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Velkommen som lokalkontakt og kulturell veiviser! 
 
Takk for at du har sagt deg villig til å være lokalkontakt for en vertsfamilie og en AFS-
utvekslingselev dette skoleåret. Det setter vi stor pris på.  
 
I håndboken vil du finne informasjon om AFS, din rolle som lokalkontakt, praktisk informasjon 
om vertsprogrammet samt informasjon om konflikthåndtering og gode tips til deg som kulturell 
veiviser. Håndboken er ment som et oppslagsverk som du kan bruke underveis i året. Når ulike 
kulturer møtes vil det være rom for misforståelser, og vi håper at du her kan finne råd til hvordan 
du kan bidra til å gjøre dette møtet så bra som mulig. 
 
De siste årene er lokalkontaktrollen videreutviklet, og det er blitt lagt til et økt fokus på 
læringsprosessene AFSerne går gjennom i sin hverdag i løpet av utvekslingsåret. Det er blitt 
utviklet læringsaktiviteter du som lokalkontakt kan gå gjennom sammen med AFSeren for å 
reflektere rundt det man opplever gjennom året, og du vil få påminnelser om disse hver måned. 
I denne håndboken vil du finne nyttig informasjon om lokalkontaktrollen, tips til oppfølging av 
AFSeren og om konflikthåndtering, samt en introduksjon til viktige interkulturelle teorier, og et 
innblikk i aktivitetene for de månedlige kontaktpunktene med utvekslingseleven din.  
 
Vi ser frem til å jobbe med deg og til å guide deg på denne interkulturelle reisen sammen med 
din utvekslingselev og dine vertsfamilie. Det kommende året vil du få mulighet til å lære mye 
om en ny kultur, til å utvikle dine eksisterende kunnskaper om Norge og din interkulturelle 
kompetanse, og ikke minst å lære nye mennesker å kjenne. 
 
Lokallaget blir en viktig støttespiller gjennom året, og de du kommer til å ha mest kontakt med 
i AFS-nettverket. I tillegg vil AFS-kontoret i Oslo selvfølgelig alltid være tilgjengelige for 
spørsmål, råd og veiledning gjennom hele året. 
  
 
Vi ønsker deg lykke til! 
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Om AFS 
 
Som lokalkontakt i AFS blir du en del av et verdensomspennende nettverk av frivillige. AFS 
Norge Internasjonal Utveksling er en ideell, frivillig organisasjon som tilbyr interkulturell læring 
og global kompetanse gjennom utveksling, kurs og undervisningsopplegg. I 70 år har våre 
frivillige lagt til rette for at mennesker skal få utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som 
er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. AFS er verdens eldste 
utvekslingsorganisasjon, og har ingen religiøs eller partipolitisk tilknytning. Organisasjonen 
tilbyr ulike utvekslingsprogrammer i 100 land verden over, tilrettelagt av AFS-nettverkets 60 
partnerland. Med 40 000 frivillige er vi en av verdens største frivillige organisasjoner. AFS 
inngikk i 2015 offisielt partnerskap med UNESCO, og støtter oppunder FNs bærekraftmål 4 
God utdanning og 16 Fred og rettferdighet. 
 
AFS sin grunnleggende idé er å knytte bånd mellom mennesker på tvers av kulturer og 
landegrenser, og på den måten bidra til økt interkulturell forståelse og fred. Kunnskap om 
hvordan vi kan kommunisere og samhandle med andre land og kulturer på best mulig måte, er 
viktig i dagens samfunn. AFS mener at både utvekslingselever, vertsfamilier, frivillige og 
lokalsamfunn lærer noe verdifullt gjennom utveksling som gjør oss bedre i stand til å forstå 
verden omkring oss. Denne forståelsen gir oss større toleranse for mennesker fra andre 
kulturer, og den er derfor med på å skape større mellommenneskelig forståelse og en mer 
fredfull verden. 
 
AFS sitt formål er fred, og vi ønsker å bidra til å oppnå en mer fredelig verden gjennom å legge 
til rette for større forståelse og mer kunnskap om andre kulturer. AFS vil motivere hver enkelt 
av oss til å forstå og lære om andre kulturer på en konstruktiv og fredelig måte.  
 
Gjennom å gi støtte og råd til en vertsfamilie og en AFSer, gir du et viktig bidrag til økt forståelse 
på tvers av kulturer.  
 
Historien om AFS 
 

AFS har sitt utspring i American Field Service, et frivillig ambulansekorps som fraktet sårede fra 
slagmarken i Europa under de to verdenskrigene. Amerikanske ambulansesjåfører bosatt i 
Frankrike erfarte at personlig kontakt over landegrensene bidro til forståelse og vennskap. De 
ønsket å bidra til å knytte bånd mellom mennesker fra ulike kulturer og være med å forhindre 
at de nok en gang måtte ut med ambulanser på en ny slagmark. 
 
I mellomkrigstiden ga American Field Service universitetsstipender til fransk og amerikansk 
ungdom. Etter aktiv innsats også under andre verdenskrig tok ambulansesjåførene i 1946 
initiativet til å starte med utveksling av ungdom i videregående skole. 

AFS Norge har vært en del av AFS-historien helt fra starten av. Høsten 1947 reiste tre 
ungdommer fra krigsherjede Hammerfest til USA for å bo ett år hos en vertsfamilie og gå på 
skole der. Programmet vokste fort i Norge. Allerede i 1956 opprettet AFS et kontor i Oslo og i 
løpet av de ti første årene deltok 223 norske ungdommer på programmet. I 1960-årene vokste 
AFS virkelig frem som en stor, frivillig organisasjon, og vertsprogrammet ble opprettet også i 
Norge. 
 
Hvert år deltar over 12 000 ungdommer på AFS sine helårs utvekslingsprogrammer. 
Hovedkontoret til AFS ligger i New York, mens medlemsorganisasjonene fordeler seg på i 
overkant av 60 land i alle verdensdeler 
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Lokalkontaktens rolle 
 
Som lokalkontakt er du en viktig del av frivillignettverket til AFS, og en avgjørende brikke i 
støtteapparatet vårt. Lokalkontakten skal hjelpe og støtte både AFSer og vertsfamilie i løpet av 
utvekslingsåret. Du skal være en kulturell veiviser for utvekslingseleven gjennom året, og vi vil 
oppfordre deg til helt fra starten å hjelpe AFSeren med å identifisere, undersøke og forstå den 
norske kulturen. Dette gir samtidig en mulighet for AFSeren å kunne reflektere rundt og lære 
mer om sin egen kultur. Antagelig vil også du slik få mulighet til å lære om AFSerens kultur, i 
tillegg til at du lærer mer om deg selv og den norske kulturen!  
 
Å være lokalkontakt er en hyggelig måte å bli kjent med en ungdom fra en annen kultur på, 
samtidig som du bistår vertsfamilien og AFSeren gjennom de utfordringene de skulle støte på. 
Som lokalkontakt har du forpliktet deg til å holde jevnlig kontakt med både AFSer og 
vertsfamilie, minst én gang i måneden. Vi anbefaler at du tar kontakt med AFSer og vertsfamilie 
så raskt som mulig for å etablere kontakt! Vi anbefaler at du også deltar på eventuelle møter og 
aktiviteter som lokallaget arrangerer. Kanskje ønsker du også å avlaste vertsfamilien ved å 
invitere eleven hjem til deg, med på aktiviteter, og kanskje på middag eller helgebesøk i ny og 
ne? 
 
En lokalkontakt har ingen kontrollfunksjon overfor vertsfamilien, men er der for å hjelpe til. I 
mange tilfeller er det du som lokalkontakt som er den første til å få vite om eventuelle 
utfordringer, og kan bidra til å forhindre større konflikter og problemer ved å avklare ting som 
er uklart underveis, eller videreformidle bekymringer til AFS lokalt eller nasjonalt. Skulle en 
større konflikt oppstå ber vi om at du tar kontakt med lokallaget og/eller AFS-kontoret – du 
står ikke alene i slike situasjoner. 
 
 
Lokalkontaktens oppgaver  
 

 Forklare AFSer og vertsfamilie hva rollen som lokalkontakt 
innebærer. 

 AFSer OG vertsfamilie skal kontaktes hver måned. 
 Snakk med eleven og familien hver for seg. Temaer som bør 

berøres, er forholdet mellom AFSeren og vertsfamilien, 
forholdet til skole, fritid og integrering i lokalsamfunnet, 
generelt om hvordan ting går og hvordan utvekslingseleven 
og vertsfamilien har det, og eventuelle andre ting som 
vertsfamilie eller AFSer ønsker å snakke om.  

 Gjennomføre læringsaktiviteter sammen med AFSeren 
gjennom året, og sende inn rapportskjema til AFS Norge 
etter hver kontakt.  

 Være behjelpelig med å integrere AFSeren i lokalmiljøet.  
 Behandle sensitive og fortrolige opplysninger med 

varsomhet, jfr. taushetsplikten.  
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Månedlige læringsaktivitet 
 
Det er utarbeidet læringsaktiviteter som skal gi utvekslingselevene større mulighet for 
refleksjon rundt sine opplevelser. Ønsket er at lokalkontakten skal veilede elevene gjennom en 
slik aktivitet i måneden. Målet er at dette skal hjelpe utvekslingselevene å utvikle sin 
interkulturelle kompetanse og på den måten øke læringsutbytte de sitter igjen med etter 
utvekslingsåret. Lokalkontakten har med andre ord en viktig rolle i utvekslingselever og 
vertsfamilier sin kulturelle oppdagelses- og tilpasningsprosess.  
 
De månedlige læringsaktivitetene består i all hovedsak av spørsmål til diskusjon knyttet til et 
bestemt tema. Noen inneholder også en aktivitet man oppfordres til å gjennomføre som 
utgangspunkt for diskusjon. Det er totalt 12 anbefalte læringsaktiviteter, fordelt på de 11 
månedene utvekslingseleven er i Norge. Disse er delt inn i fire læringsområder: 
 

1. Å oppdage og bli bevisst på kulturforskjeller 
2. Å videreutvikle ferdigheter og kulturell forståelse 
3. Det interkulturelle individ i et globalt perspektiv 
4. Forberedelser til reintegrering i hjemlandet 

 
Vi vil oppfordre deg til å sette av litt tid på det første møtet til å forklare utvekslingselev og 
vertsfamilie hva rollen din er, og å snakke litt om hvordan den månedlige oppfølgingen vil 
gjennomføres. Forsikre deg om at utvekslingseleven forstår at de månedlige læringsaktivitetene 
er del av oppfølgingen som tilbys fra AFS.  AFS ønsker å gi deltakerne hjelp fra erfarne frivillige 
i læringsprosessen de går igjennom i løpet av utvekslingsåret.  

Fortell eleven at disse møtene også er en mulighet for å dele positive så vel som utfordrende 
situasjoner og problemer som han/hun opplever i vertsfamilien, skolen og lokalsamfunnet.  

Dersom du ser at eleven har problemer som han/hun sliter med, så er det viktigere at du som 
lokalkontakt fokuserer på å hjelpe eleven gjennom utfordringene framfor å gjennomføre den 
anbefalte læringsaktiviteten. Den kan du heller kommer tilbake til ved en senere anledning når 
det passer bedre. Det er viktig å merke seg at du som lokalkontakt ikke er pålagt å følge 
læringsaktivitetene slavisk, og at det går an å bruke dem som inspirasjon til tema du kan snakke 
med utvekslingseleven din om, og eventuelt endre på rekkefølgen på aktivitetene om det føles 
naturlig.  

Månedens læringsaktivitet vil sendes ut per e-post sammen med linken til den månedlige 
rapporten. I e-posten vil det stå hvordan læringsaktiviteten gjennomføres, sammen med 
eventuelle tips og triks for gjennomføringen. 
 
Fra 2004 har det også vært et krav at denne kontakten må dokumenteres med månedlige 
rapporter. I enkelte land er også dokumentert månedlig kontakt mellom lokalkontakt og 
AFSer/vertsfamilie et av kriteriene for å bli godkjent som utvekslingsorganisasjon. I de tilfellene 
du rapporterer om at ting ikke går så bra, vil AFS-kontoret automatisk få beskjed, og du vil bli 
kontaktet for videre oppfølging.  
 
