kamp.  

Det anbefales, at I er 2 supportpersoner som sparrer med hinanden i svære sager eller ved flyt. Tag gerne fat i  en anden frivillig 

fra din egen lokalforening eller  region for sparring i svære situationer. Af hensyn til dig og de involverede parter, skal og  må du 

ikke stå alene med beslutninger og vurderinger som er kritiske eller risikofyld te. En anden frivillig vil også kunne hjælpe dig med 

at vurdere om sekretariatet skal eller bør kontaktes.  

 

Interkulturelle redskaber  

Det vil  være godt for dig at kende AFS Interkulturelle tilvænningscyklus, som bygger på mangeårige studier omkring tilpasning i 

ny kultur, så du evt. kan berolige både udvekslingsstudent og værtsfamilie med, at deres udfordringer sammen er helt naturlig e 

og klassiske på det givne tidspunkt i  deres ophold sammen.  

Ofte handler det for dig om at kunne skelne mellem, hvad der er naturlige, personlige og kulturelle udfordringer eller 

misforståelser, og om det er normale eller kritiske tilvænningsudfordringer du står overfor.  

At erhverve dig viden og kendskab til konflikter, kulturforskelle, tilvænningscyklus, reaktionsmønstre mm. Er godt, når du skal 

identificere et udfordring. Brug dit netværk af erfarne frivillige of AF S’ interkulturelle vidensbank, så er du godt på vej.   



12 

 

Dine personlige individuelle holdninger, fordomme, interesser og ressourcer kan ikke undgå at afspejle den måde, du går til  en 

udfordring på. Det sker ind imellem, at vi alle ufrivilligt kan komme til at lade vores egen personlige holdning og intention  skinne 

igennem i en potentiel konflikt. Dette kan næsten ikke undgås, da vi investerer meget af vores egen personlighed i at løse en 

konflikt. Fordelen kan være, at det kan være med til at udvide din forståelse og empati for begge parter og dermed skabe 

overblik og ro i situationen. Ulempen, at man ubevidst, kan risikere at eskalere en konflikt yderligere. Og de involverede parter i 

en udfordring har naturligvis mest gavn af en neutral støtte, som kan se og sæ tte sig ud over deres frustrationer.  

Sprog, kultur og kommunikation er alle forhold som du også skal tage højde for i din støtte til både familien og 

udvekslingsstudenten. Du kan eksempelvis ikke bare gå ud fra at kommunikation og supporten glider let efter bogen, hvis ikke I 

eksempelvis taler samme sprog eller forstår  hinanden.  

Derudover kan der være kulturelle udfordringer i, hvordan man taler om problemer og udfordringer i forskellige kulturer.  

 

John returned angry from his trip into the city. He complained to his host brother, Abdul, about the man who gave him the wro ng directions (…) 

“If he didn’t know where the museum was, why didn’t he just say so?” asked John. (…) But instead of sympathizing with him, Abdul told him he 

was foolish not to ask someone else. After all, not everyone could be expected to know where the museum was. Abduls reaction to the story 

surprised John and made him even angrier. He could understand that they didn’t know where it was, but why would they lie? “Th ey’re not lying; 

they’re just being polite,” Abdul explained. “ You’ve asked them a question and they’re giving you an answer” .  

 

Præciser hvad udfordringen handler om 

Det centrale i enhver støtteproces er, at både du, udvekslingsstudenten og værtsfamilien er  enige om, hvad udfordringen 

handler om. Utilstrækkelig forståelse af en udfordring på den ene eller begge sider, kan føre til en uheldig oplevelse af 

frustration eller bekymring om ikke at slå til.  

Detaljerne i forståelsen af et problem kan være afgørende for at etablere respekt og tillid mellem dig og den 

unge/værtsfamilien. Ingen kan lide at tale med nogen om et problem, h vis ikke de føler  sig hørt eller forstået. De sværeste 

supportsager handler ofte om, at en af parterne ikke føler sig taget alvorligt, forstået eller stø ttet fordi man ikke har def ineret 

årsagen til  problemet.  

Ofte, men ikke altid, er den oprindelige præsentation af en udfordring fra deltager/værtsfamilie ikke selve kernen i problemet. 

Involverede parter er begge ”farvede” af deres egne reaktioner og følelser, og det kan være svært for dem og dig at se, hvad der 

præcis er galt, når personlige følelser omkring sagen er  tilstede. I stedet bruges typisk en masse energi på at forsøge at forsvare 

og analysere deres vanskeligheder så de passer ind i  deres egen oplevelse.  

 

Støt uden at dømme  

 
Det er  en god idé at du ikke lader din egen holdning skinne igennem i uenigheder mellem deltagerne. På den måde vil du bedst 

støtte værtsfamilie og udvekslingsstudent i at komme med egne løsninger på deres udfordringer sammen. Begge parter vil 

muligvis forsøge at få dig på deres side, men forsøg at holde dig som neutral som muligt, så du undgår at blive inddraget i  deres 

udfordring. Du vil i langt de fleste situationer se, hvordan både deltager/værtsfamilie åbner op og kommer tæ ttere på hinanden, 

når blot du er tilstede.  

Det kan med fordel støtte ved at formulere en nysgerrighed ind i deres udfordring, med åbne spørgsmål som hjælper med at 
åbne op og sætte ord på tanker og refleksioner. Lyt til  din mavefornemmelse og stil åbne spørgsmål.  

For at støtte parterne til en bedre forståelse af hinanden, kan du benytte dig af nedenstående stø ttespørgsmål. Det er  ikke 

nødvendigt at gå igennem dem på en mekanisk måde, men det er en hjælp at forsøge at finde ud af alt, hvad du kan på hvert af 

disse områder. 
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Det sker ofte, at dit engagement bliver  sat på prøve. Ikke unaturligt vil du måsk e stå i situationer hvor både deltager og 

værtsfamilie har brug for din anerkendelse og forståelse i  en given konflikt eller udfordring. Eller vil forsøge at trække di g over 

på deres side. Det er helt naturligt, at når mennesker befinder sig i udfordringer som synes enten magtesløse, frustrerende og 

fastlåste, så forsøger de at finde en skyldig udenfor sig selv. Det kan være hårdt at stå midt i.  

Det er  her vigtigt, at du husker dig selv på ikke at tage parti og ikke at tage noget personligt, hvis en af part erne eksempelvis ikke 

er enig i eller tilfreds med din støtte. Du er ikke personlig ansvarlig for, at en konflikt bliver løst på en bestemt måde el ler med et 

bestemt udfald. Det er deltager og værtsfamilie selv. Det bedste du kan gøre, er at støtte deres proces, rumme deres frustration 

og hjælpe dem til at handle, uden at tage deres udfordring på dine skuldre.  

Som supportperson hos AFS går du til  den udfordring med dit frivillige engagement, med de resurser og den viden, du har med 

dig. Din rolle bliver mere end nogen anden rolle udsat for prøvelser, men bestemt også værdsat og anerkendt af hele  AFS 

netværket og de familier og unge der bliver  berørt.  

Skulle du alligevel opleve at stå tilbage med en følelse af det modsatte eller  med en frustration, bedes du kontakte AFS’ 

sekretariat. Særligt hvis du oplever, at du i en periode ikke har de nødvendige resurser  eller  redskaber til at håndtere deres 

udfordringer objektivt og neu tralt. Eller hvis du oplever, at det påvirker  eller drejer kommunikation i en uhensigtsmæssig 

retning. Sekretariatet er til  for dig som frivillig, og det anbefales altid, at du kontakter sekretariatet for råd og sparrin g, når du 

føler, at du har brug for det. 
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Identificér en udfordring  

 

 Hvad er problemet? - Oplysningerne skal være meget konkrete og helst med deltagers/værtsfamilies egne ord og 

fortolkninger 

 Hvad er de mest markan te følelser og omstændigheder i situationen? 

 Hvornår opstod problemet? Hvor længe har det stået på?  

 Hvordan ser andre personer på situationen? 

 Er der nogle kropslige fysiske symptomer involveret (eks. træthed, afmatning, manglende koncentration)? 

 Er der uoverensstemmelser mellem, hvad personen siger  verbalt, og de følelser han eller hun viser gennem 

handlinger / kropsholdning, etc.? 

 Hvad er din vurdering af situationen, er begge parter villige til at møde hinandens forskelligheder åbent?  

 Hvilken handlingsplan har du udtænkt med deltageren og værtsfamilien for at støtte deres udfordringer i 

situationen? 

 

Hvornår SKAL sekretariat inddrages 

 

 Enhver snak direkte eller indirekte om at påføre sig selv eller andre skade.  

 Enhver påstand eller bekræftelse på seksuelle krænkelser eller overgreb på en deltager.  

 Eventuelle tegn på tab af realitetssans eller desorientering.  

 Eventuelle pludselige og væsentlige ændringer i normale adfærdsmønstre. 

 Usædvanlig tilbagetrækning, undvigelse af kontakt med værtsfamilien og kammerater.  

 Brug af ulovlige stoffer  eller overdreven brug af alkohol.  

 Uregelmæssigt søvnmønster eller manglende søvn over længere tid.  

 Store fysiske problemer eller løbende lister over små fysiske skavanker.  

 Hyppige og uhensigtsmæssige følelsesmæssige udsving.  

 Fortsat og overdreven hjemve, depression eller angst.  

 Uregelmæssig spisning, eller en væsentlig ændring i normale spisemønstre.  

 Enhver handling eller udsagn, der får dig til at føle dig meget ubehagelig til mode, eller berørt.  
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UDFORDRINGER - DET FØRSTE VIGTIGE MØDE  

 

Forberedelse 

Det er  individuelt, hvor mange resurser en supportperson kan tilbyde unge og værtsfamilier. Derfor er  det vigtigt, at du har talt 

dit engagement, tid og kompetencer ift. din rolle som supportperson igennem med din lokalforening og evt udvekslingsstudent 

og værtsfamilie.   

Når deltageren ankommer til familien tilrådes det, at begge parter sætter sig ned og får lavet en forventningsafstemning  med 

hinanden.  Det gør de ofte uden dig. Men det kan også være, at de har brug for hjælp.  

Vær opmærksom på at forventninger ændrer sig løbende gennem året og måske skal genopfriskes eller justeres. En del 

udfordringer opstår på baggrund af forskellige forventninger, og derfor er forventningsafstemning altid en god og proaktiv 

måde at gå til  hinanden på.  

Forventninger 

For dig kan det være vigtigt at vide, hvilke forventninger en deltager eller  værtsfamilie har til  hinanden, og særligt, hvilke 

udfordringer der ligger omkring deres forven tninger til hinanden.  

Deres forventning til dig er  også vigtig. Forventes det, at du vil løse deres konflikt eller træffe beslutninger på deres veg ne? 

Tager du kontakt til  skolen ved udfordringer eller gør de selv? Er  du den unges eller  familiens støtte i  tilfælde en konflikt? 

Sidstnævnte kan være en meget almindelig udfordring for dig i en supportsag. En god idé, er at sætte klare og tydelige ord på , at 

din opgave reelt er, at støtte begge parter, og at du ikke vil  eller  kan tage nogens parti i deres udfordringer. 

