
Integrationspedagog

DALSLANDS FOLKHÖGSKOLA   

Bli en samhällsutvecklare! Det krävs ny kompetens 
för att bidra till ett inkluderande samhälle 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. Utbildningen ges 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. 

Efter utbildning kan du jobba som:
• Projektledare för projekt som syftar till inkludering, 
integration, stöd för demokratin
• Samhällsvägledare, kulturtolk, med mera på till exempel 
medborgarcenter
• Socialpedagogiskt arbete i skola, förskola och 
fritidsverksamhet, som lärarassistent och studiehandledare
• Arbete inom institutionsvård, såsom assistent på HVB-hem
• Integrationspedagog på folkhögskola
• Verksamhetsutvecklare inom civila samhället

F A K T A  O M  K U R S E N

Studiefart: Heltid, 1 år

Plats: Swedenborg Center, 

Lasarettvägen 9 Trollhättan

Kursstart: 23 september 2019

Vem kan söka: 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.

Ansök: Du söker via skolans hemsida.

Ekonomi: Du kan söka studiemedel på 

eftergymnasial nivå genom CSN.

Kostnader: 500 kr/termin
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Kursinnehåll:
• FN-stadgan – mänskliga rättigheter
• Kulturförståelse – migration och etnicitet
• Demokratins utmaningar, historisk framväxt till demokratins 
försvar idag
• Människan i samhället (religion, identitet, social interaktion)
• Socialpedagogik och pedagogik
• Juridik och offentlig förvaltning, skollagen och regler som styr 
i skolans värld
• Kriminologi, hedersrelaterat våld, radikalisering och rasism
• Integration – inkludering
• Genusfrågor, jämställdhet, sexualitet, hedersrelaterad kultur
• Jaget som arbetsverktyg, yrkesroll och bemötande i 
arbetsvardagen
• Medskapande metoder och självorganisering
• Projektledning och att arbeta i projekt
• Traumamedveten omsorg (TMO)
• Verktyg för att jobba med KASAM – Känsla av sammanhang 
• 6-veckors praktik med tillfälle att knyta kontakter inför 
arbetslivet
                                                                                            

Folkhögskolan i Trollhättan – en del av Dalslands 
folkhögskola
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.
På Folkhögskolan i Trollhättan studerar 150 deltagare i en 
stimulerande folkhögskolemiljö på gatuplanet i Swedenborg 
center. Restiden från Göteborg är 38 minuter samt tiden från 
järnvägsstationen, en bussresan på cirka 7-8 minuter. Det finns 
inget internatboende.


