
Nyhedsbrev til faglige vejledere – Studiestart  
 

Faglig og social integration på studiet 

Vi ved fra forskning, at de studerendes gennemførsel af studiet afhænger af, hvorvidt de oplever faglig og social 
integration. Den faglige og sociale integration grundlægges i det første studieår. De studerendes sociale og faglig 
integration er gensidigt afhængige, hvorfor det er vigtigt, at de nye studerende kommer godt fra start både fagligt og 
socialt.  

Den faglig integration dannes både af de studerendes interaktion med deres fag og med det akademiske personale. 
Den sociale integration består af de studerendes mulighed for at deltage i formelle og uformelle aktiviteter med deres 
medstuderende. Både den faglige og sociale integration påvirkes af den enkelte studerendes uddannelsesmæssige 
og sociale baggrund samt den studerendes kompetencer forud for studiestarten.  

Herunder kan du læse tre gode råd til hvordan du som faglig vejleder kan arbejde med faglig og social integration på 
studiet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrevet udkommer næste gang i 
oktober, her skal det handle om 
elitesportsudøvere og iværksættere. 

 

Ønsker du ikke at modtage de kommende 
udgaver af dette nyhedsbrev så meld dig 
fra her. 

 

Mvh. Mette og Mikkel fra Studie- og 
trivselsvejledningen. 

  

Kommende arrangementer for 
studerende:  

Find rundt på bibliotekets 
hjemmeside. 5. september 10-11. 
Læs mere og tilmeld dig her. 

Akademisk skrivning. 14. 
september 14.15-15.45. Læs mere 
og tilmeld dig her.  

Studie- og trivselsvejledningens 
webinarer om studieteknik. 
Find dem altid online her. 

 

 

 

 
Nyeste afsnit af podcasten Studielivet: 

I det nyeste afsnit af podcasten Studielivet kan du høre tre 
studerende give det studieråd, de ville ønske, de selv havde fået, da 
de startede på deres studie.  

 

Du kan finde podcasten her.  

 

 

Podcasten Studielivet er en podcast om de udfordringer man kan 
opleve som studerende. Del gerne podcasten med alle de 
studerende, du er vejleder for.  

Månedens vejledningstip 

1. Opfordre nye studerende til at deltage i de sociale såvel som 
faglige arrangementer. Nogle studerende oplever, at det sociale er 
sekundært ift. det faglige, men mange studerende har brug for at 
have gode relationer til medstuderende, når studiet trækker tænder 
ud.  
 

2. Tal om de studerendes medstuderende som kolleger. Det er en 
professionel relation, hvor man ikke behøver være venner, men 
man har nogle arbejdsopgaver, som skal løses sammen. Derfor er 
det vigtigt at have gode samarbejdsrelationer med sine 
medstuderende, hvor man kan lære i fællesskab.  
 

3. Social integration betyder forskellige ting for forskellige studerende. 
For nogle er det vigtigt at kende nogen, de kan sidde sammen med 
til undervisning. For andre er det vigtigt at have nogle at holde 
pauser med. Og for andre studerende vil det være vigtigt at indgå i 
et socialt fællesskab, hvor det faglige er i fokus. Lyt til den 
studerendes behov samtidig med at du har råd nr. 1 i baghovedet.  
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