Skab tillid 

Det er  ikke ualmindeligt, at det vil føles som om værtsfamilien er et skridt foran udvekslingsstudenten i forberedelsen. For det 

første er de på hjemmebane i den danske kultur og sprog, og for det andet har de tidligere mødt og talt med en fra 

lokalforeningen. Vær opmærksom på, at dette i sig selv kan få nogle deltagere til at tro, at værtsfamilien og supportpersonen  er 

bedste venner. Der kan derfor ligge en startopgave hos dig, i at tydeliggøre overfor deltageren, at du ikke er familiens bedste 

ven, selvom det kan synes sådan, når I taler samme sprog.  

Tænk også gerne over, at der i forskellige kulturer findes forskellige måder at skaber tillid. I Danmark har vi eksempelvis o fte for 

vane at præsentere problemer og os selv på en verbal, direkte og konfronterende måde. I andre kulturer kan dette i sig selv 

være grænseoverskridende og medvirke til  at skabe mistillid og angst ift. at turde åbne op og betro dig deres oplevelser. Det  

ligger derfor en opgave i, at hver gang du møder en ny deltager, at finde ud af hvordan du skaber tillid mellem dig og den unge. 

Det er  en hårfin balance og individuel vurdering. Du vil dog kunne mærke, om tilliden mellem dig og deltageren er tilstede, n år 

deltageren begynder at betro sig sine oplevelser.  

Skil person og problem ad 

Det er  når udfordringer og kriser rammer, at mange mærker, at supportarbejdet bliver hårdt. Nogle føler, de mangler redskaber , 

andre føler ikke de slår til og andre igen synes ikke om at stå midt i  sårede følelser på begge sider. Mind dig selv om, at du er 

frivillig og gør, hvad du kan og formår. Du kan også vælge at give slip og trække på andre frivillige i din lokalforening ell er på 

sekretariatet. Som udgangspunkt kan du med fordel huske på, at din opgave er at lytte og vurdere om konflikten eller  

udfordringen kan imødekommes af begge parter med ønske om forsoning og læring.  

Når du skal i gang med at hjælpe familien og den unge med  deres udfordring, er du typisk taget hjem til  værtsfamilien for at 

støtte op om situationen. En god idé, er at være to fra lokalforeningen, hvis muligt. Find herefter  gerne et sted, hvor du har 

mulighed for at tale uforstyrret med den unge. Det samme med værtsfamilien. Ikke sjældent fortæller biologiske forældre, at 

deres barn ikke har haft mulighed for at udtrykke sig alene overfor en supportperson, eller at barnet ikke turde udtrykke sig frit, 

fordi den anden part sad og lyttede. 
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Udfordringer er næsten uundgåelige i ethvert kulturmøde og en del af den oplevelse både deltager og værtsfamilie har sagt ja 

til. Det kommer dog tit bag på mange, når de rammer, også selvom de netop er med til at rykke begge parter tættere på en fæll es 

interkulturel forståelse og læring, præcis den interkulturelle læringsoplevelse AFS’ overordnede formål  sigter mod for sine 

deltagere.  

Engagement på et tidligt stadie af en udfordrende situation, kan gøre en stor forskel i at løse problemer, imens muligheder 

stadig holdes åbne. Det er derfor vigtigt, at der rettes henvendelse til  AFS sekretariat for via Monthly reflection for 

videreformidling af en udfordring.  

Udvekslingsstudenten betragtes altid i udgangspunktet som den svage part. Dette set i  lyset af, at de er i en fremmed kultur,  at 

de er alene, og at de ofte har sprog og kultur imod sig i en evt. udfordring og konfliktløsning.   

Når kriser rammer bliver mange parter  involveret. En supportsag involverer typisk udvekslingsstudent, måske skole, 

værtsfamilie, lokalforening, 2 landes AFS sekretariater samt de biologiske forældre. Alle parter vil have mulighed for at komme 

til orde og det er en balance at tackle en udfordring, hvor flere parter har mulighed for at ytre sig i situationen.  

Lokalt træder du ind og forsøger at støtte udvekslingsstudent og værtsfamilie i at komme igennem deres udfordringer sammen.  

Det forventes ikke, at du er uddannet konfliktløser  eller mægler. Der findes utallige metoder og former for konfliktløsning o g 

mægling, som alle er velkomne, når du forsøger at hjælpe begge parter. Som udgangspunkt er der ikke nogen bestemte måder, 

der er bedre end andre. Det kan dog altid godt betale sig for dig, at erhverve dig lid t grundlæggende viden om interkulturel 

læring konflikters natur. Vigtigst af alt er, at du holder hovedet koldt og ikke tager parti.  
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Fors lag til hvad du kan gøre, når deltager og værtsfamilie udfordres under opholdet  

 

Ved kulturelle udfordringer kan du:  

 

 Støtte deltager/værtsfamilie med at se den naturlige udvikling og proces gennem en tværkulturel oplevelse 

(eksempelvis; mennesker i denne kultur viser  hengivenhed anderledes, end de gør i din kultur). 

 Støtte op om forhold til skoleforhold, og det skolearbejde omkring deltager.  

 Støtte deltager til at få nye venner, deltage i  fritidsaktiviteter, lokale aktiviteter osv.  

 Støtte deltager i  at tænke over, hvad han eller hun ønsker at få med ud af denne oplevelse. 

 

 Ved relationelle udfordringer, kan du: 

 

 Hjælpe deltageren /værtsfamilien til at se de kulturelle forskelle, der påvirker deres forhold. 

 Hjælpe deltageren /værtsfamilien til at se paralleller mellem, hvad der sker i  deres familie, og hvad der skete i andre 

familier. 

 Hjælpe deltageren /værtsfamilien til at forstå hinanden og gennem tilvænning og erfaringer.  

 Hjælpe deltageren / værtsfamilien til at tænke over, hvad de ønsker fra AFS oplevelsen og hinanden. 

 Hjælpe deltageren /værtsfamilie med at se de udfordringer, der kommer i vejen for deres forhold. 

 

Ved udfordringer ift. AFS retningslinjer og regler, kan du: 

 

 Hjælpe med at informere deltager og værtsfamilie om AFS’ procedurer, formål, historie, organisation osv.  

 

 Informere sekretariatet, hvis det opleves, at deltageren eller værtsfamilie ikke er bekendt med eller overholder AFS 

standarder og retningslinjer for opholdet.  



18 

 

VÆRTSFAMILIESKIFT 

 

Hvert år står deltagere og værtsfamilier overfor, at skulle tage afsked med hinanden af fo rskellige årsager. Du er med til  at 

beslutte om et værtsfamilieskift er bedst.  

Grænser og værdier undersøges 

Den interkulturelle oplevelse handler om at undersøge og udfordre grænser og værdier. Nogle gange ligger værdierne langt fra 

hinanden og kan ikke forenes. AFS’ intention er ikke at rykke eller ændre menneskers grundlæggende værdier, men derimod at 

præsentere vores værtsfamilier og unge for et nyt sæ t værdier gennem deres interkulturelle oplevelse sammen.  

Det sker ind imellem, at værdier ikke er forenelige eller udfordres i en så stor grad, at det bliver uhensigtsmæssigt for AFS’ 

deltagere at bo sammen. Et familieskift kan ende med at blive den bedste løsning, og kan være en god og lykkelig løsning. Det te 

hvis begge parter opdager og erkender at deres forskelligheder ikke kan forenes og ikke bebrejder hinanden. Forskelligheder og 

forventninger skal og kan ikke altid forenes for enhver pris.  

Hvis en værtsfamilie har haft en god oplevelse omkring et skift, er det ikke ualmindeligt at værtsfamilien ønsker sig en ny 

værtsfamilieoplevelse senere hen. Stræb derfor altid efter  at hjælpe værtsfamilier og unge med at flytte fra hinanden uden skyld 

eller sårede følelser. En aftale om at værtsfamilie og udvekslingsstudent skal ses efter den unge er  flyttet, kan m edvirke til  at 

tidligere svære oplevelser ender i gode oplevelser.  

 

Din støtte 

Du vil som din lokalforenings støtte-, kontakt- eller  supportperson blive kontaktet, når en af AF S’ deltagere står med en 

udfordring eller ønsker et familieskift. Du skal her  forsøge at hjælpe dem igennem de udfordringer, der er opstået i  første 

omgang. Dette gøres typisk via et mæglende møde, hvor både den unge og værtsfamilien får mulighed for at udtrykke det svære 

overfor hinanden. Her er din rolle at være den neutrale AFS repræsentant og interkulturelle oversætter. Lykkes det ikke, efter 

et par ugers prøvetid, parterne at mødes i forståelse og vilje til at acceptere hinandens forskelligheder, kan et familieskif t 

komme på tale.  

Det er  AFS´ klare forventning, at både værtsfamilier og unge er indstillet på, at arbejde med deres udfordringer sammen og evt. 

ændre på adfærd eller forventninger til hinanden. Ved mødet er det derfor vigtigt, at du lægger mærke til, hvor indstillet bå de 

værtsfamilie og den unge er på, at arbejde med deres fælles udfordringer. Oplever du, at værtsfamilien ikke er indstillet på det 

arbejde, kan du med fordel allerede efter første møde begynde at overveje et familieskift for den unge. I så fald, vil et hur tigt 

eller midlertidigt familieskift være en hensigtsmæssig løsning. 

Jo før du er opmærksom på deltageres forskelle i  værdier og forventninger jo nemmere vil det være at håndtere et evt. 

forestående værtsfamilieskift for dig. Hold fra starten af opholdet gerne tæ t kontakt med  både familie og ung, så ingen får 

overskredet deres grænser for længe uden den nødvendige opmærksomhed.  

Afsked  

Vurderer du, efter dialog og stø tte, at et familieskift er mest hensigtsmæssigt for begge parter, er det en god idé at tage en 

afsluttende evaluerende samtale med både deltager og værtsfamilie hvis muligt. Målet er, at ingen af parterne går  ud af 

oplevelsen med skyldfølelse eller nederlagsfølelse.  

Ind imellem er det nødvendigt med  et hurtigt værtsfamilieskift. Inden en deltager flyttes midlertidigt eller permanent fra en  

værtsfamilie, skal du huske at sende familiens oplysninger til  sekretariatet, så AFS kan overholde internationale retningslinjer  

om at informere sendelandet og sendefamilie ved familieskift.  
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Du må gerne foretage et aku t værtsfamilieskift udenom sekretariatet hvis det skønnes nødvendigt eller er uundgåeligt i 

situationen og så efterfølgende informere sekretariatet. Vigtigst er, at både partnerland og den unges forældre bliver 

informeret hurtigst muligt. 

 

Ind imellem kan det være svært at vurdere, hvornår et familieskift vil være hensigtsmæssigt og nødvendigt. Sager omkring 

familieskift er ofte sager som kræver resurser og tid, fordi målet først vil være, at støtte værtsfamilien og den unge i  at u ndgå et 

familieskift. Derudover kan der være mange sårede følel ser på spil i, under og efter et familieskift, som du skal samle op på.  

 

Det kan måske være en hjælp for dig at stø tte dig til nedenstående punkter, inden du beslutter om et værtsfamilieskift er bed st.  

 

Punkter til at vurdere om et familieskift er nødvendigt 

 

 

 Er den involverede part villig til at arbejde med udfordringen eller ændre adfærd? 

 

 Kan den involverede part ændre holdning eller adfærd (resurser, ro, rum og tid)? 

 

 Er den involverede part i stand til  at arbejde med det, der skal arbejdes med?  

 

 Har der været den nødvendige forudgående information og støtte for involverede part, til at udfordringen kunne have 

været undgået?  

