
Folkhögskoleutbildning till integrationspedagog 
 

Dalslands folkhögskola utbildar integrationspedagoger sedan 2016, i partnerskap med Rädda Barnen 

och Göteborgs Räddningsmission. Två starka organisationer med skarpa analyser av den utveckling vi 

ser i samhället. De tillför en innovativ kraft till den samhällsutveckling som krävs för att möta 

morgondagens utmaningar. Genom vår utbildning blir du en del av allt detta! 

Det är 24 deltagare på kursen. Det var tänkt som en 1-årig utbildning på heltid. Men mer än hälften 

av deltagarna vill gå ett år till! Vi har så mycket mer att förmedla, träna på och fördjupa oss i – att vi 

gör utbildningen 2-3 årig. Men med möjlighet att nöja sig med 1 år, beroende på förkunskaper och 

mål med utbildningen. Det är den flexibilitet vi erbjuder dig – tag kontakt med oss och finn din väg! 

Integrationspedagog vid Dalslands folkhögskola är en utbildning för att jobba i en föränderlig värld. 

När vi tog initiativet hösten 2015 handlade det om att jobba i mottagandet av människor på flykt. Vi 

utbildar personal för exempelvis asylboende och hem för ensamkommande. Våren 2017 stänger flera 

sådana arbetsplatser och behovet av personal förändras. Nu behövs kompetens för att fördjupa 

integrationen i samhället. Det är inte så enkelt som att etablera de som lever i så kallat utanförskap. 

Problemet med segregerade samhällen och kollapsad välfärd kanske ska sökas i innanförskapet?  

Vi utbildar för att känna trygghet inför komplexa arbetsuppgifter. Det vi med säkerhet vet om 

framtida arbetsuppgifter är att du kommer att möta nya problem som vi ännu inte kan ana vad de 

handlar om. Det finns förhållningssätt som gör dig beredd att hantera dessa situationer. Vi utbildar i 

sådana verktyg och metoder. Var med och utveckla ett arbetsfält som kräver social ingenjörskonst. 

Hos oss blir du en medskapande brobyggare. En pådrivare av samhällsutvecklingen. Sedan väljer du 

om du vill engagera dig i systemet för att rätta till felen eller skapa alternativen som kompletterar 

systemet genom ett socialt entreprenörskap. Vi ger dig kartan för att se båda vägarna. 

Det är inte bara samhället som glider isär och inkomstklyftorna som ökar, det gör också gapet mellan 

individers förutsättningar och förväntningarna på livet som varje enskild världsmedborgare bär inom 

sig. Alla människor har rätt till liv och utveckling, alla liv är lika mycket värda och därför ska varje barn 

födas med likvärdiga förutsättningar om vi ska kunna säga att samhället har tagit sitt ansvar. Vi 

utbildar för att lära känna dig själv, hitta riktning i ditt liv och kunna navigera i snabba förändringar. 

Komplexa problem kan bara definieras i en medskapande dialog med dem som berörs. I årets kurs 

med integrationspedagoger kommer 80 % av deltagarna med utbildningar och erfarenheter från 

andra kulturer. De vet vad det är att befinna sig i integration. Tillsammans skapar vi modeller för det. 

Vi utbildar inte bara i traumamedveten omsorg, vi lever i det och har skapat rutiner för att bearbeta 

vad deltagarna varit utsatta för. Vi låter den verklighet vi möter utveckla den utbildning vi erbjuder.  

Nyanlända erbjuds en trygg miljö för att lära känna det nya och bearbeta bagaget av blandade 

erfarenheter. Det handlar bland annat om studier i svenska. Det ger utrymme för deltagare som 

redan har språket att fördjupa sina studier. De som önskar kan göra det på eftergymnasial nivå och vi 

ser gärna deltagare med högskoleexamen. Vi vet att du som har en helsvensk bakgrund erbjuds en 

unik lärande miljö där vi praktiserar integration varje dag. Det är många gånger tufft men det är 

lärorikt, att tänja på sina gränser driver den personliga utvecklingen. 

