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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

For at kunne tilbyde et træningsmateriale, der opfylder de specifikke behov blandt målgrupperne, fo-
retog partnerne i ARTEM en undersøgelse med henblik på at identificere særlige forhold i den lokale 
kontekst og de nuværende behov for indvandrere, flygtninge og asylansøgere. Undersøgelsen fastslog, 
at i modsætning til fagpersoner, undervisere og frivillige, har flygtninge/indvandrere i mindre grad ad-
gang til særlige interkulturelle træninger/kurser, der indeholder reflekterende og interaktive aktiviteter, 
der er skræddersyet deres behov. De empiriske resultater samlet gennem fokusgruppeinterviews in-
dikerer, at det ofte er svært for flygtninge/indvandrere at definere, hvad interkulturelle kompetencer er, 
hvilket som følge besværliggør deres integrations- og tilpasningsproces. Deltagerne gav udtryk for, at 
de havde lært, hvordan man skal agere/reagere gennem egen erfaring og observationer fra deres eget 
liv, og samtidig håndterer svære situationer ved hjælp af deres sociale netværk. Deltagerne i fokus-
grupperne nævnte de følgende områder i prioriteret rækkefølge, som steder, hvor de kunne ønske, der 
blev givet mere støtte:

• Evne til at reflektere over egen position og kultur 
• Værdier (tolerance, respekt, være ikke-dømmende) 
• Være fleksible og tilpasse sig, tage kulturelle koder i værtslandet til sig 
• Praktisere motivation og være proaktiv 
• Kommunikationsevner1

Når det kommer til viden, identificerer gruppen af flygtninge/indvandrere sprog og kommunikation, 
der passer til det lokale samfund, som værende af største vigtighed. For adfærd handler det om at 
respektere værdierne og de kulturelle koder i værtslandet, mens man bevarer og respekterer egne 
traditioner, sammen med vedholdenhed og en proaktiv tilgang. I forhold til holdninger fremgår det, at 
selvbevidsthed og selvmotivering er vigtige. Derudover viser det sig, at en anden udfordring for interak-
tion mellem flygtninge/indvandrere og lokalsamfundet, er, at der eksisterer stereotyper – og det gælder 
for begge grupper, at der eksisterer stereotyper om ’den anden’. 

RATIONALET 

1VIFIN, ARTEM: Study Focus Group Output 1 Report, 2019



Formålet med dette træningsmateriale er at introducere flygtninge/indvandrere for nogle grundlæg-
gende begreber relateret til interkulturelle kompetencer og multikulturelle miljøer, såsom interkulturel 
ageren, åbenhed og kulturel diversitet, selvbevidsthed og håndtering af kulturelle forskelle. Derudover 
fokuserer materialet på at øge deltagernes selvbevidsthed og hjælpe med at finde deres plads i det nye 
miljø, mens de har et ben i hvert fællesskab. Værktøjer til dette inkluderer refleksion over egen position 
og over, hvad de selv afspejler.2

Dette vil bidrage til at skabe en fælles begrebslig ramme og delt viden for begge parter (undervisere og 
deltagere), og dermed sikre et fælles udgangspunkt, hvorfra andre øvelser og aktiviteter vil fortsætte. 
Træningen sigter desuden på at facilitere deltagernes integrationsproces ved at udforske særegen-
hederne ved den lokale kontekst og øge deres opmærksomhed og egen-refleksion på at bo i og blive 
påvirket af to forskellige fællesskaber (værts og oprindelige).

MÅLGRUPPE
Flygtninge/indvandrere/asylansøgere 

FORMÅL
• At fremhæve, sammenligne og bevidst tænke over lighe-
der og forskelle ved forskellige fortolkninger og forestillinger 
omkring kultur 

• At øge deltagernes bevidsthed om deres egen og andres 
kulturelt bestemte fortolkninger og forklaringer af folks opfør-
sel, såvel som deres holdninger om og reaktioner på forskelli-
ge situationer

• At identificere kulturelle forskelle, der kan bidrage til særlige 
udfordringer, misforståelser eller konflikter, eller kan påvirke 
deltagernes forskellige fortolkninger og forklaringer 

• At yde grundlag for at indgå i rollespil og andre aktiviteter, 
der opbygger kompetencer til at håndtere problematiske og 
hverdags kulturelle situationer

• At blive fortrolig med de generelle begreber og rammer rela-
teret til interkulturelle kompetencer

• At facilitere deltagernes interaktion med lokalsamfundet

NØGLEORD
flygtninge, indvandrere, interkulturelle kompetencer, stereoty-
per, diskrimination, selvbevidsthed, kritisk tænkning, kommuni-
kation, forskellige perspektiver, læringsproces.

2Ibid



METODOLOGI
Træningsprogrammet fokuserer på uformelle aktiviteter til at 
gøre deltagerne bekendte med interkulturel kommunikation 
og kompetencer, eksempelvis rollespil, guidede diskussioner, 
selvreflekterende øvelser og eksperimentelle aktiviteter. Øvel-
serne siger på at engagere deltagerne og sikre sig, at de er en 
aktiv del af processen mod bedre at forstå og tilegne sig begre-
ber og rammer, for at de på sigt bedre kan anvende det i deres 
eget liv. Træningen inkluderer:

• Aktiv læring, der sigter på at motivere deltagerne til at enga-
gere sig og at fremme analyse, syntese og evaluering.

• Refleksiv læring, der gør det muligt for deltagerne at tage 
ansvar for deres personlige udvikling af interkulturelle kompe-
tencer, og derved få en bedre forståelse af, hvorfor de behøver 
dem, og hvordan de kan drage fordel af dem.

• Eksperimentel læring, der skaber forbindelser mellem ud-
viklingen af interkulturelle kompetencer og den virkelige ver-
den, gennem realistiske hverdagssituationer3 

Materialet er designet til at være fleksibelt og kan tilpasses 
afhængig af facilitators mål og behovet hos en specifik mål-
gruppe. Aktiviteterne kan modificeres, kombineres og omstruk-
tureres, så de er relevante og meningsfulde for deltagerne, og 
derved opnå større effekt. Målet er, at deltagerne vil:
 
• blive introduceret til grundlæggende begreber indenfor in-
terkulturalitet og mangfoldighed

• reflektere over deres egne bias og finde en vej til at håndtere 
andre folks bias i forskellige situationer, og derved øge selvbe-
vidsthed og egenrefleksion

• fremme interaktion og udveksling mellem værtssamfund og 
flygtninge/indvandrere

• understøtte deltagerne i at tilpasse sig og finde sin vej i de nye 
omgivelser.

3 Navaitiene, J., Rimkeviciene, V., Racelyte, D., Methodology for Development of Intercultural Competences, 2013, 
available at: http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/1_METHODOLOGY-FOR-DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.pdf

http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/1_METHODOLOGY-FOR-DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.pdf


AKTIVITETER
• Introduktion til interkulturalitet (for at fremme selvbevidsthed 
om deltagernes egen kulturelle baggrund og nuværende ni-
veau af interkulturelle kompetencer)

• Opdage egne bias (for at øge opmærksomhed på forbin-
delsen mellem baggrund og adfærd, vores egne bias og åben-
sindethed)

• Forebygge og håndtere bias (at blive mere bevidst om, hvor-
dan bias og diskrimination udfolder sig, at finde forskellige må-
der at håndtere bias på)

• Udveksling af historier (ud fra personer der har flygtninge/ind-
vandrer-baggrund)

• Være i to fællesskaber (opfordre til selvrefleksion, udforskning 
af ens identiteter og hvordan de formes af forskellige konteks-
ter).
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