 

 Er evt. opsatte mål og krav rimelige og mulige at arbejde med?  

 

 Har den involverede part haft mulighed for at komme til  orde? 

 

 Er det bedst for de involverede parter at give slip og tage afsked, fordi det vil være for krænkende og 

grænseoverskridende at fortsæ tte oplevelsen?  
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PLAN FOR SUCCESS, REFLECTIVE ESSAY OG SUPPORTAGREEMENT 

 

AFS har udviklet nogle skriftlige støtteværktøjer Reflective Essay (RE), Plan for Success (PFS) og Support Agreement (SA), som 

kan støtte op om udfordringer i AFS’ lokalforeninger.  

En Reflective Essay er som udgangspunkt den unges personlige skriftlige refleksionsredskab, og skal ikke underskrives. Den 

lægger op til, at kontaktpersonen efter en snak med den unge, beder den unge formulere sine tanker skriftligt. På den måde 

hjælpes deltageren til at reflektere over, hvordan han/hun kan være med til at forbedre sin egen oplevelse.  

En PFS eller SA kan anvendes i  tilfælde af, at det bliver  nødvendigt at synliggøre aftaler mellem dig, udvekslingsstudenten og 

værtsfamilien. Formålet med disse er, at synliggøre udfordringer og støtte for den unge, værtsfamilien, AFS i partnerlandet o g 

de biologiske forældre.  

Du kan med fordel benytte dig af et af AFS’ skriftlige supportredskaber, hvis du synes kommunikationen er præget af 

misforståelser, eller hvis sproget giver udfordringer i forståelse eller forventninger. Skriftlige aftaler benyttes typisk ef ter flere 

samtaler med en deltager eller værtsfamilie, hvor det ikke er lykkedes at vende en udfordring positivt.  

Skriftlige aftaler kan være omfattende at lave og kan være svære at måle på. Det er vigtigt at ordlyden bliver positiv. Det er 

psykologisk altid nemmere at arbejde mod en positiv retning og forandring, end at skulle arbejde med at hindre eller 

overkomme en negativ oplevelse. Punkterne skal formuleres, så de er konkrete og målbare, samt følges op på efter en aftalt 

periode, typisk efter 2 til 4 uger, så den unge og familien har tid til at arbejde med evt. ændringer i adfærd og mål.  

Uanset om du vælger den ene eller anden model, er det væsentlige at en refleksionsproces og handleplan sættes i gang og 

formuleres på skrift.  

 

Hensigt 

I en supportsag arbejder AFS som udgangspunkt altid mod at vende en udfordring til en succes. Den læring som opnås 

efterfølgende, er essensen og målet med alle AFS’ udvekslingsprogrammer.  

Udgangspunktet for en skriftlig aftale er, at den er dialogens forlængede arm. Den skal opleves som et stø tteredskab til  den 

unges udfordringer og ikke en ” trussel, selvom det kan føles sådan for nogle deltagere. Punkterne i aftalen skal støtte delt ager 

og værtsfamilie med at få succes fremadrettet i situationer, som ellers synes fastlåst. Hvis værtsfamilien er åben for at arbejde 

med deres udfordringer, så overvej gerne at lave en aftale som også inkluderer handlinger og mål for værtsfamilien.  

Er der tale om brud på regler, hvor den unge får en fornyet chance, vil en skriftlig advarsel og besked til  partnerlandet fra 

sekretariatet være nødvendig. 

Fordelene ved en skriftlig aftale er også, at det kan være nemmere for AFS at argumentere for en potentiel tidligere 

hjemsendelse, i tilfælde af at udfordringerne fortsætter.  

En PFS or SA er en personlig og aftale mellem en ung og en given værtsfamilie og skal holdes indenfor den pågældende familie, 

hvor udfordringen er opstået. Tilvænningsudfordringer opstået i en specifik konstellation eller dynamik mellem bestemte 

relationer, forsvinder ofte ved familieskift og en skriftlig aftale må derfor ikke følge den unge over i en ny familie.  

AFS forpligter sig ligeledes til, at udfordringer mellem deltager og familie behandles fortroligt i henhold til de involveres tarv og 

retssikkerhed. Kontakt derfor sekretariatet, hvis du synes, at det er hensigtsmæssigt at lade en support agreement følge med 

den unge over i en ny familie.  
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Inddrag alle parter 

Når du udarbejder en PFS eller  SA er det et arbejdsredskab for familien og den unge. Derfor er det godt, hvis den unge enten 

selv er med til  at formulere de punkter, der skal arbejdes med, eller har forstået og er  enig i de konkrete arbejdspunkter. Det vil 

fastholde den unges motivation og engagement og dermed gøre succeskriterierne større.  

Det er  også vigtigt, at værtsfamilien også bliver inddraget i  dét der arbejdes med /på fremadrettet. Som udgangspunkt skal de 

involverede parter helst være enige om, hvad og hvordan der arbejdes med aftaler og succeskriterier for arbejdspunkterne. Du 

kan altid selv starte med at formulere arbejdspunkterne og efterfølgende mødes med deltager og værtsfamilie omkring 

punkterne. 

 

Sendeland og biologiske forældre  

AFS Danmark er forpligtet til at dele alt hvad der er skriftligt formuleret omkring en udvekslingsstudents udfordringer med 

sendelandet og de biologiske forældre, inden den unge underskriver. AFS i partnerlandet og de biologiske forældre eller værger 

har dermed mulighed for at gøre indsigelser  eller  opponere imod punkter i en aftale, som de ikke finder rimelige eller målbar e. 

Oftest støtter sendefamilie og AF S i sendelandet op om de udfordringer, som AFS værtslandet præsenterer  på skrift i en SA 

eller PFS.  

En skriftlig aftale hos AFS skal formuleres på engelsk, så de biologiske forældre og sendelandet har mulighed for at læse d en .  
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EARLY RETURN – TIDLIG AFBRYDELSE  

 

Udfordringer opstår naturligt når mennesker mødes og er en naturlig del af udvekslingsopholdet. Men hvornår er udfordringer 

naturlige? og hvornår er de for mange? En væsentlig del af den interkulturelle læringsproces handler om, at lade både 

udvekslingsstudenter og værtsfamilie vide, at de udfordringer de måtte have sammen er naturlige og ofte kan løse sig gennem 

interkulturel forståelse, vilje og tid.  

Som udgangspunkt, imødekommer AFS udfordringer og konflikter med støtte og der  arbejdes altid mod at undgå, at en 

afbrydelse af opholdet før tid bliver  en realitet.   

Der kan dog være situationer, hvor en hjemsendelse bliver nødvendig og den sidste, hensigtsmæssige løsning.  

 

Hvornår 

Brud på landets love kan AFS ikke arbejde imod når de først er opstået. De betragtes som en kriminel handling og udløser en 

direkte hjemsendelse - en Early Return.  

Opstår personlige eller interkulturelle konflikter er det derimod AFS´ hensigt, at arbejde målrettet med at støtte op om diss e 

udfordringer. Dette over en længere periode, enten via personlige møder med begge parter eller hvis skønnet nødvendigt, en 

skriftlig aftale mellem udvekslingsstudenten, AFS og værtsfamilien.  

Med mindre der er tale om et direkte brud på landets love eller en af de gyldne AFS regler  er en hjemsendelsessag ofte en 

proces, som tager tid.  

Ved sundhedsmæssige eller svære følelsesmæssige udfordringer, kan AFS i værtslandet beslutte at anmode om en 

hjemsendelse, hvis det skønnes bedst at en deltagers fysiske eller psykiske helbred varetages bedst i hjemlandet. I tilfælde af 

alvorlig sygdom eller store psykiske udfordringer, er det muligt via AFS´ sygeforsikring, for den unge at rejse ledsaget hjem  med 

en lægefaglig vurdering. Vurderer du, at dette er nødvendigt af hensyn til den unges psykiske eller fysiske velbefindende, skal du 

give sekretariatet besked. 

Anmodning om tidligere hjemsendelse grundet tilpasningsproblemer er som udgangspunkt ikke hensigten med et 

udvekslingsophold hos AFS. Her forventes det, at en udvekslingsstudent med AFS’ frivillige, værtsfamilie, partnerlande og 

sendeforældre samarbejder om at hjælpe en deltager gennem udfordringerne.   

 

Forbered partnerland  

Tanker om en Early Return skal forberedes grundigt og synliggøres i  god tid hvis muligt, overfor AFS s endelandet.  

Tidligere hjemsendelser ved tilvænningssager håndteres hurtigst og nemmest, når der fra værtslandet foreligger løbende 

dokumentation på, at en tidligere hjemsendelse har været forsøgt undgået, enten via lokal støtte til  udvekslingsstudent og 

værtsfamilie eller familieskift  

Ved anmodning om en Early Return grundet tilpasning forventes det af AFS i  værtslandet, at der har været tilstrækkelig støtte 

og dokumentation på en lokal indsats til  at overkomme forhindringer og udfordringer i tilvænningsp rocessen. Dette således, at 

AFS efterfølgende ikke risikerer at blive mødt af juridiske eller  økonomiske krav grundet manglende støtte til en deltager. 

Klarhed og enighed 

En hjemsendelse skal af hensyn til alle involverede parter, behandles med ensartet ordlyd og i fuld forståelse mellem AFS i  

sende- og værtsland.  
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AFS i sendelandet og sendeforældre skal have mulighed for at ytre sig og værtslandets årsag til  anmodning om hjemsend else 

undersøges grundigt, når anmodning om en hjemsendelse sættes i  gang. Tænk derfor altid over, at orientere sekretariatet i god 

tid om tanker omkring hjemsendelse, så partnerlandet har mulighed for at forberede sendeforældre på en potentiel afbrydelse 

af deres barns udvekslingsophold.  

Det er  ikke ualmindeligt at hjemsendelsessager med baggrund i tilvænning eller uenigheder ender i sager hvor personlige 

holdninger og meninger udtrykkes. Det er derfor vigtigt for AF S, også at kunne dokumentere at et støtteforløb til en deltager 

har levet op til AFS’ standarder samt været faktuel, nuanceret og objektiv i  sin  tilgang.  

Sendelandet booker flybilletter  hjem ved en Early Return. En beslutning om Early Return er derfor altid afhængig af om 

sendelandet er enige i hjemsendelsen og at der ligger plausibel årsag til grund for tidligere hjems endelse af en deltager.   

Når der er klarhed og enighed mellem AF S partnerlandene om en Early Return, skal sendeforældrene underskrive en Early 

return - formular. Herefter ændrer sendelandet deltagerens hjemrejsebillet, typisk omkring 1 uge efter afgørelsen, så 

udvekslingsstudenten har mulighed for at forberede sig mentalt på at afslutte opholdet, og tage afsked med evt. venner og 

familie.  

 

Hjemsendelsen  

Afbrydelse af et udvekslingsophold med tidligere hjemsendelse kan have store konsekvenser for en deltager. 

Udvekslingsstudenter  skal ofte forsvare en hjemsendelse overfor forældre der arbejder imod eller ikke accepterer 

hjemsendelsen.  

Der er ofte bekymringer, skyldfølelse samt følelse af nederlag hos den unge, når de sendes hjem før tid og det kan være en støtte 

at få hjælp til  at sætte ord på disse følelser inden de lander hjemme.  