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at i henhold til norsk lov har alle krav på innsyn i opplysninger 
som omhandler en selv. Dersom vi skulle bli kontaktet av en vertsfamilie eller utvekslingselev 
som ønsker innsyn i disse rapportene, vil hver henvendelse bli behandlet individuelt og vi vil 
kontakte lokalkontakten direkte før eventuelle opplysninger gis ut. 
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Læringsområder og månedlige læringsaktiviteter 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å oppdage og bli bevisst på kulturforskjeller 
Læringsaktiviteter: 

1. Observasjon av lokalmiljøet 
2. Karlegging av mine hjem 
3. Utforsking av familielivet 
4. Kartlegging av skolene mine 

 
Målet med læringsaktivitetene som hører inn under det første læringsområdet er å hjelpe utvekslingseleven 
å finne seg til rette hos vertsfamilien, på skolen og i lokalsamfunnet. Videre ønsker vi også at dere skal 
bruke tiden til å bygge opp en tillitsfylt relasjon til utvekslingselev og vertsfamilie. Dette vil danne 
grunnlaget for den videre kontakten dere imellom, og for muligheten for læring gjennom 
læringsaktivitetene.  God kontakt vil også sikre at utvekslingseleven føler seg komfortabel med å kontakte 
deg om det skulle oppstå problemer underveis i året.  

Å videreutvikle ferdigheter og kulturell forståelse 
Læringsaktiviteter: 

5. Konflikthåndtering 
6. Vennskap 
7. Kommunikasjonsstiler 

 
Nå som du har opparbeidet et godt og nært forhold til utvekslingseleven kan du begynne å jobbe med 
forståelse av den interkulturelle opplevelsen han/hun tar del i. Målet for læringsaktivitetene er å utvikle 
ferdigheter og holdninger som utvekslingseleven trenger for å kunne tilpasse seg sitt nye miljø i Norge. 
Ønsket er at utvekslingseleven skal få en dypere forståelse av vertsfamilien, skolen, vennene og hvordan de 
ulike elementene påvirker og relaterer til deres interkulturelle opplevelse.  

Det interkulturelle individ i et globalt perspektiv 
Læringsaktiviteter: 

8. Å vise følelser 
9. Å bidra i lokalmiljøet 
10. Å vise takknemlighet 
 

Ideelt sett skal utvekslingseleven nå ha klart å tilpasse seg vertsfamilien og hverdagen i Norge, og han/hun 
har oppnådd et greit nivå av norsk. De neste månedene er fokuset å hjelpe utvekslingseleven å se seg selv 
og sin nye kultur i en større global kontekst, og fortsette å øke hans/hennes bevissthet rundt hva de lærer 
gjennom deltakelsen i AFS-programmet. 
 
Målet er at utvekslingseleven skal kunne begynne å identifisere verdier, ferdigheter og atferd som de har 
hatt med seg fra sin hjemkultur, og videre se de nye ferdighetene og læringen de har tilegnet seg siden de 
kom til Norge. Ønsket er at dette skal bidra til at utvekslingseleven begynner å forstå hvordan læringen 
gjennom AFS-opplæringen beriker dem.  

Forberedelser til reintegrering i hjemlandet 
Læringsaktiviteter: 

11. Refleksjon rundt året som har gått 
12. Refleksjon over mitt nye jeg 

 
På dette tidspunktet i opplevelsen vil utvekslingseleven ofte oppleve mange motstridende følelser. Deres 
glede over at de snart skal reise hjem vil også påvirkes av sorgen over at utvekslingsåret nærmer seg 
slutten, og de må ta farvel med vertsfamilien og venner. Videre kan de oppleve motstridende følelser 
knyttet til aspekter ved norsk kultur som de nå har tilpasset seg og tatt til seg, og som de nå må forlate. 
 
Målet med læringsaktivitetene de kommende månedene er å hjelpe utvekslingseleven å forberede seg på 
returen hjem. Vi ønsker å hjelpe dem å forberede de siste ukene i Norge, reflektere rundt utfordringene de 
kan møte på hjemme, og hvordan de kan bruke sine nye ferdigheter til å håndtere disse. 
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Konflikthåndtering i AFS    
 
Det finnes ingen fasit for hvordan AFS-opplevelsen vil bli. Hver vertsfamilie og hver 
utvekslingselev er forskjellig, og hver opplevelse blir derfor unik. Til tross for forberedelser og 
støtte fra AFS, kan det oppstå utfordringer underveis. Dette er en del av læringsprosessen, og 
kan være interessant og stimulerende, men det er ikke alltid lett. Ofte går ting seg til etter hvert 
dersom man er fleksibel, tålmodig og villig til å inngå kompromisser. Man vil komme langt med 
positiv innstilling og åpen kommunikasjon. De fleste problemene kan løses ved å sitte sammen 
og snakke rolig om det. Dersom problemene ikke kan løses rundt bordet eller i familien, råder 
vi vertsfamilien eller AFSeren til å kontakte lokalkontakten.  
 
Erfaringsmessig ser vi at de vanligste problemene og utfordringene kommer av kulturelle 
forskjeller mellom vertsfamilie og AFSer. Misforståelser oppstår ofte som en følge av ulike 
kulturelle kommunikasjonsmønstre, ulike måter å vise respekt, og forventninger knyttet til 
hvordan en ungdom skal oppføre seg i ulike kulturer.  
 
Å ta tak i problemer raskt vil hjelpe å kunne holde problemløsningen på et konstruktivt nivå. 
Dette er en av grunnene til at det er viktig for AFS at du som lokalkontakt har jevnlig kontakt 
med utvekslingselev og vertsfamilie, slik at vi kan ta tak i småproblemer tidlig før de får utviklet 
seg til et punkt der det blir vanskelig å få til konstruktive samtaler mellom partene. Det aller 
viktigste verktøyet vi har i konflikthåndtering, er kommunikasjon. Det er viktig å oppmuntre 
både vertsfamilie og utvekslingselev til å ta opp ting direkte med hverandre, dette er den beste 
og letteste måten å løse problemer på. Det er naturlig at du gjerne er en av de første som får 
vite om det, dersom vertsfamilien og utvekslingseleven opplever utfordringer. Som lokalkontakt 
kan du i slike situasjoner hjelpe dem ved for eksempel: 
 

 Å snakke med de aktuelle i familien hver for seg. 
 Å samle hele familien for sammen å snakke om vanskelighetene. 
 Å foreslå en plan for å løse problemene, og avtale et nytt møte senere for å se hvordan 

det går videre. I noen sammenhenger kan AFS utarbeide en skriftlig avtale med punkter 
som alle parter må jobbe med fram til det neste møtet. 

 Å gi utvekslingseleven og familien litt tid fra hverandre for å kunne se på erfaringene på 
avstand. I slike tilfeller brukes avlastningsfamilier/krisefamilier - i noen tilfeller er dette 
lokalkontakten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man kan få vite om potensielle utfordringer på mange forskjellige måter, enten ved at 
vertsfamilien eller utvekslingseleven tar direkte kontakt med deg, eller ved at lokallaget eller 
AFS-kontoret har fått en henvendelse angående utvekslingseleven eller vertsfamilien. I de 
innledende samtalene er det alltid viktig å få så mye informasjon om problemet eller konflikten 
som mulig, vær åpen, still spørsmål og be om eksempler for bedre å kunne forstå hva det er som 
foregår.  
 

De vanligste problemene som oppstår er ofte relatert til forhold i vertsfamilien, på skolen eller i 
omgivelsene. Kanskje utvekslingseleven har hjemlengsel, eller problemer med å tilpasse seg norsk 
kultur. Kulturforskjeller og manglende kommunikasjon kan ofte føre til misforståelser. Friksjoner og 
argumenter er normale ting i hverdagen, også i en vertsfamilie. Misforståelser oppstår ofte som en 
følge av ulike kulturelle kommunikasjonsmønstre, ulike måter å vise respekt, og forventninger knyttet 
til hvordan en ungdom skal oppføre seg i ulike kulturer. 
 
Kommunikasjon, åpenhet, tålmodighet og initiativ er viktige nøkkelord. 
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Ofte vil litt veiledning og råd være nok til at vertsfamilien og utvekslingseleven kan klare å finne 
en måte å få snakket sammen om problemet som har oppstått. Om det er større utfordringer, 
kontakt alltid AFS-lokallaget ditt eller AFS Norge sentralt, slik at AFS i sendelandet kan 
informeres om situasjonen. Foreldrene i hjemlandet vil ofte få informasjon fra AFSeren direkte, 
og det er til stor hjelp at AFS i sendelandet er informert dersom foreldrene tar kontakt om 
situasjonen. 
 
Konflikthåndtering kan være utfordrende, spesielt hvis man gjør det for første gang. Ingen 
konflikt er lik, og mange vil oppleve å trå feil iblant. Som lokalkontakt er du ikke ment å være 
ekspert, men en hjelp og samtalepartner i den vanskelige situasjonen. Du kan når som helst si 
ifra til lokallaget eller AFS-kontoret om det blir for mye, eller du trenger hjelp eller råd. 
 
Meglerrollen og meklingsmøter mellom AFSer og vertsfamilie  
 

I situasjoner der det viser seg nødvendig å arrangere et møte mellom partene, er det viktig at 
du husker at din rolle ikke er å løse konflikten, men å bistå i å håndtere den. Det å ta tak i 
konflikter skal ikke forveksles med å ta over og å løse konflikten. Konflikten eies av partene 
som har den, og det er deres oppgave å takle, håndtere og løse den etter beste evne. Din rolle 
består i å veilede dem, og å hjelpe dem på vei til denne løsningen. 
 
I et møte mellom AFSer og vertsfamilie er ønsket at de skal dele sin egen opplevelse av 
situasjonen som har oppstått. Videre er målet at de skal lytte til hverandres opplevelse og at de 
skal se hvordan motsatt side opplever det som har hendt. Både AFSer og de ulike medlemmene 
av vertsfamilien må se sin egen rolle i konflikten som har oppstått, og de må ta ansvar for den 
rollen de selv spiller. Videre er det ønskelig at alle partene skal jobbe sammen for å finne en 
løsning som alle føler de kan leve med. Selv om man naturlig må snakke om ting som har skjedd, 
er det målet etter å ha fremtidsfokus - «Hva kan vi sammen gjøre for at dette skal fungere»? 
 
Tips til grunnregler for et meklingsmøte 

 Vi avbryter ikke hverandre – alle skal slippe til (megler strukturerer møtet) 
 Vi behandler hverandre med respekt 
 Vi ber om en pause dersom vi har behov for det 
 Vårt mål i dag er å finne en løsning, og så se fremover 

 
Om enten vertsfamilie eller AFSer har kommet med forslag til løsning som ville fungere bra for 
dem mens du snakket med dem på egenhånd, bør du oppfordre dem til å dele denne tanken 
med motsatt part.  
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Noen tips til deg i en konfliktsituasjon 
 
 

Sett deg inn i den informasjonen du har, og forbered deg på hva du ønsker å si, og på potensielle 
reaksjoner som kan komme. Søk hjelp hos lokallag og/eller AFS-kontoret, diskuter med dem og 
få tips og innspill.  
 
Det er viktig at både AFSeren og vertsfamilien er klar over at det skal være et møte, og får tid 
til å forberede seg. Da har de mulighet til å tenke gjennom hvordan de opplever situasjonen 
selv, og det gir større sjanse for en konstruktiv samtale når dere møtes. Om man ikke forbereder 
dem på hva møtet handler om, er det større sannsynlighet for at de går i «forsvarsposisjon» og 
låser seg, og at det dermed blir vanskeligere å komme fram til en konstruktiv løsning som alle 
kan enes om. 
 
Her følger noen veiledende råd til hvordan du som lokalkontakt bør opptre i en meklersituasjon 
mellom AFSer og vertsfamilie: 
 
Vis respekt for partene i konflikten 
Selv om du har en klar formening om hva som er rett og galt i en konfliktsituasjon, er det viktig 
å lytte til alle sider av saken. For en part i konflikten er det demotiverende og frustrerende å 
ikke bli lyttet til, og det kan ødelegge mye av motivasjonen. 
 
Fokuser på sak, ikke person 
Forsøk å holde personlige følelser utenfor. Konflikter oppstår gjerne i perioder med mye stress. 
Når både vertsfamilie og AFSer er helt på grensen av sin egen kapasitet, har små konflikter en 
tendens til å utarte seg og blåses ut av proporsjoner.  
 
Vær ærlig – ikke lov ting du ikke kan holde 
Det er viktig å være ærlig i møte med vertsfamilie og AFSer for å bevare tilliten til alle involverte 
parter. Ikke lov ting du ikke er sikker på at kan holdes. Er du usikker på noe, si at du vil sjekke 
med AFS-kontoret, og komme tilbake angående det. Du vil kunne oppleve at ikke alle parter vil 
være enige i dine synspunkter, eller at én eller begge parter opplever at noe som er viktig for 
dem ikke kan tas hensyn til eller ikke blir slik de har tenkt seg. Opplever du en situasjon som 
vanskelig, henvis gjerne til AFS sentralt.   
 
