
Interkulturel kommunikation 
på tværs af kulturer og 
landegrænser
Få viden og værktøjer til at agere kulturel intelligent 

Bliv bedre til interkulturel kommunikation
På dette kursus i interkulturel kommunikation får du kompetencer til at kunne føre ligeværdige og udbytterige 
interkulturelle dialoger. Du får forståelse for andre kulturer og lærer at kommunikere på tværs af landegrænser. Du 
bliver også rustet til at anvende kulturteorier og -modeller, uanset om du kommunikerer på fysiske møder, mails eller 
online platforme. Derudover får du redskaber til at vurdere, hvordan forskellige kulturelle faktorer har indflydelse på 
kontakten med blandt andre medarbejdere, leverandører og kunder.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne kulturforståelser som en forudsætning for at forstå andre kulturer, og vi 
inddrager de problemstillinger, som du og de andre deltagere selv står med i hverdagen.

 

Hvem deltager?

Kurset er relevant for alle, der indgår eller skal indgå i en interkulturel organisation. Du vil gerne sikre effektive og 
konstruktive kulturmøder i din virksomhed, og du ønsker at blive klogere på din egen kommunikation i interaktion 
med andre kulturer.

Uanset ansvarsområde og organisatorisk placering, vil du på kurset få viden om kommunikation på tværs af 
forskellige kulturer og en stærkere arbejdsrelateret kulturforståelse.

På kurset arbejder du med:

• Kommunikationsmodeller og -teorier

• Kulturforståelse

• At reflektere over egen personlig ageren i interkulturelle kommunikationssituationer

• Forskellige platforme, fx fysiske møder, online møder, forhandlinger, mails og meget mere

• Troværdighed – hvordan opfatter dine modtagere dig?

Udbytte
Dit udbytte



• Bliv i stand til at agere kulturel intelligent

• Lær at analysere interkulturelle kommunikationssituationer

• Få indblik i teorier og metoder inden for kulturforståelse

• Personlig refleksion over personlig ageren i interkulturelle kommunikationssituationer

• Lær at skabe konstruktive og respektfulde dialoger

Din virksomheds udbytte

• Åben, troværdig og tillidsvækkende kommunikation i organisationen

• Konstruktive og respektfulde dialoger

• Bedre løsning af interkulturelle kommunikationsopgaver – i alt fra mails og taler til zoom og i mødelokalet

Praktisk gennemførelse

På kurset veksler vi mellem faglige oplæg og øvelser, så deltagerne lærer at bruge teorien i praksis.

I mindre grupper træner vi desuden at håndtere kulturelle møder.

I løbet af en intensiv dag kommer vi gennem den vigtigste teori om interkulturel kommunikation, og samtidig 
applicerer vi teorien på dig og dine medkursisters personlige cases; egen kulturforståelse og problemstillinger fra 
egen hverdag. På den måde kan evnerne fra kurset tages direkte med over i arbejdslivet.

 

Prisen dækker over:

Under kurset

• 1 kursusdag

• Fuld forplejning

• Maks. 12 deltagere

• 1 underviser

• Kursusmateriale med kompendium og logbog til dine notater

Efter kurset

• Kursusbevis

• Mulighed for tilkøb af individuel coaching

 



Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

27. maj 2022 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

27. maj 2022 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

27. maj 2022 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/interkulturel-kommunikation-pa-tvaers-af-kulturer-og-
landegraenser/

Konsulent
Linda Østergaard

 

 

 

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlige tests

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem DISC®, MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Individuel coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/interkulturel-kommunikation-pa-tvaers-af-kulturer-og-landegraenser/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/interkulturel-kommunikation-pa-tvaers-af-kulturer-og-landegraenser/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/tests-og-maalinger/


Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/individuel-coachingforloeb/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