Inden afrejse ved en tidligere hjemsendelse, tilbydes en afsluttende og evaluerende snak med AF S’ supportperson. Dette for at 

understrege det hensigtsmæssige ved en tidligere afbrydelse, forberede en deltager på hjemkomsten samt understrege det 

positive og lærerige deltageren tager med sig hjem.  

En tidligere hjemsendelse kan medføre en reaktion hos en ung, når han/hun er hjemme, som kræver professionel støtte. Oplever 

du, at en ung er meget sårbar og skrøbelig, er det derfor vigtigt, at du videreformidler dette til sekretariatet, som vil 

videreformidle besked til sendelandet om at tage sig af den unge, når han/hun er hjemme igen.  
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 SÆRLIGE UDFORDRINGER 

 

Udover almindelige tilvænningsudfordringer ved ny kultur og mennesker, nye vaner og nye måder som er  langt fra ens egne, 

findes nogle særlige udfordringer som nogle bliver præsenteret for undervejs. Udfordringer som skal behandles særligt 

nænsomt og forsigtigt.  

 

Brud på regler og landets love 

AFS Interkultur må og kan ikke tage juridisk ansvar for en deltageres lovbrud. Overtrædelser af landets love er en kriminel 

handling og for AFS’ deltagere betyder det, at udvekslingsopholdet slutter.  

I hverdagen vil det typisk omhandle kriminelle forhold, som involverer offentlige myndigheder eller  omgang med ulovlige 

stoffer.  

Brud på AFS’ regler udløser en hjemsendelse for en udvekslingsstudent. I realiteten vurderes det altid individuelt ude i  

lokalforeningerne og mellem alle involverede parter. Det er ofte afhængig af den enkelte handling og brud. Unge og 

værtsfamilier orienteres om reglerne på AFS’ ankomstorienteringer eller  lokalforeningsaftener. Reglerne nævnes i AFS’ 

håndbøger til både udvekslingsstudenter  g værtsfamilier.  

Udfordringer i skolen  

Når udvekslingsstudenter skal etablere nyt netværk af venner og samtidig tilpasse sig ny kultur og en skolegang på et sprog de 

ikke kender, kan udfordringer i skolen af såvel social som faglig karakter opstå. Udfordringerne betragtes hos AFS, i  første 

omgang som normale tilvænningsproblemer.  

Ind imellem kontakter  skolerne værtsfamilier med bekymring, hvis en ung har haft meget fravær, ikke engagerer sig i  skolen 

eller glemmer at lave lektier. Så vil du måske blive kontaktet af skolen eller værtsfamilien for råd og handleplaner, som du skal 

håndtere sammen med den unge og værtsfamilien.  

Står du i en situation hvor skolen truer med en udvisning, skal sekretariatet kontaktes, da det kan få konsekvens for den ung es 

opholdstilladelse og udvekslingsophold.  

Alkohol og euforiserende stoffer  

Euforiserende stoffer er et NO-GO hos AFS og omgang med eller mistanke om indtagelse af narkotika udløser en afbrydelse af 

AFS programmet. Alle euforiserende cannabislignende planter betragtes som stoffer.   

Der er ikke regler for alkohol på samme måde. Hvis du oplever at en ung udviser en uhensigtsmæssig adfærd grundet 

overdrevet brug af alkohol, og han/hun ikke ser ud til  at tage imod dine gode råd og støtte, kan du vælge at lave en support 

agreement. Hvis ikke den unge lever op til sin support agreement, vil  AFS anmode om hjemsendelse grundet utilpasset adfærd.  

Som udgangspunkt skal den unge følge værtsfamiliens anvisninger om omgang med alkohol. Dog må den unge ikke bryde 

landets love ved køb af alkohol. 

Sygdom med indlæggelse 

Når en ung rammes af sygdom, som kræver indlæggelse eller operativt indgreb skal sekretariatet kontaktes og videreformidle 

indlæggelsen til sendelandet. 

I nogle tilfælde skal forældrene underskrive en skriftlig tilladelse, før den unge kan og må opereres. Al kontakt med 

sygehusvæsenet skal dokumenteres og deles med de biologiske forældre, og det er ofte nødvendigt at værtsfamilien eller 

lokalforeningen hjælper med at indhente lægerapporter og journaler efter  endt hospitalsophold.  
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Kontinuerlige udfordringer kan være overvældende for både psyke og helbred. Kriser og langvarig belastning kan udløse en 

depression hos nogle deltagere. Kontakt med psykiatri og psykologer skal videreformidles til sekretariat og sendelandet. Del 

eller bed værtsfamilien indsende disse direkte til sekretariatet.  

Almindelige lægebesøg i  forbindelse med ondt i maven, halsbetændelser og lign. er ikke nødvendige at dokumentere eller 

videreformidle til sekretariatet. 

Dødsfald 

Heldigvis sker det sjældent, at en deltager, dets pårørende eller værtsfamilien rammes af et dødsfald.  

Når det sker, kræver det en særlig støtte af de som er tæ t på den unge eller værtsfamilien. Det forventes ikke, at 
lokalforeningen har de nødvendige resurser til at tage sig af en efterladt eller deltager når et dødsfald rammer. Kontakt derfor 

altid sekretariatet, når dette sker.  

Udvekslingsstudenten er forsikret, og har mulighed for at afbryde sit ophold midlertidigt for at tage hjem til evt. begravels e, for 

derefter at vende retur og fortsæ tte sit ophold. Skønnes det, at en deltager er  så rystet af situationen, at det kræver en ledsager 

på rejsen, er dette også en mulighed. Ligeledes vil sekretariatet vurdere, om den unge er klar til at fortsæ tte sit ophold.  

Selvdestruktiv adfærd  

Mistanke om spiseforstyrrelse hos en ung, kan være en vanskelig opgave at håndtere og et stort ansvar at stå med for både 

værtsfamilie og supportperson. Kontakt derfor straks sekretariatet ved den mindste mistanke.  
Nogle unge reagerer  ved stress og krise med at vende angst, afmagt og frustration indad. Det kan komme til udtryk ved 
selvdestruktiv adfærd/handling, som fx ved at påføre sig selv smerte ved at skære i sig selv.  
 
Mere almindeligt er det, at stress og hjemve påvirker appetit og humøret i en periode.  

AFS’ frivillige kan og må ikke vurdere eller diagnosticere en ung som spiseforstyrret eller selvskadende. En lægefaglig vurdering 
og evt. psykologisk udredning vil derfor være nødvendig.  
 
Ved mistanke om spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd skal en ung (efter kontakt til sekretariatet) gennem en lægefaglig 
undersøgelse. Alt efter hvad de helbredsmæssige undersøgelser viser, vil AFS i samarbejde med værtsfamilie, sekretariatet, 

sendeland  og sendeforældre vurdere, om den unge kan fortsætte sit udvekslingsophold.  
 

Seksuelt grænseoverskridende adfærd  

Al opførsel, der af deltageren betragtes som seksuelt grænseoverskridende, ER seksuelt grænseoverskridende opførsel og 

sekretariatet skal kontaktes med det samme. Som udgangspunkt tager sekretariatet sig af al support i d isse sager, og i 

samarbejde med lokalforeningen besluttes det, hvad der lokalt sættes i værk og handles på.  

Ved seksuelt grænseoverskridende adfærd i værtsfamilien er sekretariatet forpligtet til, at indrapportere ALLE episoder til  A FS 

International, som guider og hjælper sekretariatet gennem procedurer, standarder og sagsgang. Sekretariatet vil  således 

arbejde tæt sammen med AFS International, sendelandet og de biologiske forældre.  

Sekretariatet tager sig af kontakten til  evt. myndigheder samt de biologiske forældre, der skal samtykke skriftligt, før en 

deltager ex. må anmelde noget eller vidne.  

Nedenfor har en lokalforening udarbejdet en handleplan, som med fordel kan benyttes, i sager med seksuelt 

grænseoverskridende adfærd. 

Ved sager om seksuelt grænseoverskridende adfæ rd 

 

Kontakte altid  og straks sekretariat et. Udover almindelige standarder i supportsager om hvilke oplysninger vi skal indhente 
gælder desuden helt særlige forhold som skal holdes for øje og indrapporteres sammen med henvendelsen. Det ka n være (og 
dette er naturligvis ikke udtømmende, blot eksempler):  
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a. Verbalt: ”an tydende” eller vulgær tale, kommentarer, invitationer.  
b. Nonverbalt: at efterlade pornografisk materiale, sexobjekter, internetsider og lign., så deltageren ser det/konfronteres 

med det. 

c. Fysisk: berøring, kys, omfavnelser, manglende respekt for privatliv på badeværelset/stippens eget værelse.  
d. Et uhensigtsmæssigt forhold mellem en deltager og en, der står  i et myndighedsforhold til denne (værtsfamilie, lærere, 

frivillige osv)  
 

AFS skal sikre, at deltagerens fysiske og psykiske behov straks adresseres. Deltageren skal fjernes med det samme fra familien. 
Selv ved blot en mistanke, skal deltageren væk, imens forholdene undersøges nærmere. En repræsentant fra AFS skal være til 
stede, når værtsfamilien får at vide, at deltageren flyttes og mens deltagerens pakker sine ting.  

Som udgangspunkt skal en deltager altid placeres i  en ny familie, i det AFS ikke kan løbe den risiko, det ville være, at lade 

deltageren vende tilbage til  familien. Hvis det påkræves, kan deltageren flyttes til en anden lokalforening. AFS er forpligtet til  at 
foretage en genplacering. 

Hvis et fysisk overgreb har fundet sted, skal deltageren straks bringes til en lægelig undersøgelse, og dernæst hurtigst muli gt til 
samtale med en psykolog.  

Center for seksuelle overgreb misbrug på Rigshospitalet, tlf. 35 45 40 85 har både en børne- og en ungeafdeling, og 
sekretariatet vil  skabe kontakt til  dem, og bestille en tid. Ofte kræves en tolk som sekretariatet kontakter hos Dansk 

flygtningehjælps tolkeservice tlf.  33 73 53 35  

AFS kan også formidle kontakt til  en psykolog, uden der reelt har været et fysisk overgreb. Det vurderes i det enkelte tilfæl de, 
og skal altid ske i samarbejde med de biologiske forældre via sekretariatet.  

Anmeldelse af seksuelt o verskridende adfærd  

Det skal vurderes, om hændelsen skal meldes til politiet og det sker i  samarbejde mellem værtskoordinator og sekretariatet. 

Der er fire muligheder:  

a. Det vurderes, at hændelsen alene skyldtes kulturelle forskelligheder og misforståelser, og det anmeldes derfor ikke.  

Eller – det vurderes, at det ikke kan betragtes som kulturelle forskelligheder og misforståelser:  

b. Deltageren melder det selv, og vidner. 
c. AFS melder det og deltageren indvilger i at vidne,  
d. AFS melder det, selv om deltageren ikke ønsker at vidne. 

Alle beslutninger om ovenstående sker i tæt samarbejde mellem sekretariatet og værtskoordinator.  Ikke kontaktperson, men 

mindre du har en særlig ekspertise indenfor området.  
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KULTUREL TILVÆNNINGSCYKLUS OG UDVIKLINGSFASER 

 

Nedenfor følger et udvekslingsopholds cyklus over en periode på 11 måneder. Deltagerne og værtsfamilier vil  uden tvivl i løbet 

af deres ophold bevæge sig igennem en eller flere af faserne. Dog er det vigtigt at vide, at man sagtens kan hoppe frem og tilbage 

i faserne i  løbet af året.  