Aksepter at du ikke kan løse alle konflikter 
Ikke alle konflikter kan løses, og det er ikke ditt ansvar å løse enhver konflikt. Det som er viktig, 
er å få en oversikt over hva konflikten handler om og hvor skoen trykker, for så å forsøke å 
hjelpe med å finne en løsning. I noen tilfeller vil det ikke være noen løsning på situasjonen innad 
i vertsfamilien, og da vil kanskje det beste for alle parter være et vertsfamiliebytte. 
 
Plan for Success og Support Agreement 
 

I saker hvor man ikke umiddelbart finner en løsning gjennom samtaler, har vi i AFS flere typer 
verktøy vi kan bruke. Vi har god erfaring med skriftlige hjelpemidler for å hjelpe 
utvekslingselevene våre å forstå alvoret i en konfliktsituasjon. Disse er ment som en hjelp til 
AFSeren for at de skal kunne løse alvorlige problemer som potensielt kan føre til et familiebytte 
eller eventuell hjemsendelse. Mange utvekslingselever vil respondere godt på å få en skriftlig 
avtale med klare retningslinjer for hva som forventes av dem.  
 
Det er særlig to ulike typer skriftlige hjelpemidler som brukes, «Plan for Success» og «Support 
Agreement». Du vil finner mer informasjon om disse på neste side, og av og til vil du som 
lokalkontakt bli bedt om hjelp fra deg som lokalkontakt til å bistå i å utarbeide disse. 
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Plan for Success  
 

 Skrives ved små eller middels store problemer og typiske tilpasningsproblemer 
 Kan skrives ved første tegn til problemer 
 Lages både med tanke på utvekslingselev og vertsfamilie 
 Lages i samarbeid med AFSer og vertsfamilie 
 Trenger ikke sendeforeldres signatur 

 
Når kan det være nyttig med en «Plan for Success»? 

 Overbruk av internett, eller hvis utvekslingseleven har for mye kontakt hjem 
 Motstand eller mangel på å følge vertsfamiliens regler, for eksempel ved ikke å gjøre 

de oppgavene man blir satt til i familien 
 Vertsfamilie og AFSer sliter med å kommunisere skikkelig med hverandre 
 Ved første tegn til at utvekslingseleven sliter med å tilpasse seg skolen, eller de viser 

motstand mot å engasjere seg sosialt eller akademisk på skolen 
 
Det som er viktig å huske på med Plan for Success er at det skal være utvekslingselevens og 
egne løsninger på problemene som har oppstått, men som lokalkontakt vil du kunne hjelpe 
utvekslingseleven å identifisere problemene og å sette realistiske mål.  
 
 
Support Agreement 
 
En Support Agreement er en mer formell versjon av en Plan for Success, og brukes i situasjoner 
der utfordringene oppleves som mer alvorlige og kan få større konsekvenser for 
utvekslingseleven. En Support Agreement er ikke en kontrakt, men ment som er verktøy som 
kan være til hjelp i problemløsningen.  
 
En Support Agreement  

 Skrives ved mellomstore til store problemer, som gjentagende negativ atferd som truer 
forholdet til vertsfamilien og/eller deltakelsen på AFS-programmet 

 Fokuserer på forbedringer som trengs i utvekslingselevens atferd 
 Må godkjennes av både AFS Norge, sendelandet AFSer kommer fra og 

utvekslingselevens foreldre i hjemlandet 
 AFSer, vertsfamilie, lokal frivillig (lokalkontakt) og sendeforeldre må underskrive på 

denne avtalen 
 Skal ikke signeres før utkast er blitt delt med AFS i vertslandet, AFS i sendelandet og 

foreldrene i hjemlandet. 
 
Når kan det være nyttig med en «Support Agreement»? 

 Hvis utvekslingseleven utsetter seg selv eller andre for fare ved risikoatferd 
 På tross av verbal veiledning, fortsetter dårlig oppførsel og tilpasning på skolen 
 På tross av verbal veiledning, fortsetter å ha problemer med tilpasning eller med å 

integrere seg i vertsfamilien 
 
Om det blir aktuelt med en Plan for Success eller en Support Agreement ber vi dere ta kontakt 
med AFS-kontoret. Vi kan sende dere eksempler på hvordan en slik avtale skal lages, samt 
veiledning og råd ved behov. 
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Familiebytte 
 

Til tider hender det at det man ikke lykkes å få til et godt forhold mellom utvekslingseleven og 
familien, til tross for de beste intensjoner hos begge parter. Et familiebytte er likevel ikke noe 
som skjer umiddelbart etter en konflikt. I første omgang vil vi forsøke å løse problemet mellom 
vertsfamilien og AFSeren.  
 
Dersom situasjonen skjærer seg helt, og det ikke er mulig å komme fram til løsninger og 
kompromisser i vertsfamilien, kan et familiebytte være det beste for alle parter. Denne 
avgjørelsen tas i så fall av AFS-kontoret etter samtaler med AFSer, vertsfamilie, lokalkontakt og 
eventuelt lokallag.  
 
Et familiebytte skjer vanligvis i nærområdet, slik at AFSeren kan fortsette på samme skole. 
Dersom dette ikke er mulig, vil AFS-kontoret skaffe ny vertsfamilie og skoleplass til AFSeren et 
annet sted i Norge. Det er viktig å være klar over at det kan ta litt tid å skaffe en ny vertsfamilie 
til AFSeren. Vi oppfordrer derfor vertsfamilien til å kontakte deg og lokallaget på et tidlig 
tidspunkt dersom det oppstår konflikt i familien, eller man føler at familiebytte er nødvendig av 
andre grunner. 
 
Et familiebytte gir familien mulighet til å gå tilbake til sitt «normale liv», og utvekslingseleven får 
en ny start i nye omgivelser. De erfaringer utvekslingseleven har gjort vil kunne hjelpe 
ham/henne til lettere å komme inn i en ny familie. Tilpasningen i en ny familie vil kunne være 
utfordrende for utvekslingseleven, og også i en slik periode vil det være viktig at du er tilstede 
og gir støtte underveis til både AFSeren og den nye vertsfamilien.  
 
Selv om den nye vertsfamilien blir gjort kjent med at det har vært utfordringer i tidligere 
vertsfamilie, er det viktig å være forsiktig med å snakke for mye om hva som skjedde i den 
forrige familien med den nye vertsfamilien. Både AFSeren og den nye vertsfamilien bør få 
muligheten til å bli kjent med hverandre uten å «tynges» for mye av det som har skjedd tidligere. 
Som vi nevnte innledningsvis i denne håndboken, er hver AFSer og vertsfamilie unik, og hver 
opplevelse vil derfor også variere avhengig av kjemien mellom dem.   
 
Det er naturlig at et familiebytte ofte involverer skuffelser og følelser av å komme til kort for 
begge parter. Familiebytter forekommer hvert år uten at man kan klandre noen av partene. 
Årsakene kan være så mangt; ulike personligheter, spesielle omstendigheter, manglende evne 
til å kommunisere eller rett og slett dårlig kjemi.  
 

 

 
 
 
 
 

 

  

Husk at: 
 Det er viktig å lytte til alle parter, og å ta opp problemene på en saklig og konstruktiv måte.  

Husk at det alltid finnes minst to sider av en sak 
 All informasjon du mottar som lokalkontakt skal behandles konfidensielt 
 Rapport skal alltid sendes til AFS-kontoret – enten månedlig kontakt eller telefon/e-post  
 Alle ansatte i AFS har selvfølgelig taushetsplikt, AFS plikter å holde foresatte i hjemlandet 

orientert om signifikante endringer i situasjonen til utvekslingseleven, de vil derfor også 
informeres når AFS mottar rapporter i forbindelse med rådgivning. 

 Som lokalkontakt står du aldri alene. Lokallaget og/eller AFS-kontoret er der alltid dersom du 
har behov for støtte, råd eller hjelp.  
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Hva er de typiske utfordringene? 
 
Et utvekslingsår kan by på mange utfordringer både for utvekslingselev og vertsfamilie. I denne 
delen av håndboken har vi valgt å trekke fram en del «typiske» eksempler på ting som kan skjære 
seg eller skape problemer for AFSer og vertsfamilie, samt gi deg tips og råd til hvordan du kan 
hjelpe begge parter å håndtere disse utfordringene.  
 
For at du skal kunne utføre din rolle som lokalkontakt på best mulig måte er det viktig at det 
etableres et tillitsforhold mellom deg og vertsfamilien og deg og AFSeren. Om du har god 
kontakt med begge parter blir det lettere for dem å være åpne og ærlige om hvordan de har 
det, og dermed blir det lettere for deg å hjelpe dem å ta tak i ting om det skulle være noe som 
må ordnes opp i.  
 
Regler og retningslinjer i vertsfamilien 
Både vertsfamilien og utvekslingseleven kan oppleve at ting er vanskelig og utfordrende. 
Typiske ting som vertsfamiliene kanskje overraskes over, er blant annet at AFSeren: 
 

 må minnes om plikter som husarbeid, lekser, eller å skifte klær 
 ikke alltid holder avtaler 
 ikke alltid tar familiens behov med i betraktning når han/hun må balansere det opp 

mot personlige ønsker, krav fra skolen, venner og AFS 
 ikke forstår familiens vaner og regler med én gang, eller lar vær å følge dem selv etter 

å ha blitt forklart hvordan og hvorfor ting gjøres 
 eksperimenterer med ny oppførsel og prøver ut regler 
 ikke viser ekstra interesse for den norske kulturen, eller de norske tingene som 

vertsfamilien introduserer 
 ikke viser initiativ til ting i familien 
 ikke blir bestevenn med vertssøsken 

 
Alt dette er vanlige problemstillinger som kan dukke opp i løpet av utvekslingsåret. 
Vertsfamilien må forstå at en AFSer er en helt vanlig ungdom, som kommer til å by på de samme 
gleder, sorger og utfordringer som andre tenåringer. Det er viktig at vertsfamilien er tålmodig 
og ikke har for høye forventninger til hva AFSer skal klare, spesielt i begynnelsen.  
 
Vi anbefaler at vertsfamiliene tenker gjennom reglene som gjelder familien på forhånd. Dette 
kan gjelde rutiner for mat, internettbruk, lån av andres ting, hjelp i huset osv. Reglene bør 
gjennomgås med AFSeren så snart som mulig etter ankomst, slik at han/hun vet hvilke regler 
som gjelder fra dag én. Det skader ikke å være streng. Videre er det viktig at de er direkte i sin 
kommunikasjon med utvekslingseleven, og sier klart fra om det er noe de ønsker at 
utvekslingseleven skal endre av oppførsel/vaner. Man kan ikke regne med at de vil forstå det 
av seg selv. Gjentakelse av beskjeder, og flere påminnelser må ofte til.  
 
Om det oppstår problemer med at utvekslingseleven ikke følger vertsfamiliens regler, kan det 
være lurt å spørre AFSeren hvilke regler som eksisterer i vertsfamilien. På den måten kan man 
raskt nøste opp i om det er noe de ikke har forstått eller fått med seg. Selv om vi oppfordrer 
AFSerne til å lære nye «norske» vaner ved å observere og deretter kopiere, er det ikke alle som 
er like flinke til å gjøre slike observasjoner, og vil trenge litt ekstra hjelp og veiledning underveis 
i året av både vertsfamilie og lokalkontakt. 
 
Om det er gnisninger mellom vertssøsken og AFSer er det viktig at vertsforeldre og andre ikke 
sammenligner dem, eller bruker dem som eksempel for hverandre. Det kan skade forholdet 
mellom dem. Vertssøsken kan oppfordres til å bli en slags fadder og lærer for AFSeren ved å 
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hjelpe dem i lokalmiljøet, på skolen og med norsken. De bør være tålmodige og vise interesse 
for utvekslingseleven. AFSeren på den annen side, må også vise respekt, og ha forståelse for at 
vertssøsknene har sine liv, og ikke nødvendigvis ønsker en ny venn men heller et nytt søsken. 
Dette kan gi grobunn for et godt og solid søskenforhold. 
 
Skolen  
AFS-programmet er et skoleprogram, og vi forutsetter at utvekslingselevene er innstilte på å 
gjøre sitt ytterste for å tilpasse seg norsk skole, lære seg språket og følge undervisningen så fort 
som mulig. Selv om de blir forklart hvordan norsk skole fungerer, kan AFSerne som kommer til 
Norge, allikevel ha problemer med å forstå hvordan for eksempel «ansvar for egen læring» 
fungerer i skolen. De kan ha problemer med å forstå hvordan de skal forholde seg til lekser og 
innleveringer, og til å titulere lærer med fornavn eller «du». Om det etter hvert kommer fram at 
utvekslingseleven ikke gjør sin del på skolen, må AFSeren forklares hvordan norsk skole 
fungerer. Be gjerne AFSeren om å beskrive skolen i hjemlandet, for så å forklare forskjellene fra 
norsk skole.  Om det viser seg at eleven skulker eller ikke bryr seg om skolen, er det viktig å 
forklare han/henne hvilken rolle skolen spiller i AFS-året: 
 

 Det er på skolen AFSeren møter unge på egen alder og får seg venner 
 Deltakelse på skolen er avgjørende for oppholdstillatelsen  
 Et AFS-år er et skoleår, og det er et krav for at han/hun skal få lov å fortsette 

deltakelsen på AFS-programmet 
 
Høyt fravær, brudd på skolens regler eller mangel på deltakelse kan føre til hjemsendelse. AFS-
kontoret ønsker tilbakemelding ved stort fravær eller om det er andre ting som ikke fungerer 
på skolen. 
 