 

 



Byggstenar för din utbildning till integrationspedagog 

Dalslands folkhögskola i Färgelanda erbjuder en rad förutsättningar. Ge dig en uppfattning om olika 

delar till din utbildning. Sedan hjälper vi dig. För att bli antagen ska du delta i en informationsdag 

med personlig intervju och studieplanering. Vi har ett internat med 40 rum i studentkorridorer, du 

kan folkbokföra dig hos oss. Vi har en internationell prägel med utbytesstudenter från Europa, Kina 

och hälften av alla deltagare kommer från andra länder. Vi jobbar för att hela skolan ska göra en 

studieresa till en europeisk storstad våren 2018. Vi erbjuder några få internationella praktikplatser. 

Vår utbildning till integrationspedagog skiljer sig från yrkeshögskolornas utbildningar genom att du 

kan läsa på gymnasienivå. Det innebär inte bara att det räcker med grundskolekompetens för att bli 

antagen, utan du kan också komplettera dina gymnasiestudier och få med dig högskolebehörighet! 

Utbildningen har tre byggstenar, beroende på förkunskaper och mål kan du söka direkt till var och en 

av dem och nöja dig med ett år. Du kan också kombinera och studera i 2 år. Dessutom finns för helt 

nyanlända ”Allmän kurs omstart” – ett måste för den som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.  

 

 Allmän kurs Integration. Omfattande innehåll i samhällsanalys, med utblick internationellt, 

vad driver människor att fly och nationellt om exempelvis brister i välfärden som leder till 

utanförskap. Svenska som andraspråk på nivå SVA 1. Kursen är intensiv, därför hinner inte du 

som saknar tidigare gymnasiestudier med alla behörigheter på ett år utan behöver ett par år.  

Förutsättningar för att bli antagen: Mognad, lämplighet och språktest SVA-grund. 

 
 Allmän kurs Yrke. Ett bra integrationsperspektiv samt värdegrund och regler inom offentlig 

förvaltning. De yrkeskunskaper som krävs för exempelvis elevassistent eller språkstödjare 

inom skola eller omsorg. Metoder och redskap för socialt entreprenörskap, för att driva 

medskapande processer, för att underlätta självorganisering och stötta empowerment. 

Förutsättningar för att bli antagen: Mognad, lämplighet och gärna Allmän kurs Integration. 

Du som inte har svenska som modersmål ska klara av vårt språktest SVA-grund. 

 

 Integrationspedagog plus. (IP+) En eftergymnasial ettårig kurs på helfart för dig som vill 

jobba med – eller kanske redan gör det – människor, integration, demokratiutveckling, 

delaktighet och medskapande i samhällsbygget. Vi söker svar på varför bilar brinner i 

förorter? Chans till meriterande utlandspraktik om du tänker dig en internationell karriär. De 

flesta praktiserar i Sverige, ofta i kommuner eller i någon av civilsamhällets organisationer. 

En unik lärande miljö i mötet med nyanlända som studerar till integrationspedagog. 

Förutsättningar för att bli antagen: Mognad, lämplighet och motsvarande svenskt 

gymnasium eller allmän kurs med svenska 2 och engelska 5. 

 

Ansökan senast 18 april 2017. Därefter i mån av plats. Informations- och intervjudag 21-22 april. Du 

kan ansöka om CSN-stöd på eftergymnasial nivå till IP+ och på gymnasienivå för övriga utbildningar. 

På vår hemsida kommer aktuella uppdateringar om innehåll i de olika kurserna. Där hittar du även 

pdf-dokument med värdegrunden som vår verksamhet vilar på, de metoder och verktyg vi förmedlar 

i utbildningen av integrationspedagoger eller exempel på olika samhällsanalyser vi gjort. Gå in på 

www.dals.fhsk.se där finns den senaste informationen om antagningsläge, intervjudagar osv. 

http://www.dals.fhsk.se/