 

Fra bogen ”The Exchange student.  - Travel survivel Kit” af Bettina Hansel og kan udlånes fra sekretariatet  

 

 

 

Ankomst fasen og udmattelses fasen  

Deltagere starter ud fuld af forven tning og følelser. Spænding, glæde, forventning er ofte blandet med bekymringer og 

nervøsitet. Deltager bruger meget energi på at iagttage. Denne periode er ofte kort, men kan i nogle tilfælde vare i op til flere 

uger og måske længere tid. I denne periode kan deltagere opleves meget trætte.  

 

Hjemve fasen  

Når træthed og spænding har lagt sig kan en periode med savn eller hjemve melde sig. Det er gået op for deltagere, at der er lang 

tid til  de igen er hjemme i det der før føles trygt og genkendeligt. Savn kan starte ganske få dage efter start eller  senere.  

 

Falde til  fase/ Honeymoon fasen  

Deltagere er klar til at være åben og in teresseret i at kende de t nye at kende. De har mod på at møde nye mennesker, prøve ny 

mad og begynder så småt at kaste sit ud i  et nye sprog og nye måder at forholde sig på. De er også i denne periode deltagere 

opdager og tydeligt mærker om deres forventninger bliver indfriet.  

 

Udvikling af relationer fasen  

Deltagere har mærket den forskel der  er på det de kommer fra og begynder at acceptere og integrere nye måder, nye regl er og 

nye måder at handle eller tænke på. Det er  i denne periode at deltagere mærker at de er en del af en ny, større familie.  
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Kulturchok fasen (juletid) 

Kulturchok er ikke ualmindelige og det er meget individuelt, hvordan det føles at have kulturchok, om man kan komme over 

igennem og hvor lang tid det tager at komme igennem det. Reaktioner på kulturchok kan ind imellem minde om en lille 

depression.  

Midtvejs fasen  

Der er typisk gået et halvt år. Selvom alt går godt, er det ikke ualmindeligt er det at få et strejf af hjemve eller savn igen. Man 

bliver mindet om tid og samvær med dem man holder af. Nogle bliver kede af det og føler sig ekskluderet eller udelukket. Det 

kan være en svær tid. 

Kulturtilegnelse fasen  

Er man kommet godt igennem det første halve års tilpasningsudfordringer, er det i denne fase at deltagere erfarer, at de kan 

komme igennem udfordringer på en god måde. De har lært sig selv bedre at kende. De har lært at tackle bekymringer, 

modstand, frustrationer og forvirring og har mærket grænser og behov i den nye kultur. Deltagere er  nu klar til  at lære mere og 

håndtere flere udfordringer. Mange oplever denne periode som den bedste og nemmeste del af hele opholdet. Her opdager  og 

accepterer de fleste hele tanken bag ”learning by doing”, som pludselig bliver synlig og giver mening. 

 
De sidste uger - Afskeds fasen 

Det er  tid til at tage afsked. Deltagere er ofte fuld af blandede følelser - glæde og sorg på samme tid. Denne fase kan minde lid t 

om ankomstfasen og kan være hård og udmattende for nogle. 

 

Falde til på ny fasen  

Efter udvekslingsopholdet kan deltagere opleve et omvendt kulturchok. AFS’ frivillige er trænet såvel lokalt som nationalt til at 

tackle og støtte AF S’ deltagere med at bearbejde deres oplevelser efter udvekslingsoplevelsen. 
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EKSEMPEL PÅ PLAN FOR SUCCESS 

 

Participant  

Host family:  

Liaison:  

Support Coordinator:  

Date:  

Areas of concern: 

In her previous placement: 

1. ……….did not communicate her problems with her liaison or other volunteers.  

2. ……….spent too much time in her room. 

3. ………. did not show willingness or commitment to communicate her issues openly to the host family or volunteers.  

AFS USA believes that these areas of concern has the potential to make a negative impact in any host family’s hosting 

experience. Therefore, it is found to be necessary to put in place the following ACTION PLAN to assure that………… understands 

expectations from her for the rest of her program, regardless of the host family.  

ACTION ITEMS 

All of the areas of concern can be addressed by improving and increasing COMMUNICATION in the home and with the 

volunteers.  These steps would help …………..and her host family forget a good family relationship:  

1. ……….. will limit the time she spends alone in her room. She should spend at least an hour each weeknight outside her  

room, (besides meals) interacting with her family. This could include watching TV, helping around the house, playing 

board games, having conversations, etc.  

2. ………… will go to her liaison as her  primary contact person. ……….will not keep her thoughts and feelings to herself and 

expect the volunteers and the host family to comply with her requests without communicating with them.  

3.  ………… will initiate activities with o thers at least once a week. Examples: invite family members to concerts, ask to play 

a game, or ask to cook a meal together, or any other activities you can think of.  

4. …………. will ask questions when she is unsure of family rules, procedures, and expectations.  She and her host family 

should carefully go through the Host Family Questionnaire if they have not done so already, and she should write the 

answers down and keep them for reference. After a month, they should review it. Her liaison will  encourage her to ask 

questions herself rather than depend on the liaison to clarify information. 

5. ………..will keep her liaison and any other involved volunteers informed of plans, including but not limited to plans with 

her natural family. Creating a family calendar with her host family would be useful.  

AFS will support………..and her host family in the following ways:  

1. Her liaison will check in with ………… on a regular basis and encourage her to follow the above steps.  

2. The liaison will also check in with the host parents as often as needed.  

3.  The liaison will check in 2 weeks following the signature of this Plan for Success, and will continue to check in with them and 

monitor………. overall improvement. 
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It is hoped that this plan will  help……….. and her family get off to a good start and enrich the experience for everyone invol ved. 

 

Signatures:  

_________________________________________ 

Participant 

__________________________________________ 

Liaison 

__________________________________________ 

Support Coordinator 
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EKSEMPEL PÅ REFLECTIVE ESSAY 

 

** Answers to each question should be at least a paragraph (3-6 sentences each). ** 

 
1. Why did I want to come on program with AFS?  

 
2. Why does a family decide to host a student and become an AFS host family? 

 

3. How would I describe my time with my host family? What do I like the best?  
What is difficult?  

 
4. What do I think is most challenging for my host family when hosting me? 

 
5. What should a student expect from his/her host family?  
 
6. What do I think is the most challenging in being an exchange student in Denmark?  

 

7. What do I think I can/should contribute in order to make my placement a positive experience for both the family and 
myself? 
 

8. In which situations do I feel the need to reach out to my AFS contact person? How would he/she be able to help me 

overcome a challenge or concern? 
 

9. What would I like to succeed in during my exchange program?  
 

10. What is the most important thing for me here?  
 

11. What would I like to learn about myself?  
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EKSEMPEL PÅ SUPPORT AGREEMENT  

(Suggest Format)  

 

Date:  ____________ 

 

Participant Name:  

Name of Counselor/Liaison: 

Other Participants in Discussion:  

 

This support agreement is a reflection of conversations (participant) has had with (AFS staff or volunteer name and/or hostfam) 

about (participant’s) AFS experience to date.  It is a written record of the problems identified and what the participant, host 

family and /or local support contact will do to help address these problems. Copies of this agreement will  be shared with 

everyone named above as well as the Sending Partner and natural family.  This agreement is not a contract.  

The agreement is written with the understanding that the most basic part of the AFS experience is the family, school and 

community experience.  We recognize that the adjustment to a new culture can be both a rich educational experience and a very  

difficult challenge. 

We agree to continue working together to meet the challenges presented by this AFS experience and will meet in person again 

on (date) to review this agreement and the progress that has been made.  

[Note to AFS Partners:  Most participants will  not be as articulate as in the examples below.  The local contact will need to spend 

time helping the participant understand the issues and express the problems and solutions in a clearer way.  The support contact 

will also need to help the participant understand the problems form the perspective of the host family and/or school.] 

 

Challenges/Problems  

[Here the participant and the other parties involved will  outline briefly the key, specific problems/challenges which are bei ng 

addressed.  The statement and solution should follow the SMART goal outline (specific, measurable, acceptable, realistic, time-

framed).     Examples are given in bullet point below]: 

Identify specific issues which demonstrate problems of Integration with host family; communication issues; lack of participat ion in family 

activities. 

Poor school attendance; lack of preparation for classes; grades not reflective of honest attempts given language challenges 

Poor attendance at CS project (as appropriate)  

Poor language development issues 

Behavior which inhibits good integration:  too much time on Internet/alone in room, etc.  

Pre-occupation with events at home/lack of focus on new community  

Behaviors which are perceived as rude or insensitive – a need to better learn the styles of the new culture  
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Example of what student might present in this agreement: 

I’m frequently too late at school. When I get up, my host sister is in the bathroom and I have to wait for at least ten minutes until I can use 

the bathroom.(This is Specific – SMART.)  

 

What do the involved parties want changed in order to solve the problem?  

[Describe here an acceptable compromise for all parties involved in a positive way.]   

My teacher and host parents want me to be on time to school. My host sister wants to get ready in the morning in peace. I wis h my host 

sister and  I could agree on a schedule which helps both of us be ready on time.  (This is also Specific – SMART). 

 

AFS Participant actions 

 

[Here the participant and the other parties involved outline a few key steps the participant can take to help address the 

problems cited above.  The focus should be on clear actions the participant can take as opposed to generalized suggestions.  It is 

also useful to clarify what results are expected of the action.  Examples are below]:  

Eating dinner each evening with the host family to help with integration to family and community life and to help with language skills. 

Talking to teachers in difficult classes to help identify ways to improve performance  in classes; setting goals for improvement.. 

Assisting in a meeting with a representative from the CS work project (as appropriate)  

Finding an activity or club to participate in to help develop new friendships . 

 

What can the participant do to make the participant’s requests a reality?  

I’m going to ask my Host Parents to help me make an agreement with my host sister so that we can alternate who will go to the bathroom 

first and earlier in the morning. When I am the first to go, I will set my alarm in order to ensure that I get up early enoug h. I will talk to my 

host parents this evening.  (This is Measurable – SMART; this is Acceptable to the participant, but to the host sis?; this seems Realistic, at 

leas for the participant; this is Time-framed.) 

 

AFS actions – volunteers, office, host family etc. 

 

[Here the local AFS chapter, local contact, staff member and/or host family identifies actions they will take to support the 

Participant’s work to resolve the problems.  It should also be noted if the hosting and/or the sending Partners will  be infor med of 

the planned actions. Please use the SMART framework outlined above. Examples are below]: 

 

Join participant to meet with local school/CS work reps to identify problems and solutions.  

Agree on frequency and method of contact with local contact person.  

Identify ways for participant to get “quiet” time in host family setting (participant challenged by language may need some “quiet” time to 

deal with the strain of new language). 



34 

 

Agree on amount and method of communication with natural family and friends in home country.  

 

Who can help you and how?  What do you need to succeed?  

My host mother will check to see whether or not I am out of bed five minutes after the alarm sounds.  (This is Measurable  - SMART; is it 

Acceptable and Realistic?  Hostma will make that call!)  

How will you and the parties invo lved know that your behavior has changed?  

I will be at school on time. (This is Measurable – SMART.) 

 

Consequences 

 

[In this optional section, AFS should spell out very clearly potential responses if participant actions do not change and con tinue 

to reflect the problems cited (in cases where participant behavior issues are part of the problem).  The key point here would be 

to give the participant notice whether continuing problems which the participant is responsible for could lead to an Early 

Return.] 