Selvstendighet  
Det vil være store variasjoner når det gjelder grad av selvstendighet for ungdom fra ulike land, 
familier og kulturer, og det er veldig viktig med klare signaler fra vertsfamilien når det gjelder 
dette temaet. Mens noen trenger grenser, er andre vant til å bli fortalt hva de skal gjøre til en 
hver tid, og har ikke erfaring med å ta initiativ eller få ansvar. Disse trenger tydelige 
retningslinjer fra vertsfamilien.  
 

 Hvis AFSeren kommer fra et veldig beskyttet familieliv og er vant til streng kontroll 
(f.eks. Latin-Amerika eller Asia), vil vertsfamilien måtte være veldig tydelig, gi råd og ta 
avgjørelser for utvekslingseleven i starten. Etter en stund vil mest sannsynlig AFSeren 
ikke lenger trenge den sikkerheten det gir å bli fortalt hva han/hun skal gjøre hele 
tiden.  

 Oppmuntre AFSeren til å finne en eller flere fritidsaktiviteter han/hun kan delta i. 
Samtidig er det viktig å huske på at hver AFSer er ulik, og noen av dem trives ganske 
enkelt hjemme med familien heller enn å måtte finne på aktiviteter utenfor huset. 

 Dersom AFSeren forventer mer selvstendighet enn vertsfamilien vil gi, må 
vertsfamilien forklare at de ønsker mer kontroll. Ikke fordi de ikke kan stole på 
han/henne, men fordi det er vertsfamilien som har ansvaret og de behandler sine egne 
barn på samme måte.  

 Det er viktig å forklare «frihet under ansvar» – at man må vise at man kan ta ansvar før 
man blir gitt frihet.  

 
Venner 
Mange utvekslingselever føler det er vanskelig å bli kjent med norske ungdommer. Dessverre 
kan nok norske ungdommer ha nok med seg selv og egne venner, og virke uinteresserte i en 
AFSer.  Det kan hjelpe om utvekslingseleven får en «fadder» på skolen, eller kanskje du kjenner 
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jevnaldrende i nærmiljøet som kan hjelpe til? Deltakelse på fritidsaktiviteter vil også gjøre det 
lettere å få venner. Det er viktig at utvekslingseleven forstår at han/hun må ta det første steget, 
og ikke minst at de ikke må gi opp. Selv om de får et nei flere ganger, så må de tørre å spørre 
igjen. Norsk festkultur og alkoholvaner er også uvant og kan virke skremmende på mange. 

 
 

Språk og kommunikasjon 
Kommunikasjon er en utfordring selv når vi snakker samme språk. Utfordringen blir naturlig nok 
større når språkene er forskjellige. Det er viktig å prøve å hjelpe utvekslingseleven med å få en 
myk start. Språket er kanskje den største barrieren, men også det viktigste verktøyet for å få 
best mulig innblikk i vår kultur og for å få mest mulig ut av AFS-året. Vi oppfordrer alle til å 
bruke norsk så mye som mulig og kun bruke engelsk eller annet språk som hjelpespråk i enkelte 
situasjoner. Det er viktig at det skapes trygghet for utvekslingseleven slik at han/hun tør å prøve 
og å feile. Merk at ungdommer fra en del land kan si «ja, jeg forstår» også når de ikke forstår. 
Dette er et kulturelt aspekt – og handler gjerne om ikke å tape ansikt. 
 
Dersom språkkunnskapene ikke går framover etter lengre tid, oppfordrer vi vertsfamilie og 
lokalkontakt til å ta kontakt med lokallag eller AFS-kontoret. Noen ganger kan dette være tegn 
på at det er andre problemer som AFSeren trenger hjelp med, mens andre ganger kan det hende 
vedkommende bare trenger litt ekstra oppfølging. 
 
Bruk av internett og kontakt hjem 
Hvor mye kontakt hver enkelt har hjem varierer veldig, noen har mye mens andre har lite 
kontakt med familie og venner. Erfaringsmessig ser vi at de som har mye kontakt med venner 
og familie hjemme, ofte har mer hjemlengsel og har vanskeligere for å tilpasse seg. Det er derfor 
fornuftig at AFSeren, foresatte og vertsfamilien, lager noen «kjøreregler» for kontakt hjem, om 
det oppleves som om kontakten som er etablert virker forstyrrende i hverdagen og for AFSer. 
Det kan for eksempel avtales faste tidspunkt og intervaller for kontakt.  
 
Hjemlengsel og kultursjokk 
Hjemlengsel er helt naturlig, og særlig tidlig under oppholdet når utvekslingseleven kan føle seg 
litt ensom og usikker i sine nye omgivelser. AFSeren er ofte vant til å håndtere hverdagen sin 
godt. De har kanskje mange venner, fritidsaktiviteter og er flinke på skolen. Ved å måtte 
begynne helt på nytt igjen, kan de plutselig føle at de står overfor en større utfordring enn det 
han/hun hadde forestilt seg.  Å være aktiv i hverdagen, kombinert med at noen i familien viser 
oppmerksomhet, hjelper AFSeren å komme gjennom denne perioden. Om hjemlengselen 
fortsetter og utvekslingseleven virker ulykkelig, bør vertsfamilien eller du som lokalkontakt 
snakke med ham/henne om det. Dere kan eventuelt vende dere til lokallaget eller AFS-kontoret 
for råd og tips. 
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Interkulturell læring 
 
 
Å definere kultur er ikke alltid lett. Kultur handler ikke bare om språk, musikk, kunst og folklore, 
som vi umiddelbart assosierer med begrepet. Kultur dreier seg om mye mer enn dette, og språk 
og kunst er bare ytre tegn på kultur. Det er vanligvis ikke disse delene av kulturen det er 
vanskelig å tilpasse seg. Kultur er også en måte å tenke på og verdsette forhold i samfunnet på 
– simpelthen en måte å leve eller fungere på. Å tilpasse seg denne delen av en annen kultur er 
utfordrende, og vil kreve mye av din datter/sønn.  
 
Isfjellet er et enkelt bilde som kan forklare oss hva kultur er. På samme måte som 9/10 av et 
isfjell er ute av syne, er 9/10 av alt det som utgjør enhver kultur utenfor vår umiddelbare 
bevissthet. Denne ubevisste delen av kultur kan vi kalle «dypkultur». Her kan du se en 
illustrasjon av isfjellet – med eksempler på deler av dypkulturen. Hvilke av disse stikkordene er 
det som har størst innflytelse på vårt daglige liv? Hvilke av disse gruppene har vi størst mulighet 
til å påvirke? Hvordan er dette relevant i forhold til et utvekslingsår? 
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Hofstedes kulturelle dimensjoner  
 

 

 

 

 

 
 
 
Maktdistanseindeks (PDI) 
Maktdistanseindeksen (PDI) beskriver i 
hvilken grad mindre mektige individer i et 
samfunn aksepterer og forventer ulik 
maktfordeling i samfunnet. I samfunn med høy 
maktdistanse, blir ikke maktskjevheten 
utfordret, og man har stor respekt for dem 
med høyere status. Det forventes også at de 
med høyere makt skal ta avgjørelser og veilede 
andre. Typiske samfunn med høy 
maktdistanse finner man i Asia, Øst-Europa, 
Latin-Amerika og Afrika. 
 
I samfunn med lav maktdistanse, fordeles 
makten likt mellom individene, og ulik 
fordeling av denne aksepteres ikke. Konsensus 
etterstrebes, og organisasjons-strukturen er 
«flat». Det er mulig å få høyere status gjennom 
utdanning, lønn, stillinger etc. Noen land med 
lavere maktdistanse er de nordiske landene, 
New Zealand og Australia.  
 
 
 

 
 Individualitetsindeks (IDV) 
I et individualistisk samfunn har individer en 
tendens til å ta uavhengige avgjørelser og 
man er mest opptatt av seg selv og de 
nærmeste familiemedlemmene. Noen 
individualistiske kulturer inkluderer USA, 
Australia og Ungarn. I kollektivistiske 
samfunn står gruppetilhørighet og 
relasjonsbånd sterkere. Å ta vare på 
hverandre er viktig og det stilles 
forventninger til tilhørighet og lojalitet til 
gruppen. Familieenheten inkluderer også 
den utvidede familien (onkler og tanter etc.) 
Noen kollektivistiske samfunn er 
Guatemala, Indonesia og Thailand.   
 
 
 

Geert Hofstede er professor i organisasjonspsykologi og har i nærmere 40 år arbeidet med møtet 
mellom kulturer. På 70- og 80-tallet utviklet han en modell for å identifisere skillet mellom kulturer. Den 
ser på i hvilke spørsmål eller forhold misforståelser og konflikter kan komme til å oppstå når mennesker 
fra ulike kulturer møtes. Modellen bestod opprinnelig av fire dimensjoner, men i løpet av de senere 
årene har det blitt lagt til flere for å ta inn ytterligere aspekter av menneskers atferd. Vi velger å fokusere 
på de fire opprinnelige dimensjonene her.  
 
Hver dimensjon er en glidende skala mellom to ytterpunkter, og de ulike nasjonale kulturene plasseres 
på disse skalaene. To nasjonalkulturers plassering på den respektive skalaen kan siden sammenlignes 
for å identifisere hvor store forskjeller, og dermed potensial for misforståelser og konflikter, som finnes. 
Under beskrives fire av dimensjonene.  
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Indeks for unnvikelse av usikkerhet (UAI) 
Denne indeksen beskriver hvor bekvemme 
eller ubekvemme medlemmene i en kultur er 
med ukjente situasjoner. I kulturer med høy 
skår på denne indeksen, unngår man risiko og 
uventede situasjoner. Det ukjente skaper 
angst og usikkerhet hos individet. Japan, 
Russland og Hellas er land med høy skåre på 
unnvikelse av usikkerhet. Individer fra disse 
kulturene har en tendens til å foretrekke 
forutsigbare og kontrollerte situasjoner. 
Usikkerheten blir ofte forsøkt minimert 
gjennom strenge lover og regler, 
sikkerhetsforskrifter og forebyggende tiltak. 
Individer fra kulturer med lav skåre på denne 
skalaen er mer tolerante for ukontrollerbare 
situasjoner. Usikkerhet aksepteres som del av 
livet, og man er generelt med avslappet og 
fleksibel overfor nye og ukjente situasjoner. 
Land som Jamaica og Singapore er svært åpne 
for slik usikkerhet.  
 
 
 

 
 Maskulinitetsindeks (MAS) 
I maskuline kulturer (med høy skåre på 
denne indeksen) blir individene drevet av 
konkurranse, materiell fremgang og 
ambisjoner. Konfliktløsning skjer gjennom 
kamp til én part vinner.  Typiske maskuline 
land er Japan, Venezuela og Italia.  
 
I feminine kulturer er det høyt fokus på 
relasjonsbygging og omsorg for de 
svakerestilte blant individene. Likestilling, 
solidaritet og livskvalitet er viktig. I disse 
samfunnene løses konflikter gjennom 
forhandlinger og kompromisser. Typiske 
feminine kulturer finner man i Sverige, 
Norge, Danmark og Nederland. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Hva kan vi bruke dette til?  
Når mennesker fra forskjellige kulturer møtes kan deres ulike kulturelle bakgrunn føre til at 
misforståelser eller konflikter oppstår. Ved å se på de aktuelle kulturenes plassering på Hofstedes 
indekser, kan vi få en pekepinn på hvor en eventuell misforståelse eller konflikt kan oppstå. På den 
måten kan Hofstedes kulturelle dimensjoner hjelpe oss med å unngå at kulturelle misforståelser eller 
konflikter oppstår. Det er samtidig viktig å merke seg, at indeksen er idealmodeller, og at vi alle kan 
variere individuelt innenfor hver indeks.  
 
