
 

   
 

Integrationspedagog 
1-årig utbildning som ger många möjligheter!  

 
Efter utbildning kan du jobba som: 

• Samhällsvägledare, t ex på medborgarcenter 

• Assistent på HVB-hem 

• Kulturtolk 

• Projektledare i integrationsprojekt  

• Socialpedagogiskt arbete i skola, förskola, fritidsverksamhet 

• Arbete inom institutionsvård  

• Integrationspedagog på folkhögskola 

• Verksamhetsutvecklare inom civila samhället 

Utbildningen ges på Dalslands Folkhögskola i partnerskap med Rädda Barnen och Göteborgs 

Räddningsmission. Två starka organisationer som bidrar med en innovativ kraft till den 

samhällsutveckling som krävs för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Genom 

vår utbildning blir du en del av allt detta! 

Dalslands Folkhögskola erbjuder en spännande och lärande miljö där vi praktiserar 

integration varje dag. Våra deltagare kommer från världens alla hörn. Vi låter den verklighet 

vi möter utveckla utbildningen. Det är en del av folkhögskolans idé, att bygga på de 

erfarenheter och förutsättningar som våra deltagare har med sig.  



 

   
 

Det krävs ny kompetens för att fördjupa integrationen och för att jobba i en föränderlig 

värld. I utbildningen får du en teoretisk grund att stå på samtidigt som du får praktiska 

metoder och verktyg att arbeta med. 

Kursinnehåll: 

• FN-stadgan – mänskliga rättigheter 

• Kulturförståelse – migration och etnicitet 

• Demokratins framväxt - historiskt och läget idag 

• Människan i samhället (religion, identitet, social interaktion) 

• Socialpedagogik och pedagogik 

• Juridik och offentlig förvaltning 

• Kriminologi, hedersrelaterat våld och radikalisering 

• Integration – inkludering 

• Genusfrågor och jämställdhet 

• Jaget som arbetsverktyg 

• Yrkesroll och bemötande i arbetsvardagen 

• Medskapande metoder och självorganisering 

• Projektledning 

• Traumamedveten omsorg 

• Tryggare tillsammans (tidigare Child safeguarding) 

• KASAM – Känsla av sammanhang  

Bo på skolan 

Dalslands Folkhögskola har 40 fräscha internatrum i en mysig miljö. Alla har egen toalett och 

dusch och det finns rymliga gemensamma utrymmen. Vi har gym, biljardrum, bibliotek och 

en mindre musikstudio så det finns gott om plats för olika kvällsaktiviteter. 

Kursen startar 26 augusti 2019 

Du ska ha allmän behörighet motsvarande svenskt gymnasium, men saknar du något ämne 

hör av dig till oss så kan det vara möjligt att komplettera under utbildningens gång. 

Antagning sker efter intervju. Du kan ansöka om CSN-stöd på eftergymnasial nivå. 

Gå in på vår hemsida www.dals.fhsk.se, läs mer och ansök direkt! 

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