 

Final actions 

 

[Here the AFS participant and the support network agree who will be informed about this agreemen t –this should include the 

key local contacts, the hosting & sending offices and the natfam.  Depending on the issues, local school officials m ight also be 

included.] 

 

Signatures  

[Participant, hostfam, local contacts, etc. should sign to indicate their presence at the discussion.]  

[ADDITIONAL NOTE TO PARTNERS:  An AFS participant should never be told that he or she is being early returned because 

he/she did not live up to this agreemen t – this is not a “contract”.  It is a technical distinction, but this “agreement” is a tool to be 

sure the participant understands the issues and to demonstrate his/her input into possible solutions.   

 

An inability to change problematic behaviors could lead to an early return, but it is important that clear communications and 
support are done by the Hosting Partner.] 
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Vores arbejde i AFS tager afsæt i kulturel forskelligh ed. Hvad enten vi er frivillige, medarbejdere, programdeltagere, 

værtsfamilie, sendefamilie, lærere eller på anden måde er forbundet med AFS, er vi i tæt kontakt med mennesker fra ikke bare 

én, men mange forskellige kulturer. I vores forsøg på at handle hensigtsmæssigt, når vi interagerer med  mennesker fra andre 

kulturer, er det nødvendigt at forstå eksistensen af og forskellen mellem kulturelle stereotyper og kulturelle generalisering er.  

KULTUR ELLE MØNSTRE 

Når ordet kultur bliver nævnt i en AFS-kontekst, bliver det ofte brugt til at betegne nationale kulturer, fordi vi netop arbejder 

med udveksling mellem lande. Men kultur er mere kompleks end som så. Inden for hver national kultur findes der dominerende 

kulturelle mønstre, så vel som utallige sub- og parallelkulturer med værdier, holdninger og adfærd, som ikke nødvendigvis er de 

samme som dem i den dominante kultur. Der er også kulturelle mønstre i eksempelvis religioner, aldersgenerationer og sociale 

grupper, som ikke er knyttet til  nationale grænser.  

KULTURKONTINUUM 

Ligesom der er forskelle mellem kulturer, eksisterer der også forskelle inden for en enkel kulturgruppe. Disse forskelle er 

demonstreret i den klokkeformede kurve over 

normalfordeling, også refereret til  som 

”kultur-kontinuummet”. 

Til venstre i  grafikken ses den kulturelle 

værdi Individualisme i Kultur A, og til højre den 

kulturelle værdi Kollektivisme i Kultur B. 

Kultur A's midtpunkt viser, at, i  gennemsnit, er 

Individualisme den dominerende kulturelle 

værdi. Dog viser kurven også, at nogle 

mennesker i Kultur A er meget tættere på 

Kultur B's kollektivistiske værdi. Modsat er 

Kollektivisme den dominerende værdi i 

Kultur B, mens nogle mennesker i Kultur B har 

Individualisme som værdi. Området som er 

farvet grønt viser, hvordan visse 

mennesker fra forskellige kulturer kan have mere til fælles med hinanden, end de har med den gennemsnitlige person fra deres 

egen kulturgruppe.  

For eksempel man sagtens forestille sig en tysker, der kommunikerer med højere kontekst end de fleste japanere, og en 

australier som er  mere kollektivistisk orienteret end de fleste costaricanere. Disse mennesker, som findes i kurvens udkanter, 

kaldes kulturelle afvigere.  

Den klokkeformede kurve over normalfordeling viser, at der er stor diversitet inden for hver kulturgruppe, mens der på samme 

tid stadig er en foretrukket eller dominant kulturel værdi, adfærd eller holdning. 
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KULTUR ELLE GENERALISERINGER  

At være bevidst om og forstå de kulturelle mønstre i de kulturer, som man tilhører (nationalitet, alder, køn etc.), skaber 

grundlaget for at forstå andre kulturer. Kulturelle generaliseringer kan hjælpe os i den proces. 

Kulturelle generaliseringer involverer en kategorisering af mennesker 

inden for en gruppe på baggrund af nogle fællestræk. Generaliseringer er 

bøjelige og tillader inkorporering af ny kulturel information. De er en slags 

hypoteser eller gæt på, hvad vi kan forvente at møde, når vi interagerer 

med en bestemt kultur. Denne fleksibilitet kan efterfølgende lede til øget 

kulturel nysgerrighed og bevidsthed og dermed forbedre interkulturelle 

relationer. Generaliseringer er en nødvendig del af interkulturel 

kommunikation, da de kan hjælpe os til at forudse, strukturere og danne 

mening ud af information, fornemmelser og følelser i interkulturelle 

situationer. Kulturelle generaliseringer kan blive brugt som grundlag, 

mens vi fortsæ tter med at opsøge ny information om mennesker fra andre 

kulturer.  

Et eksempel på en kulturel generalisering kunne være at “Mennesker fra 

Land X plejer at have en indirekte måde at kommunikere på.”. Kulturelle 

generaliseringer tillader individuel forskellighed og hjælper til at skabe 

kulturel bevidsthed. Kulturelle generaliseringer må ikke påføres hver enkel person inden for en kulturgruppe og må ikke blive  

forvekslet med kulturelle stereotyper.  

 

KULTURELLE ST EREOTYPER  

Generaliseringer bliver til stereotyper, når alle medlemmer af en gruppe bliver kategoriseret som havende samme 

karakteristika. Stereo typer kan forbindes med et hvilken som helst kulturelt fællesskab, som fx nationalitet, religion, køn, race 

eller alder. Endvidere kan stereotyper være positive som negative. Eksempelvis kan en positiv stereotyp være ”Deltagere fra 

Land Y er dygtige elever” eller ”Familier fra Land Z er fan tastiske værtsfamilier”.  

Stereotyper plejer dog at være mere negative end generaliseringer.  De 

er også typisk ufleksible og modstandsdygtige over for ny information. De 

kan, og vil ofte, lede til fordomme samt tilsigtet eller utilsigtet 

diskrimination. En negativ stereotyp kan være ”Folk i Land A er  

overfladiske”. Mens kulturelle generaliseringer kan give os et 

udgangspunkt, fra hvilket vi kan fortsætte med at lære om andre, 

tillader kulturelle stereotyper ikke individuel forskellighed og 

hæmmer bestræbelsen på at forstå andre. 

 

NYSGERRIGHED & FL EKSIBIL ITET  

Nysgerrighed og fleksibilitet hjælper til at manøvrere mellem 

generaliseringer og stereotyper. Mens generaliseringer fungerer som 

grundlag for sammenligninger og som afsæt til større in terkulturel 

udforskning og forståelse, forhindrer stereotyper både bevidsthed og videre læring om andre og en  selv. Man bliver nødt til at 

lave kulturelle generaliseringer for at undgå det, som man kalder kulturel chauvinisme. Milton Bennett, forfatter  til  Model f or 

Interkulturel Sensitivitet (DMIS), har også skrevet om kulturelle generaliseringer og stereotyper.  Han siger, at en måde, hvorpå 

mennesker i vestlige kulturer har forsøgt at undgå uretfærdig kategorisering af kulturgruppers medlemmer, er ved at ”behandle  

hver enkelt person individuelt” – en tendens hos mange vestlige mennesker, der sætter pris på individualisme. I stedet for at 

gøre det, mener han, at det er mere gavnligt at bruge præcise kulturelle generaliseringer for at undgå stereotyper, i  stedet for at 

støtte sig til  kommunikationsmønstre, som vi værdsætter inden for vores egen kultur. En grundig forståelse af generelle værdier 

og adfærd i den nationalkultur og dertilhørende sub- og parallelkulturer, som vi tilhører, kan hjælpe os til at udvikle en  
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nysgerrighed over for generelle tendenser i  andre kulturer. Nysgerrighed og fleksibilitet resulterer i , at vi tillader os selv at blive 

overraskede over individer, som ikke opfører sig som de kulturelle stereotyper foreskriver, samt at vi er i stand til at ændr e 

vores forståelse af andre kulturer ved at bruge kulturelle generaliseringer som udgangspunkt. 

 

KULTUREL BEVID STHED & AFS  

Hvad enten man er  AFS programdeltager, værtsfamilie, frivillig, medarbejder eller enhver anden, der interagerer med  

mennesker fra andre kulturer, er det bevidsthed og forståelse for dominerende værdier og adfærd i ens egen kultur , der ligger 

til grund for identifikation af og forståelse for, hvordan vi ligner og er forskellige fra andre mennesker i andre kulturer.  

Denne viden gør det muligt for os at blive bedre til at forstå andre menneskers intentioner og handlinger og hjælper os til at 

undgå kulturelle misforståelser, der kan hæmme tværkulturel kommunikation samt arbejde for at bygge relationer og skabe 

fred. 

 

Kulturelle Generaliseringer…  

 er fleksible og åbne for ny information.  

 kan fører til øget nysgerrighed og bevidsthed om interkulturelle 

relationer.  

 

Kulturelle Stereotyper…  

 kan være positive eller negative afhæ ngig af afsenders perspektiv.  

 er modstandsdygtige over for information.  

 tillader ikke individuelle forskelle.  

For mere information: 

 

Bennett, M. (1998). Basic 

concepts of intercultural 

communication: Selected 

readings. 

 

Lewis, R. D. (1999). Cross 

Cultural Communication: A 

visual approach
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Eksperimentel læring danner  grundlag for al uddannelse i AFS-netværket. Eksperimentel  læring skal forstås som en  
kontinuerlig proces, der er baseret på refleksion, og som hele tiden bliver ændret med nye erfaringer. Cyklussen begynder, når 
man engagerer sig i en aktivitet, reflekterer over oplevelsen, derefter udleder mening af sine refleksioner og til sidst omsætter  

den nye indsigt til handling gennem ændring af adfærd eller indstilling. Forskere som David Kolbs, Kurt Levins og Carl Rogers 
forskning bekræfter, at man lærer bedst ved at være aktivt engageret i en refleksionsproces baseret på en bestemt livserfaring. 
Hele essensen af AFS-oplevelsen, fordybelse i  en anden kultur, stø ttet af AFS’ 
læringsmetodik og strukturerede orienteringer, er netop eksperimentel 
læring.   

 
Selv om meget eksperimentel læring forekommer naturligt i dagligdagen, kan den 
også foregå struktureret ved at guide en person igennem en oplevelse og 
dermed forbedre læringsresultaterne. AFS-oplevelsen er i sagens natur 
eksperimentel, idet deltagerne bliver placeret i en ny kultur og opfordres til 

jævnligt, med hjælp fra deres værtsfamilier, AFS-frivillige og – medarbejdere, at 
reflektere over, hvad der sker  med dem. Den eksperimentelle læring, som 
opstår inden for AFS-netværket, varierer i struktur og formalitet. For 
eksempel er førorienteringer en  højest struktureret oplevelse med  program og 
aktivitetsbeskrivelser, mens den månedlige kommunikation med 

kontaktpersonen under opholdet ofte er mere åben og uformel. Baseret på principperne for eksperimentel læring, udviklede 
Kolb læringscyklussen, en teori til at beskrive, hvordan vi modtager og bearbejder information samt til sidst anvender viden. 
Eftersom AFS er en uddannelsesorganisation som faciliterer eksperimentel læring i global skala, har AFS’ere et særligt ansvar  
for at forstå de fundamentale principper for denne tilgang, samt hvordan denne type læring finder sted. 
 