Vil du lese mer – gå inn på: www.geert-hofstede.com Her kan du sammenligne Norge og landet der 
din utvekslingselev kommer fra! 
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Skillet mellom observasjon og tolkning 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

DIVE-modellen: Describe, interpret, verify, evaluate 
 

DIVE-modellen hjelper oss til å bedre forstå den verdenen som omgir oss ved å gi oss verktøy 
for å kunne utsette våre vurderinger og tolkninger av situasjoner. DIVE består av fire steg som 
tar utgangspunkt i prosessene vi går gjennom for å gjøre verden rundt oss mer forståelig. Disse 
er: 
 
Beskrive (Describe): 

Første steget består i å beskrive de observerbare fakta, forsøk å 
være så objektiv som mulig. Nøkkelspørsmål er: Hva ser jeg? Hva 
er elementene jeg kan observere i denne situasjonen? 

 
Tolke (Interpret): 

I det andre steget er målet å fokusere på ulike typer tolkninger 
eller forklaringer på det som foregår i situasjonen. Man beveger 
seg fra objektiv beskrivelse til subjektive tolkninger. 
Nøkkelspørsmål er: Hva tenker jeg foregår her? Hvilke tolkninger 
har jeg om det som skjer? Hva er mine antagelser om det som er 
beskrevet? 

 
Bekrefte (Verify):   

I det tredje steget har man mulighet til å skaffe seg innsikt i 
hvordan andre tolker situasjonen som har oppstått. Man kan 
henvende seg til en kulturell informant, for eksempel 
lokalkontakten, for å sjekke om vedkommende forstår situasjonen 
på samme måte som en selv, eller som kanskje kan forstå 
situasjonen bedre utfra sin kjennskap til kulturen. 
Nøkkelspørsmålet er: Hvordan tolker andre det jeg har observert 
og beskrevet? 

 
Evaluere (Evaluate): 

Det fjerde og siste steget er å evaluere tolkningene sine, å bestemme om tolkningen er 
god (positiv) eller dårlig (negativ), om den er akseptabel eller ikke. Nøkkelspørsmålet er: 
Hva føler jeg (positivt eller negativt) om det jeg tenker at foregår? 

 
 
 
 

Vi får utrolig mange inntrykk og tar imot mye informasjon hver dag. Uten egentlig å være 
oppmerksomme på det, tolker og vurderer vi disse inntrykkene basert på tidligere erfaringer, tillært 
kunnskap og kultur. En slik automatisk behandling av informasjonen er avgjørende og helt nødvendig 
for at vi skal kunne fungere, men i møte med en ny kultur kan slike automatiske tolkninger ofte føre til 
misforståelser. DIVE-modellen er et praktisk verktøy som kan hjelpe oss når vi konfronteres med slike 
nye interkulturelle eller ukjente situasjoner. DIVE-modellen er AFS sin versjon av Janet Bennetts DIE-
modell, en av de mest brukte interkulturelle modellene i verden. Den ble utviklet for å hjelpe mennesker 
å utsette vurderingene sine når man interagerer på tvers av kulturer. Modellen kan hjelpe oss å endre 
vår referanseramme, fremme nysgjerrighet, utsette tolkning og vurdering av en situasjon, og potensielt 
hjelpe oss med å reagere mer hensiktsmessig og effektivt i en interkulturell kontekst. 
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EKSEMPEL PÅ EN MULIG HENDELSE: En utvekslingselev ringer lokalkontakten sin og forteller at 
hun ønsker å bytte vertsfamilie fordi vertsfamilien, i følge utvekslingseleven, ikke respekterer 
privatlivet og tingene hennes. Hun føler denne oppførselen er både fornærmende og uakseptabel! 
 
Beskrive: Som lokalkontakt ber du eleven om å beskrive situasjonen, og følgende situasjon blir 
presentert: «Jeg kom hjem fra skolen kl. 15.30 og gikk inn på rommet mitt. Der fant jeg låsen på 
dagboken min brutt opp. Jeg spurte vertsmoren min hva som hadde skjedd og hun sa hun hadde åpnet 
den.» 
 
Tolke: Lokalkontakten spør eleven videre hvorfor hun tror at vertsmoren gjorde dette. 
Utvekslingseleven svarer «Fordi hun er snikete og en nysgjerrigper som ikke aksepterer at jeg har et 
privatliv!»  
 
Bekrefte: Som lokalkontakt kan du dele dine mulige tolkninger fra et annet perspektiv, kanskje kjenner 
du til at vertsmor har vært bekymret for utvekslingseleven? Utvekslingseleven kan også søke 
bekreftelse fra andre, som vertssøsken, klassekamerater etc. Kanskje kan en vertssøster bekrefte at 
vertsmor ofte gjør slike ting fordi hun er en bekymret og omsorgsfull person, og at hun har vært 
bekymret for om utvekslingseleven hadde det godt. Andre i familien er vant med at vertsmor gjør 
dette. 
 
Evaluere: På oppfordring deler utvekslingseleven at hun synes oppførselen til vertsmoren er god 
fordi det viser at hun bryr seg om utvekslingseleven og tar rollen som vertsmor seriøs. Samtidig kan 
hun synes at oppførselen er dårlig fordi utvekslingseleven verdsetter privatlivet sitt og for henne er 
det viktig at denne respekteres. Hun synes det er vanskelig å stole på noen som snoker i tingene 
hennes. Og det fører til ubehag. Utvekslingseleven uttrykker at hun skulle ønske vertsmor hadde 
gått fram på en annen måte. 
 
Som lokalkontakt bør du oppfordre utvekslingselev og vertsmor til å sette seg ned å snakke om dette. 
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Kommunikasjonsstiler 
 
All kommunikasjon er svært bundet til kultur. Vi kommuniserer verbalt ved å snakke, men også 
ikke-verbalt gjennom ansiktsmimikk, kroppsspråk og gjennom det vi lar være å si eller gjøre. I 
alle samfunn har vi skrevne og uskrevne regler for kommunikasjon som vi bevisst eller ubevisst 
følger. Disse ulike mønstrene vi følger kalles kommunikasjonsstiler. Stilene er ikke statiske, og 
representeres derfor som kontinuum. Vi beveger oss hele tiden frem og tilbake på disse 
kontinuaene når vi kommuniserer, avhengig av situasjonen vi er i.  

Kommunikasjonsstiler kan forklares og deles i henhold til ulike kriterier, for eksempel deles de 
ofte i to hovedtyper: verbale og ikke-verbale. Innenfor verbal kommunikasjon bruker vi i AFS å 
dele i følgende fire hovedtyper kommunikasjonsstiler: 

 
1. Indirekte og direkte kommunikasjonsstiler 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Sirkulære og lineære kommunikasjonsstiler 

 
  
 
 
       
  

Indirekte: Meldingen kommuniseres gjennom forslag, 
hint og ikke-verbal oppførsel. Beskjeden som er ment 
til én person kan gjerne kommuniseres slik at 
vedkommende hører den, men sies til en helt annen 
person. 

Direkte: Meldingen kommuniseres gjennom en eksplisitt 
beskjed, gjerne verbal, direkte til personen man ønsker å 
gi beskjeden til. Kontekstuelle faktorer tillegges liten 
vekt. Man uttrykker det man mener, sier man nei så 
mener man nei. 
 

 

Sirkulær: Kommunikasjonen vektlegger kontekst. 
Diskusjonen foregår sirkulært hvor man rammer inn 
hovedpoenget med kontekst. Hovedpoenget forblir ofte 
uuttalt.  

Lineær: Diskusjonen er eksplisitt uttrykt og man går 
kronologisk fram.  Det er en tydelig sammenheng mellom 
poengene som legges fram underveis med sluttpoenget 
som fremlegges.   
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3. Relasjonsorienterte og oppgaveorienterte kommunikasjonsstiler 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

4. Lavkontekst og høykontekst kommunikasjonsstiler 

 
  
 

 

 

 

  

Høykontekst: Informasjon formidles via 
fysiske og sosiale omgivelser. Man avhenger 
mindre av verbal kommunikasjon for å formidle 
meningen i beskjeden man ønsker å gi. 

Lavkontekst: Informasjon formidles eksplisitt 
via ord. Man tillegger den verbale beskjeden 
mye mening og tillegger lite mening til fysiske 
og sosiale omgivelser for å forstå beskjeden 
som gis. 

Relasjonsorientert: Samtalen påvirkes av følelser. De som 
snakker engasjerer seg i samtalen ved å dele personlige meninger. 
Uenigheter kommuniseres indirekte, for ikke å skade den 
mellommenneskelige relasjonen.  

Oppgaveorientert: Det er lite følelser i samtalene som foregår 
rolig, med fokus på at de involverte forholder seg objektivt til 
saken.  Uenigheter uttrykkes direkte, og påvirker ikke den 
mellommenneskelige relasjonen.  
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Kommunikasjon og konflikthåndtering 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikasjonspreferansene er satt sammen til fire ulike krysskulturelle kommunikasjonsstiler 
i konflikt. Disse er:  
 

 
 
 

1. Diskusjonsstil (eks. USA, Norge, Canada, Tyskland) 
 
Diskusjonsstilen vektlegger direkte verbal kommunikasjon i kombinasjon med at man er 
tilbakeholden med å vise emosjoner. Man holder seg til fakta, og er presis i ordbruken; «Si hva 
du mener og men det du sier». Diskusjonsstilen anser emosjonelle uttrykk som forstyrrende for 
kommunikasjonen. Man ønsker et fokus på objektive fakta fritt for personlige følelser. 
 

Mitchell Hammer har utviklet en modell for interkulturelle konfliktstiler for kommunikasjon, som viser 
ulike preferanser for kommunikasjon i konflikter. Den tar utgangspunkt i at man har ulike preferanser 
for hvordan man liker å kommunisere, og for hva som anses som akseptabel kommunikasjon i 
konfliktsituasjoner.   
 
Modellen tar utgangspunkt i to kontinuum for kommunikasjon: direkte/indirekte (D/I), som viser til et 
individs preferanse for å ta en direkte eller indirekte tilnærming til å respondere i en konflikt, og 
emosjonelt (følelsesmessig) ekspressiv/tilbakeholdenhet (E/R) som viser til i hvilken grad man 
foretrekker å uttrykke følelsene sine (non-verbalt gjennom kroppsspråk, øyekontakt, gester etc.) i 
diskusjoner med andre. 
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Fordeler med denne stilen er at man tør å konfrontere problemer, har saklige argumenter og at 
atmosfære under diskusjonene er rolig. Andre kan derimot se det som negativt at man ikke kan 
«lese mellom linjene», at diskusjonen er logisk men ufølsom og at man virker ukomfortabel med 
emosjonelle argumenter.   
 

2. Engasjementsstil (eks. Frankrike, Italia, Spania)  
 
Engasjementsstilen vektlegger direkte verbal kommunikasjon hvor man gjerne bruker følelser, 
ved bruk av non-verbal kommunikasjon, for å få fram poenget. Hvor åpen og ærlig en person 
er, måles i hvor emosjonelt ekspressiv personen er i kommunikasjonen. Mer følelser indikerer 
større åpen- og ærlighet.  
 
Fordeler med denne stilen er at man gir detaljerte forklaringer, man uttrykker egne meninger 
og tør å vise følelser. Andre kan oppleve stilen som negativ fordi man fremstår som upåvirket 
av andres følelser, fremstår dominerende og frekk, og at man virker fremmed for objektive 
argumenter.  
 

3. Tilnærmingsstil (eks. Mexico, Kina, Japan, Thailand) 
 
Tilnærmingsstilen vektlegger indirekte kommunikasjon i kombinasjon med et tilbakeholdent 
uttrykk for følelser. Det vektlegges bruk av tvetydig språk for å kontrollere at diskusjonen ikke 
«kommer ut av kontroll». Å forholde seg rolig og avbalansert er avgjørende, for å vise sterke 
følelser åpenlyst påvirker den mellommenneskelige harmonien negativt. Bruk av historier og 
metaforer, samt bruk av en tredjepart for å kommunisere ubehag er typisk 
 
Fordeler med denne stilen er at man tolker tvetydige beskjeder, håndterer følelsesuttrykk, og 
er sensitiv for motpartens følelser. Stilen kan oppfattes negativt fordi det virker som om man 
ikke klarer å uttrykke egne meninger, man fremstår uinteressert og uærlig, og gir ikke detaljerte 
forklaringer. 
 

4. Dynamisk stil (eks. Egypt, Saudi Arabia, Pakistan) 
 
Den dynamiske stilen vektlegger indirekte kommunikasjon og bruker følelser aktivt for å få fram 
poenget. Man tar man ofte i bruk språklige metoder som repetisjon av beskjeden, assosiative 
argumenter, tvetydighet, historier og metaforer, humor og bruk av en tredjepart for å få fram 
poenget sitt. Man er mer komfortabel med å håndtere emosjonelt konfronterende diskusjoner. 
 
