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Siden 2004 har Rådet for den Europæiske Union været enige om en række fælles grundlæggende 
principper for integrationen af flygtninge/indvandrere. ARTEM-projektets formål er at udvikle interaktion 
mellem flygtninge/indvandrere og europæiske borgere gennem en gensidig dynamisk proces. Dette 
gøres gennem en innovativ træningsproces og værktøjer, ikke kun for flygtninge/indvandrere, men 
også for lokale fagpersoner og frivillige. Tiltagene baserer sig endvidere på et system af udveksling af 
non-kommercielle tjenester på online platformen ”ARTEM ACCESS”.

OM PROJEKTET: ARTEM

I en verden der konstant ændrer sig og har øget globalisering og teknisk udvikling, er migration en 
betydelig udfordring, ikke kun for individerne selv, men også for de fagpersoner og frivillige, der arbe-
jder på området. ARTEMs partnere har gennemført en undersøgelse for at udforske den nuværende 
situation inden for træning og kurser i interkulturelle kompetencer, og for at få information om behov og 
betingelser hos målgrupperne for at kunne udvikle et innovativt træningsmateriale.

Undersøgelsen har vist, at flygtninge/indvandrere har svært ved at definere, hvad interkulturelle kom-
petencer er. Når de tænker på de basale behov og færdigheder, der kræves for at falde til i et nyt land, 
prioriterer flygtninge/indvandrere viden og adfærd som afgørende. Interkulturelle kompetencer opfattes 
som sekundære færdigheder, der læres gennem hverdagserfaring og personlige relationer, hvilket 
i sidste ende gør deres integration og tilpasning sværere. Selvom både fagpersoner og flygtninge/
indvandrere italesætter de samme tre nøglekompetencer, er topprioriteten for fagpersoner og frivillige 
værdier og adfærd. Baseret på forskellige perspektiver fokuserer dette træningsmaterialer på behov og 
observationer identificeret i undersøgelsen blandt begge målgrupper.

Træningsprogrammet er baseret på en uformel læringstilgang med fokus på eksperimentel metodologi. 
Formålet er at relatere udviklingen af interkulturelle kompetencer og virkeligheden gennem hverdags-
situationer.1 Resultaterne fra undersøgelsen, som ARTEM partnerne har gennemført, understreger 
behovet for interaktion mellem lokale og flygtninge/indvandrere. Derfor er den fjerde dag i træningen 
(som hvis gennemført i sin fulde længde varer 5 dage) tilegnet at skabe netværk og forbindelser mel-
lem de to målgrupper og understøtte udvekslinger mellem dem. Undersøgelsen har vist, at største-
delen af de trænings- og kursusforløb, der eksisterer, er rettet mod fagpersoner. Derfor er ARTEMs 
træningsforløb rettet mod en målgruppe af frivillige og fagpersoner, der kun lige er begyndt at arbejde 
med individer med flygtninge/indvandrer-baggrund.

RATIONALET 

1Ibid



MÅLGRUPPE
Frivillige og fagpersoner, der lige er begyndt/skal til at arbejde 
med individer med flygtninge/indvandrerbaggrund.

FORMÅL
• Udforske de kompleksiteter verden har, og hvordan disse 
medvirker til de udfordringer, vi oplever.

• Bidrage til, at vi med succes kan leve sammen i et mangfol-
digt samfund.

• Øge graden af empati og bidrage til at praktisere empatisk 
og ikkevoldelig kommunikation.

• Blive bevidst om vores egne stereotyper og fordomme, og 
hvordan de er synlige i det samfund, vi lever i.

• Adressere vores egne bias.

• Udveksle og lære om forskellige gode praksis til at arbejde 
med individer med flygtninge/indvandrerbaggrund.

• Videreudvikle interkulturelle kompetencer, facilitere interkul-
turel forståelse og interaktion mellem mangfoldige individer.

• Lære at arbejde med hoved (viden), men ligeså vigtigt også 
med hjertet (relationer, følelser) og hænder (fysisk) – fra viden 
om, til at leve sammen.

• Udvikle en personlig/organisatorisk plan for inklusion.

NØGLEORD
stereotyper, fordomme, være bevidst om egne kulturelle 
bias, interkulturel dialog og kompetencer, opfordre til kritisk 
tænkning, kommunikation i svære situationer, opbygge tillid, 
refleksion over læringsproces, diskussion af magtforhold og 
privilegier.



METODOLOGI
Eksperimentel Læring eller »Learning by doing« kombinerer 
direkte erfaring med fokuseret refleksion, bygger på tidligere 
viden og erfaring, kræver aktiv involvering i konstruktion af 
mening og opfordrer til samarbejde og udveksling af idéer og 
perspektiver.2 Deltagerne kan udvikle nysgerrighed, respekt og 
åbenhed; de får viden om andre kulturer og kulturel selvbe-
vidsthed, og træner evnen til sammenligning og analyse. Sær-
lig tid og rum er dedikeret til deltagerrefleksion under aktivite-
terne og efter.
For at udvikle interkulturelle kompetencer behøver denne 
metode effektive, følelsesmæssigt aktiverende og innovative 
værktøjer og teknikker, som omhyggeligt er blevet udvalgt til 
denne træning.

METODERI
Historiefortælling, “the circle way”, ikkevoldelig kommunikation, 
personlig selvevaluering, strategimetoder, World Café, proak-
tive café-metoder, og andet.

Træningen er designet til at være fleksibel, og den kan tilpasses 
afhængig af mål og behov hos en specifik målgruppe. Struktu-
ren med 5 dage kan gennemføres som én enhed på 5 følgende 
dage eller i en afbrudt sekvens, for eksempel hver mandag i 5 
uger. Aktiviteter kan tilpasses for at være meningsfulde og rele-
vante for deltagerne i processen.

2Kolb D.A., Experiential as the Source of Learning and Development, 1984, 
available at: https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_And_Development

AKTIVITETER
• Fra global til lokal (udforske globale kompleksiteters sammen-
hæng til, hvordan verden er i dag),

• Indefra (udforske vores egne bias – stereotype, fordomme, 
diskrimination, privilegier, mangfoldighed),

• Fællesskab, kommunikation i fællesskab (aktiv lytning, vær-
dier og ikkevoldelig kommunikation – følelser, behov),

• Udveksling af vores historier (arbejde med folk der har 
flygtninge/indvandrerbaggrund),

• Gode praksis og handlingsplaner (personlig og/eller organisa-
torisk handlingsplan og evaluering – strategier for at konfrontere 
fordomme og diskrimination, gode praksis, plan for fremtiden).

https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_And_Development 
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