KOLBS LÆRINGSCYKL US  

Den eksperimentelle læringscyklus har fire stadier, og selv om de forekommer i en bestemt rækkefølge, kan læringen starte i  
hvilket som helst stadie i  cyklussen. Dog er det ideelt at færdiggøre alle fire stadier for maksimal mulighed for læring. Denne 
tilgang til læring har adskillige fordele for deltagerne, fordi den har en balance mellem følelsesmæssig, adfærdsmæssig og 

kognitiv (videnbaseret) læring. Endvidere er læringen induktiv, hvilket betyder at deltagerne kommer til deres egne 
konklusioner på oplevelsen, som gør det nemmere for dem direkte at anvende deres læring i situationer i den virkelige verden.  

De følgende fire stadier skal være til stede i en workshop eller i et undervisningsforløb for at læringscykl ussen er komplet: 
Konkret Erfaring, Reflekterende Observation, Abstrakt Begrebsliggørelse og Aktiv Eksperimenteren.  
  

Det er vigtigt at bemærke at man, afhængig af sin læringsstil, kan starte læringscyklussen i forskellige stadier. Læring behø ver 
ikke altid at starte med en konkret oplevelse. Hvorvidt man starter det ene eller det andet sted i cyklussen, vil læring som 

involverer alle fire stadier være mere omfattende, fordi det øger potentialet for at engagere sig fuldt ud i læringsprocessen , 
argumenterer Kolb.

 

 

“Læring er den proces hvorved viden bliver 

skabt gennem transformation af erfaring.” 
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Konkret Erfaring:  
Læring gennem erfaring 

Mennesker lærer ved at være involveret i en aktivitet eller en 
oplevelse og derefter huske hvordan det føltes. Dette er  den 
primære måde hvorpå vi lærer, og den fungerer som 
fundament for alle andre stadier i cyklussen.  

Reflekterende Observation:  

Læring gennem bearbejdning  

Ved at bruge den konkrete oplevelse som grundlag, reflekterer  
man over oplevelsen for at få mere information eller dybere 
forståelse af oplevelsen. 

Abstrakt Begrebsliggørelse:  
Læring ved at generalisere  
Baseret på refleksion over oplevelsen, begynder man enten 

bevidst eller underbevidst at teoretisere, klassificere eller  
generalisere oplevelsen for at generere ny viden. I dette 
“tænkestadie” organiserer man viden, som muliggør at man ser  “det overordnede billede” og identificerer regler og mønstre. I 
dette stadie er det essentielt for personen, der lærer, at være i stand til at overføre viden fra en kontekst til  en anden.  

Aktiv Eksperimenteren:  

Læring ved at handle  

Man anvender eller tester nu sit nye indblik i den virkelige verden. Det at anvende læringen er en ny erfaring hvorfra en ny 

cyklus starter igen.  
 

I hvert af stadierne i cyklussen forekommer en bestemt form for læring, oplevelse, refleksion, tænkning og handling. Ofte bliver 
læringscyklussen præsenteret som to kontinua, som viser hvordan information bliver tilegnet og bearbejdet.  

På y-aksen, også kaldet kontinuum for tilegnelse, 

findes to forskellige måder at tilegne sig en 
oplevelse på, enten ved at “føle” eller ved at 

“tænke”, Konkret Erfaring eller Abstrakt 
Begrebsdannelse. Kontinuum for tilegnelse er 
vores emotionelle respons på at lære, dvs. hvordan 
vi tænker og/eller føler i læringssituationen. 
Placeret på x-aksen er kontinuum for bearbejdelse, 

som indebærer to forskellige måder  at håndtere 
eller bearbejde en oplevelse, enten gennem ”at 
observere” eller ”at handle”, Reflekterende 
Observation eller  Aktiv Eksperimenteren. 
Kontinuum for bearbejdelse beskriver, hvordan vi 

tilgår en bestemt opgave. Kolb argumenterer med, 
at mennesker, der lærer, ikke er i stand til at 
udfører begge handlinger på en akse på samme tid 
(fx tænke og føle), og derfor har vi en tendens til at 
tilegne og bearbejde læring på en bestemt måde. 

Denne tendens til at støtte sig til bestemte måder 
at tilegne og bearbejde information er det, Kolb 
refererer til som læringspræferencer eller 
læringsstile, som kan varierer afhængig af kontekst 
og indhold. Der er fire forskellige læringsstile 

baseret på de fire stadier i den eksperimen telle læringscyklus. Alle har deres særegne læringsstil eller –præference, men for at 
få en mere fuldkommen læringsoplevelse, er det vigtigt at man bruger alle fire læringsstile. På grundlag af omfattende forskning, 
har Kolb udviklet Kolbs Læringsstilstest, som er designet til at give en overblik over det enkelte menneskes individuelle og 
særegne læringsstil. Testen giver os mulighed for at få en bedre forståelse af os selv i læringssituationer samt at udvikle 
strategier til at forbedre vores læringspotentiale. 
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HVORFOR ER DET VIGTIGT FOR AFS 

Hvorvidt det er bevidst eller ej, stopper vi aldrig med 
at lære. Den eksperimentelle læringscyklus slu tter  med 
Aktiv Eksperimenteren, som er anvendelsen af ny 
viden. Denne anvendelse skaber en ny erfaring, 
hvilket betyder at cyklussen starter på ny med 
støtte fra AFS. Dette er  også forbundet med 
uddannelsesmålene, som vores deltagere arbejder hen 
imod – særligt, men ikke kun – i forhold til at 
forpligte sig til  at bidrage til  det globale samfund.  Den 
seneste forskning inden for området bekræfter, at de 
fleste mennesker, og selv kulturer, har præferencer, når 
det kommer til læring (Joy & Kolb, 2009). Af den 
grund kan den eksperimentelle læringscyklus 
fungere som ramme for design og aktivitetsvalg til  
workshops, undervisningsforløb og orienteringer, så 
man imødekommer forskellige læringsstile. Kolbs 
resultater kan også bruges til at beslutte rækkefølgen af aktiviteter i undervisningssessioner, således at deltagerne fra 
forskellige steder i verden kommer igennem hele læringscyklussen. AFS-frivillige og –medarbejdere, der arbejder med AFS-
deltagere, har en fundamental rolle i læringsprocessen i forhold til at hjælpe udvekslingsstudenter  og værtsfamilier med at f å 
deres oplevelser til at give mening. Den eksperimentelle læringscyklus er en værdifuld ti lgang til at gøre netop det. For at sikre 
den reflekterende del i eksperimentel læring er  debriefing et ’must’ som skal inkluderes i læringsprocessen. Forståelse for d e 
grundlæggende teorier for læring og bearbejdning af information er grundlaget for, at vi i AFS lærer at kommunikere 
succesfuldt på tværs og indenfor forskellige kulturer.  
 

 

 

 

 

 

Den Eksperimentelle Læringscyklus… 

✓ Danner en bedre forståelse af læringsprocessen Ift. At facilitere 
læringen mere effektivt.  

✓ Består af fire forskellige stadier: Konkret Erfaring, Reflekterende 
Observation, Abstrakt Begrebsliggørelse og Aktiv Eksperimente ren.  

✓ Danner ramme for design af works hops og orienteringer.  

✓ Giver facilitatorer (AFS-undervisere og -frivillige) en central rolle I 
implementeringen af den eksperimentelle læringscyklus  

For mere teoretisk information: 

Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: 

Experience k the Source of Learning and 

Development. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

Kolb, D.A., & Osland, J., Rubin, I. (1995). 

Organizational Behavior: An Experiential 

Approach to Human Behavior in 

Organizations. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

Kolb, D. (1976). Learning Style 

StustylSinventory. Boston: McBer and 

Company. 

Joy, S., & Kolb, D.A. (2009). Are there 

cultural differences in learning  
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Forestil dig følgende scen arie: Sarah er en amerikansk teenager, og hun og hendes familie er for nylig flyttet til Japan på grund 

af hendes fars arbejde.  Sarah synes, at livet i storbyen Tokyo er en smule overvældende, men hun prøver at falde til og få 

venner. En af hendes største tilpasningsudfordringer er knyttet til skolen. Der er mange nye regler og ritualer – mange flere end 

hun er vant til i USA! For eksempel er hun tvunget til  at gå med skoleuniform, 

det skulle hun ikke i  USA. I hendes japanske skole går  de ikke kun klædt i den 

samme uniform, men nogle elever fra et bestemt klassetrin går også med 

samme slags indendørssko. Hendes klassekammerater virker til at være glade 

for at gå i det samme tøj som alle andre, men Sarah føler, at hun har mistet en 

stor mulighed for at udtrykke sig. En anden udfordring for Sarah er det faktum, 

at hver dag efter skole hjælper alle eleverne hinanden med at gøre 

klasseværelserne og gangene på skolen rene. Normalt har Sarah ikke noget 

imod at gøre rent, men det er det sidste, hun har lyst til efter en lang skoledag, 

og hun bliver ofte frustreret og oprevet over denne ekstra aktivitet. Sidst men 

ikke mindst, begyndte skoleåret med en ceremoni, der varede en hel time. Det 

var en ceremoni, der var præget af ritualer, og Sarahs klassekammerater 

fortalte hende, at det var det samme hvert år. Hendes klassekammerater så ud 

til at nyde ceremonien, selvom de skulle stå op i de 60 minutter, som det 

varede. Sarah havde kedet sig og var blevet træt af at stå op i så lang tid og 

kunne ikke forstå, hvorfor hendes klassekammerater hvert år glædede sig til denne ceremoni.  

 

Hvad er det, der er i spil? Hvorfor reagerer folk fra forskellig e kulturer så mærkbart anderledes på den samme kontekst?  

Ifølge Geert Hofstede, kan denne diskrepans forklares med kulturelle forskelle. Når en udlænding som Sarah besøger et andet 

land, kan hun opleve, at hun ikke passer ind, at folk ikke kan lide hende,  og hun kan blive stresset over, hvor anderledes de lokale 

i det pågældende land opfører sig. Disse følelser kan ligeledes opstå i mødet med andre subkulturer, andre sociale klasser, 

religioner, køn og endda andre regioner i ens hjemland. Men hvorfor synes folk fra andre kulturer at opføre sig og tænke 

anderledes?  

Geert Hofstede udviklede en teori til at forklare dette fænomen. Teorien er baseret på studier, han udførte i 1980’erne, der 

involverede mere end 50 forskellige nationalkulturer. Hans teori bliver kald t for ” Teorien om de kulturelle dimensioner”, og den 

tilbyder en ramme, hvori det er muligt at undersøge, hvordan kulturelle værdier påvirker vores opførsel samt giver indsigt i,  

hvorfor nogle folk i en pågældende kultur opfører sig på en bestemt måde. Teorien præsenterer seks kulturelle dimensioner: 

magtdistance, individualisme versus kollektivisme, usikkerheds-undvigelse, maskulinitet versus femininitet, langtidsorientering 

versus korttidsorientering og eftergivenhed versus selvbeherskelse.  