Fordeler med denne stilen er at man bruker en tredjepart for å løse konflikter, man er god til å 
lese non-verbale tegn og er komfortabel med å vise sterke følelser. Andre kan se det som 
negativt at man oppleves som om man ikke kommer til poenget, fremstår som urimelig og slu 
og er svært emosjonelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan er dette relevant for oss? 
Denne modellen kan være nyttig når man snakker med utvekslingseleven om konflikthåndtering og 
hvordan han/hun er vant til å løse konflikter. Diskusjonsstilen er typisk for nordmenn, og det er viktig 
å forstå at utvekslingselever som kommer fra land der det er vanlig å bruke andre stiler for å løse 
konflikter, vil håndtere og opplever vår måte å løse en konflikt på som uvant og noen ganger vanskelig 
å forholde seg til.  For eksempel kan en italiener kanskje synes vi viser for lite følelser i 
kommunikasjonen vår, og derfor ikke ta samtalen på alvor, mens en japaner kanskje vil smile og nikke, 
og ikke uttrykke hva han egentlig føler fordi han er lært opp til at det ikke er noe han skal gjøre.   



Etter å ha blitt litt kjent under det første møtet med eleven, hjelp eleven til å sette ord på de første 
observasjonene av den lokale kulturen, og hjelp eleven i å forstå bakgrunnen til noen av de mest synlige 
kulturelle forskjellene. Verktøyene under kan være en støtte i å oppnå dette, det er en aktivitet basert på de 
fire stegene i DIVE- modellen.  

FOR Å GJENNOMFØRE AKTIVITETEN: 
Ta eleven med til et sted i nærområdet hvor folk samles, for eksempel en park, en lokal kafé,
et kjøpesenter el.l.
Bruk 30-45 minutter sammen til å observere folk og samhandling.
Be eleven fortelle hva han/hun ser underveis.

Veiled eleven til å komme med så mange mulige forklaringer som mulig, gjennom å spørre:
o Hvorfor tror du de oppfører seg slik? Hva kan skje om de ikke gjør det?
o Hva tror du er hovedmålet deres?
o Hva ellers kan en slik framferd komme av?

Hjelp eleven til å forstå observasjonene og gi en forklaring ut fra din egen kunnskap om den
norske kulturen, og hva som er eller kan være de underliggende kulturelle verdiene som
forklarer noen av de forskjellige samhandlingene/situasjonene.
 

Deretter kan du be eleven evaluere situasjonen:
o Hva føler du om en slik forståelse av situasjonen?
o Får du positive eller negative reaksjoner på en slik forklaring?
o Hvordan kan en slik reaksjon påvirke din opplevelse i vertslandet?
o Hva ellers tenker du at du må lære mer om?

Oppfordre eleven til å ta med observasjonene og tolkningene sine med hjem, og dele dem
med vertsfamilien og høre hvilke tanker de har om dette.

EKSEMPEL PÅ BESKRIVELSE: Det er ettermiddag i hovedstaden, og vi sitter nærme et trikkestopp. Det 
jeg ser er at mange folk løper, og de dytter også hverandre før de går på trikken. De fleste som oppfører 
seg slik, er middelaldrende eller eldre, både kvinner og menn. Flertallet av dem tar den første trikken som 
kommer, selv om den er full, og selv om det skal komme en ny trikk om to- tre minutter. Ungdommer 
oppfører seg annerledes: De hverken løper eller dytter når de går på trikken. Oftest tar de den andre eller 
tredje trikken som kommer.  

EKSEMPEL PÅ MULIG TOLKNING: Jeg tror tid er viktig her, og at folk har det travelt. De har mye de skal 
gjøre, også om ettermiddagene. De skynder seg fordi hvert minutt teller. Det kan også være at folk har en 
tendens til å være forsinket her, eller at trikken er dyrere for voksne etter arbeidstid, og at de forsøker 
unngå en ekstrakostnad.  

EKSEMPEL PÅ MULIG VERIFISERING: Forslagene dine ligger nært til sannheten. For å være et 
respektert medlem av samfunnet her, er det forventet at man har en lønn som er nok til å ta vare på deg 
selv og familien. I hovedstaden tjener man mer, og mange bruker 1 – 1 1/2 time hver morgen og 
ettermiddag for å få endene til å møtes. Det å miste én trikk, kan bety at de mister den korresponderende 
transporten hjem, og at de da må vente 20 – 45 minutter på neste transport.  Det betyr mindre tid med 
familien. 

1 LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 1) 
1.uke: Observasjon av lokalmiljøet

EKSEMPEL PÅ EVALUERING FRA ELEV: Det er trist at folk må legge så mye energi og krefter for å tjene 
tilstrekkelig her. Jeg må huske på dette, og ha forståelse for det, for eksempel om jeg ser vertsforeldrene 
mine komme sent hjem og ikke har så mye tid til meg på slutten av dagen. Det kunne være fint å vite mer 
om jobben deres og hvor krevende de føler det er. 

 



I læringsaktiviteten i slutten av første måned skal du hjelpe eleven å se nærmere på familielivet i 
vertsfamilien på en mer bevisst måte. Hjelp eleven å forstå sammenhengen mellom særpreg i familieliv og 
kultur. Bruk DIVE-modellen og gjennomfør læringsaktiviteten «Kartlegging av mine hjem».  

FOR Å GJENNOMFØRE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret.
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige saker dere
må jobbe med.
Om eleven er klar for å jobbe med læringsaktiviteten, be han/hun tegne et kart eller en
skisse over huset til vertsfamilien og det til familien i hjemlandet.
Samtidig tegner du tilsvarende oversikt over ditt eget hjem.
Be eleven beskrive hvor de ulike daglige aktivitetene i hjemme til vertsfamilien og i
hjemlandet foregår (matlaging, TV titting, lekser, familiesamlinger)

Når eleven har beskrevet de ulikhetene han/hun har observert, start en samtale for å lede
diskusjonen inn på hva som skjer hjemme ved å spørre:

o Hva forteller dette deg om familielivet og familiens verdier?

 

 

Som en «kulturell veiviser» for den norske kulturen, kan du bekrefte noen av elevens
tolkninger ved å beskrive ditt eget hjem i sammenligning med vertsfamiliens.

 
 
 
 
Bruk muligheten til å diskutere om forskjellene er kulturelle eller personlige. Hjelp eleven å
forstå hvordan de ulike nivåene av kultur, personlighet og menneskelig natur påvirker vår
oppførsel.

 

 

Avslutt med å oppfordre eleven til å dele disse tankene med vertsfamilien. Videre bør du
oppfordre eleven til å fortsette å være nysgjerrig og observant på den norske kulturen og
nye opplevelser gjennom hele utvekslingsåret.

LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 1) 
4.uke: Kartlegging av mine hjem 2

EKSEMPEL PÅ EN BESKRIVELSE: Vertsfamilien min samles på kjøkkenet.  De både spiser der og 
sitter ved bordet bare for å snakke. Dette er stedet for å diskutere ting og hvor man forteller hvordan 
dagen har vært, hva som er planene fremover osv.  Hjemme gjør vi dette i stua der vi også ser på TV 
sammen. Her, når de ikke er på kjøkkenet, er alle på rommene sine. Hvert rom har en TV og en PC, så 
de ser aldri på TV sammen.  

EKSEMPEL PÅ EN TOLKNING: Jeg tror mat er det som fører folk i denne kulturen sammen. De møtes 
på kjøkkenet hvor de ikke bare spiser, men også snakker sammen om dagligdagse ting før og etter 
måltidet. Jeg tror at det er viktigere for folk her å ha tid for seg selv.    

EKSEMPEL PÅ EN BEKREFTELSE: Selv om mat og måltider er en viktig del av vår kultur, så betyr det 
ikke nødvendigvis at vi kun tilbringer tid sammen mens vi spiser. For eksempel, i mitt hjem har vi en 
stue, og etter at middagen er ferdig, går vi gjerne inn dit for å se på TV, snakke sammen, eller spille 
spill sammen. Men det er riktig som du sier, at det i vår kultur er viktig med «egentid» og privatliv. 

EKSEMPEL PÅ EN EVALUERING: Å ikke ha en stue, og å tilbringe mye tid alene er ikke nødvendigvis 
kulturelt, men noe som karakteriserer vertsfamiliens livsstil spesifikt. Grunnen til dette kan være noe så 
enkelt som at det er deres måte å håndtere det at de ikke har en stue; ved å bruke kjøkkenet på lik 
måte som andre ville bruke stuen sin.  

 





Nå har det gått to måneder, og det er på tide å reflektere mer over livet i vertsfamilien slik at 
utvekslingseleven kan observere og forstå vertsfamilien på en mer bevisst måte.  Bruk aktiviteten 
«oppdagelsesreise i familielivet». 

FOR Å GJENNOMFØRE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige saker dere
må jobbe med
Be eleven fortelle om hva han/hun har observert av likheter og ulikheter i familielivet her og
hjemme

o Hvordan vil du beskrive forholdet mellom voksne og barn?
o Hvem bestemmer?
o Hvordan tilbringer familien tid sammen?
o Hvilke aktiviteter gjør familien sammen?
o Hvordan foregår måltidene?

 

Hjelp eleven med å reflektere over disse forskjellene:

 
 
 

LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 1) 
2. måned: Utforsking av familielivet

EKSEMPEL PÅ SVAR FRA ELEV: Hjemme er det alltid min far som har det siste ordet. Han er den som 
bestemmer reglene, han forteller meg hva jeg må gjøre eller følge med på. Min vertsfar snakker ikke så 
mye med meg, han er alltid travel med jobb. Selv om min vertsmor og vertssøster alltid er der for meg, så 
overlater de også mange avgjørelser til meg. For å være ærlig savner jeg litt den veiledningen jeg fikk fra 
min far hjemme.     

EKSEMPEL PÅ REPONS FRA LOKALKONTAKT: Jeg tror generelt sett at foreldre her er ganske likestilt 
når det kommer til å sette regler i familien. Derfor utgjør det liten forskjell om reglene settes av mor, eller 
far, de er like viktige og riktige. Også her kan du finne familier som er mer «fars-dominert», men det er 
ikke så vanlig.  

En annen viktig ting er at et typisk foreldre-barn forhold i vår kultur ikke er veldig hierarkisk. De fleste 
foreldre behandler barna som sine likeverdige og oppmuntrer de til å ta sine egne avgjørelser. Men hvis 
du føler deg fremmed i visse situasjoner så er det viktig at du forteller vertsforeldrene dine om dette og 
spør dem om råd. Om ikke du sier ifra at du trenger hjelp og råd vil de anta at du ikke trenger det, og da 
blir det vanskelig for dem å hjelpe deg. De vil ikke forstå det av seg selv, for de er ikke vant til det.  
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Etter at du har hjulpet eleven å reflektere rundt forhold i familielivet, så er det viktig at du gjør det samme for 
situasjonen på skolen og i klasserommet. Bruk DIVE-modellen til å hjelpe eleven å evaluere skolesituasjonen i 
Norge og i hjemlandet på en mer bevisst måte. Læringsaktiviteten «Kartlegging av skolene mine» vil hjelpe eleven 
til å bedre forstå sammenhengen mellom visse særpreg for livet og kulturen på skolen.  

FOR Å GJENNOMFØRE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige saker dere
må jobbe med
Om eleven er klar for å jobbe med læringsaktiviteten, be ham/henne tegne en skisse eller et
kart over klasserommet sitt i Norge og i hjemlandet
Be eleven fortelle om hvilke likheter og ulikheter han/hun har sett mellom vertsskolen og
skolen hjemme. Du kan bruke følgende spørsmål for å veilede diskusjonen:

o Hvordan er livet på skolen organisert?
o Hvor mye lekser har elevene vanligvis? Hvilken type lekser får dere?
o Hvordan er forholdet mellom elev og lærer?
o Hva skjer når en lærer kommer inn i rommet?
o Hvordan adresseres lærerne?
o Er det kommunikasjon mellom lærer og elev etter skoletid?

 
 

 

 
Etter at eleven har beskrevet tegningen og observasjonene sine, styr diskusjonen mot en
tolkning av hva som skjer på skolen

 
 
 
Som en «kulturell veiviser» for norsk kultur kan du bekrefte noen av elevens tolkninger ved å
bruke eksempler fra norsk skole, hvis mulig. Bruk også muligheten til å reflektere over om
noen av disse forskjellene er kulturelle eller personlige. Hjelp eleven å forstå hvordan de
ulike nivåene av kultur, personlighet og menneskets natur har på vår væremåte.

 
 

 

Til slutt kan dere diskutere opplevelser på skolen som eleven synes er eller har vært
vanskelige. Du kan stille spørsmål som:

o Hva synes eleven om å lese lekser sammen med andre?
o Er det en forskjell på hva som regnes som juks i de to kulturene?
o Hvilke forskjeller er det på hvordan skolearbeid blir bedømt og karakterer satt?  Hvilke

verdier kan det tenkes at dette representerer?

LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 1) 
2. måned: Kartlegging av skolene mine

EKSEMPEL PÅ EN BESKRIVELSE: Her er timeplanen for en klasse som viser hvilke fag vi har i hver time. 
Hjemme kan vi lage vår egen timeplan basert på det vi ønsker å prioritere, men det kan du ikke her.  

En annen interessant ting er at hjemme bruker jeg fornavn på lærerne. Og klasserommet er arrangert 
annerledes her; lærerens bord er på en liten forhøyning langt unna elevene og læreren har en pult, mens 
elevene deler ett stort bord med to andre elever.  

EKSEMPEL PÅ EN TOLKNING: Det virker som livet på skolen er mye mer organisert og mindre avslappet 
her. Jeg tror også at forholdet mellom lærer og elev er mye mer formelt og at du som elev har mindre 
frihet. Det er mange regler og du får ros hvis du følger dem, men blir straffet hvis du ikke gjør det.      

EKSEMPEL PÅ EN BEKREFTELSE: Selv om det i de fleste klasser er en hierarkisk forskjell mellom elever 
og lærere er det mye som avhenger av lærerens personlighet. For eksempel, jeg hadde en historielærer 
som trodde at det eneste rette svaret var det han hadde, i motsetning til min biologilærer som tillot 
debatt og diskusjon i klasserommet og som oppmuntret oss til å diskutere og være uenige. 
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Etter at eleven har hatt litt tid til å bli kjent med vertsfamilien og skolen, er det i den tredje måneden på tide 
å snakke om utfordringer og forskjeller som kan føre til misforståelser og konflikter i hverdagen. Ved å 
gjennomføre aktiviteten «konflikthåndtering» vil du hjelpe eleven i gang med refleksjon rundt dette.  

FOR Å GJENNOMFØRE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige saker dere
må jobbe med
Hvis eleven virker klar for å jobbe med læringsaktiviteten kan du starte samtalen ved å
spørre eleven hvordan han/hun vanligvis håndterer konflikter i hjemlandet.  Spørsmålene
kan være:

i. Hva er de vanskeligste situasjonene du har vært igjennom i hjemlandet ditt?  Hvordan
håndterte du disse?

ii. Hvordan har du vanligvis pleid å håndtere vanskelige situasjoner tidligere?
Basert på erfaringene fra de første tre månedene i Norge, kan det være mange situasjoner
eleven har møtt på som kan knyttes til konfliktløsning. Disse kan brukes som utgangspunkt
for diskusjon. Ha DIVE-modellen i bakhodet og hjelp eleven til å forstå dersom noen av
erfaringene er basert mer på tolkning enn fakta. Du kan stille spørsmål som:

i. Hvilke forventninger til deg merker du er forskjellig fra dine vertsforeldre og dine foreldre
hjemme?  Hvilke kulturelle forskjeller kan hjelpe deg til å tolke og forstå disse ulikhetene på
en annen måte?

ii. Hvordan kan du finne ut om forskjellene er personlige eller kulturelle?
iii. Hva er det som gjør vertsfamilien din urolig eller sint? Hva har du gjort så langt som ikke

har vært greit for dine vertsforeldre? Forstår du hvorfor de ble urolige eller sinte? Hvilken
rolle har kommunikasjon spilt i disse situasjonene? Hvordan ville dine foreldre hjemme ha
reagert?

iv. Når hadde du sist en følelse av at noe ikke var greit og du ikke visste hvorfor?  Hva
observerte du? Beskriv situasjonen og tolk hva som skjedde.  Hvordan kan du bekrefte om
dette stemmer?  Hvordan vurderte du situasjonen da?  Hvordan vurderer du situasjonen
nå?

Husk at svarene på de fleste av spørsmålene nevnt over har sterk tilknytning til kulturelle
verdier som du bør være klar for å introdusere og diskutere underveis i samtalen.

EKSEMPEL PÅ ET MULIG SVAR: Mine vertsforeldre hever stemmen og avslutter en samtale veldig 
raskt hvis jeg sier at jeg er uenig med dem om noe, eller når jeg ytrer en annen mening. Hjemme ville 
mine foreldre ha lyttet til meg og vært åpne for å endre mening om argumentene mine var gode.  
Her føler jeg det som at jeg snakker til en vegg og at det ikke spiller noen rolle hva jeg sier.  De 
forholder seg bare til det de selv sier og sin opprinnelige ide.   

EKSEMPEL PÅ ET MULIG SVAR TIL ELEVEN: Jeg tror dette har mye med kultur å gjøre.  I de fleste 
familier her er det et klart hierarki og forskjell mellom foreldre og barn.  Dette betyr at det forventes 
at barna oppfører seg slik som foreldrene vil og godtar deres beslutning uten å stille spørsmål.  På 
grunn av større distanse mellom voksne og barn kan et barn som setter spørsmålstegn ved 
foreldrenes beslutning sees på som at de ikke har respekt for de som er eldre.  Det kan være lurt å 
vite hva dine vertsforeldre synes om at du er uenige med dem, og for deg å dele hvorfor du 
utfordrer dem på deres tanker og ideer. 

LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 2) 
3. måned: Konflikthåndtering

 



LÆRI NGSAKTIVITET (læringsområde 2) 
4.måned: Vennskap

Denne månedens læringsaktivitet er laget for å gi støtte til elevens relasjonsbygging, samt for å utforske hva 
konseptet «vennskap» betyr i Norge.  Gjennomfør aktiviteten «vennskap» med eleven. 

FOR Å GJENNOMFØRE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige saker dere
må jobbe med
Om eleven er klar til å jobbe med læringsaktiviteten, fortsett samtalen ved å stille spørsmål
om hvordan eleven vanligvis kommer i kontakt med andre mennesker i hjemlandet

o Hvordan skaffer du deg venner her?
o Hva er det mest betydningsfylte forholdet du har utviklet i Norge til nå?
o Hvordan pleier du vennskap?
o Hva gjør du for å forsøke å møte nye mennesker?

Utforsk og diskuter likheter og ulikheter i hvordan eleven oppfatter konseptet «vennskap»:
o Hva er din oppfatning av forskjellene av ordet «venn» i ditt hjemland versus i Norge?
o Hva er de største likhetene og ulikhetene?
o Er det noen forskjell på en «bekjent» og en «venn» i din hjemkultur versus i den norske

kulturen?
o Hvilket språk snakker du når du er med vennene dine i Norge?

Oppmuntre eleven til å bli kjent med en ny person eller gjøre en ekstra innsats for å bli
bedre kjent med noen hver uke og diskuter dette i de kommende månedlige møtene. Her er
noen forslag til spørsmål du kan stille:

o Hva har du til felles med de nye menneskene du har møtt?
o Hva er mest interessant med denne personen?
o Hva er de største personlige og kulturelle forskjellene mellom dere?
o Tror du denne personen er en «typisk» representant for den norske kulturen? På hvilken

måte er det eller er de ikke slik?

EKSEMPEL PÅ ET MULIG SVAR: De første ukene var jeg veldig entusiastisk mot folkene rundt meg.  
Jeg følte at det var veldig lett å få venner her og at jeg ikke trengte å legge så mye innsats i å finne 
venner på skolen og i nabolaget. Men når jeg hadde det litt vanskelig i den andre måneden min her 
og jeg ville diskutere dette med noen av mine venner, så fikk jeg som regel til svar noe slikt som 
«kom igjen, dette går bra», «ta det med ro», og «det går over» og så skiftet de tema.  Selv om de 
fremdeles kaller meg sin venn så føler jeg etter dette at vi bare er bekjente. 
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EKSEMPEL PÅ EN MULIG FORKLARING: Det er en veldig interessant observasjon du deler.  Jeg 
tror at folk her er veldig åpne overfor andre og liker å bli kjent på et mer overfladisk nivå. Når dette 
har skjedd regnes du som en venn selv om vennskap ikke nødvendigvis betyr at de er klare for å 
dele personlige problemer eller for å høre på dine.  For å få et slikt forhold kreves mye tid og 
innsats. 
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I den femte måneden skal læringsaktiviteten hjelpe eleven til å forstå og utvide egen kunnskap om 
kommunikasjon. Å få kjennskap til ulike kommunikasjonsstiler (f.eks. direkte vs. indirekte, sirkulær vs. lineær 
osv.), vil hjelpe eleven med dette. 

FOR Å GJENNOMFØRE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør eleven hvordan han/hun føler seg, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige
saker dere må jobbe med
Om eleven er klar for å jobbe med læringsaktiviteten, start diskusjonen rundt
kommunikasjon med spørsmål av denne typen:

i. Hva betyr ordet «ja» i hjemkulturen din? Hva betyr ordet «ja» i Norge? På hvilken måte er
dette forskjellig?

ii. Hva er typiske samtaleemner i kulturen du kommer fra? Hva opplever du er typiske
samtaleemner i Norge?

iii. Merker du noen forskjell i hvilke emner som er «trygge» å diskutere i hjemkulturen din,
sammenlignet med Norge? Er det for eksempel emner som du ikke vil diskutere med mindre
du kjenner personen godt?
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EKSEMPEL PÅ ET MULIG SVAR: I kulturen min pleier man å lese mellom linjene. Dersom jeg for 
eksempel spør foreldrene mine om jeg kan være med venner en fredag kveld, og får svaret «Gjør det 
du har lyst til. Vi blir hjemme og lager oss noe god mat», betyr det at de ønsker at jeg skal være 
sammen med familien og spise. En gang spurte jeg om det samme her, fikk det samme svaret, og ble 
værende hjemme. Mens vi spiste fredags-taco, spurte vertsmor: «Hva skjedde med planene dine om 
å være sammen med venner i kveld?». 

EKSEMPEL PÅ EN MULIG FORKLARING: Her bruker vi ofte å si det vi mener, en direkte 
kommunikasjonsform. Om du får beskjed om å gjøre det du har lyst til, kan du selv bestemme. 
Vertsforeldrene viser deg tillit gjennom å la deg velge selv, de stoler på at du vil ta fornuftige valg. 
De forteller hva de skal gjøre den samme kvelden, slik at du vet.  

EKSEMPEL PÅ EMNER SOM KAN VÆRE SENSITIVE Å SNAKKE OM I NOEN KULTURER: alder, 
familieliv, politikk, penger, lønn, religion, personlige forhold, sivilstatus, seksuell legning, rase, historie.  

LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 2) 
5.måned: Kommunikasjonsstiler 

 



LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 3) 
6.måned: Å vise følelser

Når eleven har kommet til utvekslingsårets sjette måned, har han/hun allerede hatt mulighet til å legge 
merke til forskjellene i måten folk viser følelser og kjærtegn overfor hverandre. Læringsaktiviteten denne 
måneden, kan brukes til å reflektere over disse forskjellene.  

FOR Å GJENNOMFØRE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør eleven hvordan han/hun føler seg, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige
saker dere må jobbe med
Om eleven er innstilt på å jobbe med refleksjon, start temaet ved å spørre eleven hvordan
hun/han bruker å uttrykke følelser og kjærlighet overfor andre, og hvilken måte eleven er
mest komfortabel med at andre viser følelser overfor henne/ham. Mulige
refleksjonsspørsmål kan være:

o Hva er de viktigste forskjellene mellom norsk kultur og kulturen i hjemlandet ditt når det
gjelder det å vise følelser og kjærlighet? Hvorfor tror du disse forskjellene eksisterer?

o Er du komfortable med måten andre uttrykker følelser her? Hva kan du selv gjøre for å
føle deg mer komfortabel?

o Hvilke utfordringer har du møtt når det gjelder dette?

 
 

 
 
 
 

Oppfordre eleven til å fortsette samtalen med vertsfamilien. Etter å ha fortalt vertsfamilien
hvordan eleven føler seg komfortabel når det gjelder å uttrykke følelser, spør familien
hvordan de føler seg komfortabel om det samme. Foreslå at eleven kan snakke om hva som
kan være den beste måten å uttrykke følelser og varme overfor vertsfamilien.
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EKSEMPEL PÅ ET MULIG SVAR: I hjemlandet mitt snakker vi veldig åpent om følelser. Det er vanlig å 
uttrykke kjærlighet, sinne, skuffelse, glede og sorg når som helst. Vanligvis uttrykker vi dette verbalt. 
Foreldrene mine forteller meg for eksempel ofte hvor glade de er i meg, og jeg gjør noe galt, så sier de 
rett ut at jeg har skuffet dem. 

