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Billedkilde: Pixabay

WIKIPEDIA
Integration (også kaldet social integration) betegner indenfor sociologi og 
andre samfundsvidenskaber den proces, hvormed forskellige grupper i et samfund bliver forbundet 
med hinanden i en mere overordnet enhed.

Ordet stammer fra latin integer og græsk entagros = "uberørt", "intakt", "hel" og betyder 
således forening til et hele.

Assimilationsintegration

Assimilation betegner inden for samfundsvidenskaben som oftest, at en 
befolkningsgruppe kulturelt tilpasser sig en anden og derved indlemmes i denne ved at opgive eller 
ændre eksempelvis religiøse eller politiske overbevisninger.

https://da.wikipedia.org/wiki/Sociologi
https://da.wikipedia.org/wiki/Samfundsvidenskab
https://da.wikipedia.org/wiki/Samfundsvidenskab
https://da.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://da.wikipedia.org/wiki/Religion
https://da.wikipedia.org/wiki/Politik
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Faktorer som hæmmer eller fremmer trivsel

Risikofaktorer

• Usikkerhed omkring asyl og ophold

• Adskillelse fra familien

• Manglende netværk

• Lav socioøkonomisk status i 
eksillandet

• Tab af status

• Sprogvanskeligheder

• Oplevet diskrimination

Beskyttelsesfaktorer

• Familiesammenføring og nærhed til 
familie

• Netværk

• Beskæftigelse

• Sprogkundskaber

• Egen varig bolig

• Adgang til sundhedsydelser

Ikram & Stronks, Preserving and Improving the 
Mental Health of Refugees and Asylum Seekers, 
2016.
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Psykologisk ilt
(Inspireret af Jan Tønnesvang)

• Identitet

•Fællesskab•Respekt

•Empati

•En del af noget større

•Forbillede

•Struktur

•Zone for nærmeste 
udvikling

•Selvmestring og 
kompetenceudvikling

•Krav og forventning

Giv mig 
passende 

udfordringer!

Vis mig 
hvem/hvad 

jeg kan blive!

Lad mig høre 
til ligesom 

dig!

Se mig som 
den jeg er!

• Bevidsthed om egne 
forforståelser

• Nærvær
• Mod
• Viden om diagnoser, kulturer

• Mentaliseringsevne
• Bevidsthed om 

magtforhold
• Selvagens

• Overblik over egen 
faglighed

• Overblik over 
differentiering

• Organisering
• Bredt metoderepertoire 

• Autoritet
• Ramme for stærkt fællesskab

BEHOV



Hjernestamme

Limbisk

Cortex

Stress og traumer

Hvad kan jeg lære?

Er jeg elsket?

Er jeg i sikkerhed?