 

* De kulturelle dimensioner er et kontinuum og de fleste kulturer vil placere sig imellem to ekstremer. De eksempler, som er præsen teret i 

nedenstående afsnit, er derfor ikke et udtryk for at de nævnte kulturer indeholder alle kendetegnene for den pågældende kul turelle 

dimension. Derimod peger de på nogle tendenser, der kan identificeres i den omtalte kultur.   
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1. MAGTDISTANCE (MDF)  

Magtdistancefaktoren (MDF) beskriver, hvordan mindre magtfulde medlemmer af samfundet accepterer og forventer en ulige 

magtfordeling. I de samfund hvor magtdistancen er stor, vil man ikke udfordre, dem der sidder på magten. Ydermere forventer 

man, at magtindehaverne dikterer, hvad man skal gøre. MDF er typisk højere i asiatiske, østeuropæiske, latinamerikanske og 

afrikanske samfund.   

I kulturer hvor MDF er lille, har medlemmerne af samfundet en mere ligelig fordeling af magten. Det er muligt at opnå en høje re 

status via uddannelse, indkomst, job position, etc. Nationale kulturer med en lav MDF er for eksempel: De nordiske lande, New 

Zealand og Australien.  

 

Almindelige træk hos kulturer med henholdsvis høj og lav magtdistance.  

Stor Magtdistance  Lille Magtdistance 

Ulighed er accepteret  Ulighed er minimeret  

Der er et hierarki på grund af nødvendighed Der er et hierarki på grund af fordelene 

Overordnede er ikke tilgængelige  Overordnede er tilgængelige  

Dem med magt er privilegerede Alle har samme rettigheder  

Ændringer sker igennem revolution  Ændringer sker igennem naturlig evolution 

Børn lærer at adlyde Børn har samme rettigheder som de voksne 

 

2.  INDIVIDUALISME VERSUS KOLL EKTIVISME (IVK)  

I et individualistisk samfund har folk en tendens til at træffe 

uafhængige beslutninger, og de bekymrer sig mest om sig selv og 

tætte familiemedlemmer. Eksempler på individualistiske kulturer er: 

USA, Australien og England. I kollektivistiske samfund er man 

derimod nært forbundet til andre, og de tætte familiebånd 

inkluderer ofte hele den udvidede familie (tanter ,onkler, kusiner, 

fætre, etc.). Eksempler på kollektivistiske kulturer er: Guatemala, 

Pakistan og Indonesien. 

 



43 

 

 

Almindelige træk hos henholdsvis individualistiske og kollektivistiske kulturer:  

Individualisme Kollektivisme 

Oftest kommunikation med lav kontekst  Oftest kommunikation med høj kontekst  

Fokus ligger på ”mig”  Fokus ligger på ”os”  

Det personlige valg bliver  fremhævet Relationer er vigtigere end opgaver  

Kun nødsaget til at opfylde egne forpligtigelser  Nødsaget til at opfylde forpligtigelser, som gruppen har 

bestemt 

Sig, hvad du tænker Oprethold harmoni og undgå direkte konfrontation 

 

3. USIKKERHEDS-UNDVIGELSE (UUF)  

Usikkerheds-undvigelsesfaktoren (UUF) forklarer, hvordan medlemmer oplever og håndterer ukendte situationer. I kulture 

med en høj UUF har folk en tendens til at undvige risici og uventede situationer. Ukendte situationer skaber ængstelse og stress. 

Japan, Grækenland og Rusland er lande med kulturer, der alle har en høj UUF. Disse lande har oftest et ønske om 

forudsigelighed og kontrollerede situationer.     

Kulturer med en lav UUF er tilbøjelig til at være mere tolerante over for det, som de ikke kan kontrollere.  Usikkerhed er  

accepteret som en del af livet, og folk er generelt mere afslappede og fleksible over for ukendte situationer. Lande så som 

Jamaica og Singapore er nationale kulturer, der har tilbøjelighed til at velkomme flertydighed.  

 

Almindelige træk hos kulturer med henholdsvis høj og lav usikkerheds-undvigelse:  

Høj usikkerheds-undvigelse Lav usikkerheds-undvigelse  

Højt stressniveau omkring usikkerhed Lavt stressniveau omkring usikkerhed  

Usikkerhed i livet er en konstant trussel og skal bekæmpes Usikkerhed er en del af hverdagen  

Accepterer tingene som de kommer 

Der er et behov for konsensus Det er  acceptabelt at være uenige 

Der er et behov for at undgå fiasko  Det er  okay at tage chancer 

Stort behov for regler  og love Lille behov for regler og love 
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4. MASKULINITET VERSUS FEMININITET (MVF)  

I samfund med en høj maskulinitetsfaktor er  folk drevet af konkurrence og 

præstationer. Folk er som oftest selvhævdende og fokuserede på materielle 

succeser. Lande der har nationale kulturer med en høj maskulinitetsfaktor er: Japan, 

Venezuela, Italien, Irland og Mexico.      

I Samfund der har en lav maskulinitetsfaktor, eller i samfund med en høj 

femininitetsfaktor, er folk fokuserede på at skabe gode relationer samt at sikre en  

høj levestandard for alle. Det er ikke vigtigt at være den bedste, så længe at alle er  

glade. Lande med et højere feminint register for deres nationale kulturer er: Sverige, 

Norge, Finland, Danmark og Holland. 

 

Almindelige træk hos henholdsvis Maskuline og feminine kulturer:  

Maskuline Feminine 

Fokus på ambition Fokus på livskvalitet 

Lever for at arbejde Arbejder for at leve 

Store og hurtige ting er smukke  Små og langsomme ting er smukke 

Beundrer succes Medfølelse med de svage 

Konflikter løses ved at lade den stærkeste vinde  Konflikter løses igennem kompromiser 

 

5. LANGTIDSORIENTERING (LTO)  

Samfund, der orienterer sig langsigtet, opfordrer folk til at investere og til 

at spare op. At være ihærdig og forsigtig vil lede dig til belønning. 

Medlemmer af samfundet har en bestemt rang, ældre skal respekteres og 

relationer værdsættes. Langtidsorienterede samfund har også en 

tendens til at tilpasse traditioner til  en moderne kontekst. Østasiatiske 

lande så som Kina, Korea og Japan har nationale kulturer, der som regel er 

langtidsorienterede. Samfund, der orienterer sig kortsigtet, respekterer 

traditioner, men opfordrer til at bruge penge og til at opnå øjeblikkelig 

fortjeneste. Medlemmers status bliver ikke regnet for at være særlig 

vigtig, og relationer opfattes kun som vigtige, hvis man kan opnå noget. 

USA, England og Spanien er lande med nationale kulturer, der 

orienterer sig kortsigtet.  
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Almindelige træk hos kulturer med henholdsvis langtidsorientering og korttidsorientering  

Langtidsorientering korttidsorientering 

Udholdenhed og flid skaber langsomt resultater  Flid skal skabe øjeblikkelige resultater  

Det er  vigtigt at spare og passe på ressourcer Der er et socialt pres til  at forbruge 

Villighed til  at udsætte egne ønsker for at tjene en større sag Øjeblikkelig fortjeneste er oftest mere vigtig end relationer 

   

6. EFTERGIVENHED VERSUS SEL VBEHERSKELSE (EVS)  

Denne dimension undersøger, hvor vigtigt det er  at føle glæde og kontrol i sit liv. Samfund, der har en stor eftergivenhed  (høj 

EVS), tillader at folk frit kan opfylde basale menneskelige behov og længsler, især dem der er  forbundet med at nyde livet og  

have det sjovt. I samfund, hvor der er stor selvbeherskelse (Lav EVS), undertrykker folk deres længsler under strenge social e 

normer.    Moralsk disciplin er I høj kurs, og folk har en tendens til at være pessimistiske.  

 

Almindelige træk hos kulturer med henholdsvis høj og lav eftergivenhed versus selvbeherskelse  

Eftergivenhed (høj EVS) Selvbeherskelse (lav EVS)  

Fri adfærd Adfærd der er undertrykket og reguleret 

Materiel belønning er ikke vigtig  Forventer materiel belønning for veludført arbejde  

Fokuserer på nutiden   Er hurtig til  at føle sig uretfærdigt behandlet 

Materielle goder har man pga. funktionalitet og ikke for s tatus Materielle goder er vigtige for at vise status. 

(bil, hus, firma) 

Folk er mere positive og optimistiske Folk er mere pessimistiske og kyniske 

Mere udadvendte og pågående  Mere reserverede 

Værdsætter fritid og venner  Fritid / venner er mindre vigti ge 

 

Tilbage til vores tidligere eksempel:  

Nu, hvor vi har studeret Hofstedes kulturelle dimensioner, så lad os vende tilbage til vores eksempel i  starten af denne teks t. 

Kan vi benytte strukturen til at forklare Saras situation i Japan?   

Når vi sammenligner Japan og USA ud fra Hofstedes data, er der 

to dimensioner med betydelig forskelle, som er relevante i  

Saras historie: Individualisme versus kollektivisme (IVK)  og 

usikkerheds-undvigelsesfaktoren (UUF). USA som har en IVK 

vurdering på 91 (ud af 100) peger på et samfund, der er 

meget individualistisk. Det er forbundet med et ønske om at 

udtrykke unikke identitetstræk og fokusere på egne behov frem 

for et kollektivt behov. Japan er blevet vurderet til 46 i 

denne dimension, hvilket indikerer, at det er  et kollektivistisk 

samfund, hvor det er vigtigt at være del af en gruppe. 

Tilhørsforholdet kan stedfæstes gennem uniformer samt at 

deltage i gruppeaktiviteter, der bidrager til almene 

velbefindende.  

I forhold til usikkerheds-undvigelse er USA vurderet til 92, hvor 

http://geert-hofstede.com/jamaica.html
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Japan er vurderet til 46. Det peger på, at japanere generelt foretrækker at undgå usikkerhed og derfor er glade for 

strukturerede og planlagte aktiviteter, hvorimod amerikanere har en større tolerance over for det ukendte.   Aktiviteter er  

dynamiske og bliver konstant opdaterede for at undgå gentagelser. Disse forskelle på tilgange til gruppeinteraktion, samt 

følelserne i forhold til usikkerhed, har skabt stor frustration hos Sarah. Scenariet viser os, at når der er forskel på kultu relle 

dimensioner, er der grobund for konflikt og misforståelser. Hofstedes seks kulturelle dimensioner er værktøjer, der gør det 

muligt for os at lave generelle sammenligninger af kulturer i hele verden. Vores forståelse af disse kan gøre det muligt for os at 

forstå værdier og normer i forskellige samfund, og forstå hvorfor folk opfører sig forskelligt. Hofstedes teori om de kulturelle 

dimensioner bliver brugt bredt i uddannelsesinstitutioner såsom AFS, arbejdspladser, institutioner og forskellige tværkulture lle 

arenaer til at skabe en større forståelse for aktører i  en international kontekst.  

hgjgjgjdkd 

 

 

 

  

    Books by Hofstede: 

Cultures and 

 Organizations: Software 

Of the Mind (2010) 

 

 

Hofstede’s Cultural Dimensions…  

 Forsyner os med en ramme inden for tendenser, der omhandler opførsel, 

synsvinkel og værdier, der er karakteristiske for 50 nationale kulturer ud fra 
følgende konstruktioner: 
1. Magtdistance (MDF) 
2. Individualisme versus kollektivisme (IVK)  
3. Maskulinitet versus F emininitet (MVF) 

4. Usikkerheds-undgåelse (UUF) 
5. Langtidsorientering (LTO) 
6. Eftergivenhed versus Selvbeherskelse (EVS)  

 Øger forståelsen for tværkulturelle kontekster og interaktioner med folk, der 
har en anden kulturel baggrund.  
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