Her virker det å være annerledes. Det virker som om følelser ofte ikke blir uttrykt verbalt, men at man 
forventer at man skal «forstå» det, eller at man viser følelser gjennom å oppføre seg på en bestemt måte. 
Det tok meg for eksempel tid før jeg forstod hvor viktig gaver er her, og at å gi gaver er en måte å vise 
kjærlighet og følelser i denne kulturen. Fysisk kontakt (f.eks. klemmer) er også brukt oftere her for å vise 
følelser. På den andre siden er negative følelser sjelden uttrykt, på noen som helst måte. Du må «forstå» 
at de er der, noe jeg synes var veldig vanskelig i begynnelsen.  

EKSEMPEL PÅ EN MULIG FORKLARING: I vår kultur er det vanlig at vi forsøker å unngå risiko i 
hverdagslivet vårt, og det å vise følelser er sett på som risikabelt, fordi det gjør deg sårbar. Dette gjør at 
du kan tape ansikt og verdighet. Derfor viser vi ikke følelser så direkte, vi har ikke så lett for å åpne oss 
opp til andre. Dette kan særlig gjelde mellom personer som har ulik «makt» seg imellom: foreldre og 
lærere ønsker å fremstå som sterke overfor barna og elevene sine.  

 



Når eleven går inn i sine siste måneder i Norge, kan du hjelpe eleven til å utvikle seg som en global 
samfunnsborger, og oppfordre ham/henne til å gjøre frivillig arbeid i lokalmiljøet. Gjennom månedens 
læringsaktivitet, får dere mulighet til å diskutere dette.   

FOR Å GJENNOMFØRE DENNE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige saker dere
må jobbe med
Om eleven er innstilt på å jobbe med læringsaktiviteten, spør om elevens lokalmiljø i Norge.
Mulige spørsmål kan være:

o Hvilke saker ser du er viktig å få løst i ditt lokalmiljø? Hvilke saker tenker du er de mest
utfordrende for innbyggerne å få løst?

o Hvilke av disse sakene er du mest opptatt av, og hvorfor?
Gi eleven råd om å delta i lokal frivillighet ved å finne en aktivitet eller et prosjekt å bidra til.
Bruk dette engasjementet som en mulighet for en strukturert diskusjon, som kan hjelpe
eleven til å lære og å se seg selv som en global samfunnsborger med mange ulike
verdisystem. Kanskje vil du selv ta del i frivilligaktiviteten sammen med eleven.
Når dere velger et prosjekt eller en aktivitet, kan dere snakke om følgende:

o Hvilken lokal sak fikk deg engasjert i dette prosjektet/denne aktiviteten?
o Hvilke globale saker kan knyttes til dette lokale prosjektet/aktiviteten?

o Hvilke av de globale sakene ble du mest interessert i og hvorfor?
o På hvilke områder tenker du at du kan bidra mest, og utgjøre en positiv forskjell?

Her er spørsmål man kan diskutere etter at eleven har deltatt i en aktivitet eller et prosjekt:
o Hvilke verdier hjemmefra eller i Norge, kom frem gjennom opplevelsen?
o Er det flere måter å se på saken (flere perspektiver)?

LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 3) 
7.måned: Å bidra i lokalmiljøet 9

EKSEMPEL PÅ MULIGE SVAR: Dugnad, Fattigdom, diskriminering, utfordringer mellom generasjoner, 
hjemløse, manglende tilgang på utdannelse, miljøvern, bærekraft, inkludering av bestemte sosiale 
grupper osv. 

ET EKSEMPEL PÅ FLERE PERSPEKTIVER: Jeg var involvert i et prosjekt som stod for matutdeling for 
hjemløse hver dag. Ved å være en del av dette, oppdaget jeg hvor viktig solidaritet er her. Det er 
viktig for folk å ta vare på dem som trenger hjelp. Det ser ut som innbyggerne her kjenner et ansvar 
overfor dem. Jeg tenker likevel på om det å gi støtte over lang tid, gjør at folk blir vant til det og ikke 
selv prøver å finne en løsning på problemene sine.  

 



LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 3) 
8.måned: Å vise takknemlighet

Nå som eleven nærmer seg slutten av programmet, er det tid for å se nærmere på hvordan man viser 
takknemlighet i Norge. Denne læringsaktiviteten skal være en hjelp til å snakke om dette temaet. 

FOR Å GJENNOMFØRE DENNE AKTIVITETEN: 
Avtal et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er utfordringer eller andre saker dere må snakke om
først
Om eleven virker klar for å jobbe med læringsaktiviteten kan du introdusere hvordan det å vise
takknemlighet er knyttet opp til isfjell-modellen:

o Om vi tenker på kultur som et isfjell, kan vi se hvordan vi viser takknemlighet over havoverflaten
(som oppførsel), men det henger også sammen med det som er under havoverflaten (som verdien
oppførselen representerer) (se side 6 for mer informasjon om Isfjellet).

Etter at eleven har vært flere måneder i Norge, er det bra å diskutere hvordan
takknemlighet blir uttrykt. Spørsmål du kan stille er:

o Er norsk kultur mest verbal? Hvilke non-verbale tegn har man i Norge?
o I hvilken grad er disse tegnene like eller ulike i Norge og i kulturen i hjemlandet?

Merk: Eleven skal ha blitt kjent med isfjell-modellen på preorientering og/eller midtårsopphold.
Dersom dette ikke er tilfelle, gi en kort forklaring på modellen (se side 6).
Diskuter den kulturelt aksepterte måten å uttrykke takknemlighet på i Norge:

o Hvordan uttrykker folk takknemlighet i Norge? Er dette ulikt fra hjemkulturen?
o Hvordan kan du uttrykke takknemlighet overfor familien, skole, venner, AFS-frivillige, andre folk i

nærmiljøet?

Underveis i diskusjonen om takknemlighet bør du passe på at dere også ser på forskjellene
mellom verdier og oppførsel (i referanse til isfjellet).

10

ET EKSEMPEL: Se for deg en kultur hvor det å invitere folk på middag er en viktig gest for å vise 
takknemlighet (over havoverflaten på isfjellet). Dette kan bli forklart med at det å være sosialt aktivt 
og å ha kontakter, er en kjerneverdi i samfunnet, og at det å være vertskap er et tydelig tegn på at 
man innehar disse verdiene (under havoverflaten). 

EKSEMPEL PÅ TEGN PÅ TAKKNEMLIGHET: Smil, klem, gaver, kvalitetstid sammen, sende 
takkekort etc.

EKSEMPEL PÅ MULIGE SVAR: Hjemme viser vi takknemlighet først og fremst gjennom ord. Vi sier 
ofte “takk”, “jeg setter virkelig pris på dette” og “det betyr mye for meg”.  

Her er det å uttrykke takknemlighet mer indirekte, og det virker å være mer seremonielt. Dersom du 
for eksempel gjør noe som en annen blir glad for, kan man få en gave, en liten overraskelse eller en 
invitasjon til å spise is, som en gest for å uttrykke takknemlighet. Når det gjelder større ting, steller 
man i stand arrangement for å vise at man setter pris på noen. Å feire bursdag og at noen arrangerer 
en overraskelsesfest, er et godt eksempel på det: Det forteller hvor mye du betyr for dem og hvor 
mye de setter pris på deg som venn.  

 



I noen kulturer kan det være vanlig å uttrykke takknemlighet på en fest eller sammenkomst.
Hjelp eleven i å finne måter han/hun kan vise takknemlighet overfor vertsfamilie, venner,
lærere eller andre. Et forslag kan være å hjelpe eleven til å invitere til en sammenkomst, men
du kan også velge en annen kulturelt anerkjent måte å vise takknemlighet på.
Om du veileder eleven i å arrangere en sammenkomst, diskuter typiske måter man
arrangerer disse i Norge og i hjemkulturen. Her har eleven mulighet til å vise kulturell læring
i praksis.
Diskuter gjerne følgende om arrangementet:

o Hvilke forventninger tror du folk har om når arrangementet skal starte og slutte?
o Invitasjoner?
o Servering?
o Andre måter å vise takknemlighet?

ET MULIG SVAR KAN VÆRE: Jeg tror det er viktig å finne ut hvem jeg skal invitere. Å glemme noen 
viktige personer kan oppleves som en fornærmelse.  

 



Utvekslingsoppholdet nærmer seg slutten. I denne læringsaktiviteten skal du derfor hjelpe eleven til å 
forberede seg på å reflektere, uttrykke og dele erfaringene han/hun tar med seg fra Norge på en meningsfylt 
måte.  

FOR Å GJENNOMFØRE DENNE AKTIVITETEN: 
Arranger et møte med eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige saker dere må jobbe
med
Om eleven er klar for å jobbe med læringsaktiviteten kan du starte en samtale med eleven om hva
han/hun ville fortalt om den norske kulturen til en person fra hjemlandet. Mulige spørsmål til
refleksjon kan være:

o Hva var mest utfordrende for deg når du skulle tilpasse deg den norske kulturen?
o Hvilke av de kulturelle forskjellene du har oppdaget, overrasket deg mest?
o Hvilke forskjeller er det i verdier? I kommunikasjonsstiler? I opplevelse av og synet på tid?
o Kan du fortelle om noen mennesker du har møtt i Norge som er veldig forskjellig fra hverandre? I

hvilken grad passet de inn i din generelle oppfatning om nordmenn og norsk kultur?
o Hvilke råd ville du gitt noen fra ditt hjemland som skulle til Norge for første gang?
o Hvilke råd vil du gi fremtidige utvekslingselever eller norske vertsfamilier og skoler?

Til slutt kan du spørre eleven om hjelp til å dele informasjon om mennesker de har truffet
som kunne være interessert i å være vertsfamilie

Basert på din AFS opplevelse, hvem i din bekjentskapskrets tror du kunne vært
en god vertsfamilie?  Hvorfor?

LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 4) 
9. måned: Refleksjon rundt året som har gått 11

NÅR DU STILLER DISSE SPØRSMÅLENE, TENK TILBAKE PÅ TIDLIGERE DISKUSJONER DERE 
HAR HATT OG BRUK DE SOM EN GUIDE TIL Å SNAKKE OM: å tilpasse seg til hverdagen i Norge: 
vertsfamilien, nye venner, kontakt med folk, ulike kommunikasjonsstiler, konflikthåndtering, vise 
følelser, uttrykke kjærlighet og varme, maktdistanse etc. 

 



I løpet av utvekslingsoppholdet vil mange elever ha oppdaget sider ved den nye kulturen som de setter 
ekstra pris på. De kan også ha funnet sider ved vertsfamilien som de liker ekstra godt og som kanskje 
ikke finnes i familien hjemme.  

Som en siste læringsaktivitet, hjelp eleven å reflektere over sin egen utviklingsprosess, og å identifisere 
de viktigste lærdommene han/hun ønsker å ta med seg videre.  

FOR Å GJENNOMFØRE DENNE AKTIVITETEN: 

Avtal å møte eleven på et sted hvor dere kan snakke uforstyrret
Spør hvordan eleven har det, og avklar om det er noen utfordringer eller viktige saker dere må
jobbe med
Start en samtale om hvordan eleven har utviklet seg og vokst gjennom utvekslingsåret. Noen
viktige punkt i diskusjonen, kan være:

o Hvilke endringer i deg selv er det viktig for deg å ta med hjem?

o Hvordan vil familie og venner møte disse endringene?

o Hvordan vil disse endringene blir møtt generelt i hjemkulturen din?

o Hvilke av tingene du har lært, kan hjelpe deg i å tilpasse deg igjen når du kommer hjem?

o Hvilke ressurser har du hjemme? Hvordan kan det å engasjere seg i AFS hjemme, hjelpe deg?

Hjelp eleven i å identifisere personlige styrker og svakheter fra utvekslingsåret:

o På hvilken måte har du overrasket deg selv?

o Hvilke nye egenskaper har du oppdaget ved deg selv? Hvilke personlige egenskaper
ønsker du å jobbe videre med når du kommer hjem?

o Hvordan planlegger du å gjøre det?

LÆRINGSAKTIVITET (læringsområde 4) 
10.måned: Refleksjon over mitt nye jeg 12 

EKSEMPEL PÅ ET MULIG SVAR: Jeg har blitt mer åpen, og det er lettere for meg å bevege meg 
utenfor min egen komfortsone. Dette kan bli uvant for folk hjemme, fordi der er det vanlig å forsøke 
unngå usikkerhet. Jeg har også lettere for å uttrykke følelsene mine, og er mer direkte nå enn før. Det 
vil bli en utfordring når jeg kommer hjem hvor folk er mer lukket følelsesmessig. 

EKSEPMEL PÅ ET MULIG SVAR: Jeg har forstått her at noen av de viktigste lærdommene man får, 
skjer gjennom kriser. Når man møter en utfordring, er det også en stor læringsmulighet, og det er viktig 
å se det på den måten. 
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