
lntegrationsassistent 
Att utbilda sig till integrationsassistent är att rustas för alla typer av arbeten med människor, en unik chans 
att själv utvecklas som människa och få kunskap och därmed verktyg för att bättre förstå oss själva, andra 
människor och det samhälle vi lever i. Utbildningens syfte är: Integration genom kunskap och empati. Efter 
avslutad kurs till integrationsassistent 1 år finns det sedan möjlighet att läsa en 1-årig fortsättningskurs till 
elev/lärarassistent med inriktning mot arbete i skolan. Integrationsassistent-utbildningen utgör därmed 
grunden för en möjlig utbildning på totalt 2 år, med fokus på integration, samhällsvetenskap och socialt samt 
pedagogiskt arbete. En god grund för dig som vill arbeta med människor på olika sätt, med möjlighet att 
arbeta deltid under under studietiden då kursen läses som heldistanskurs. 

Ettårig heltidsutbildning I 00% som kan läsas på heldistans (4 träffar/termin) med totalt fyra veckors 

praktik eller eget arbete 

Kurstid                                                                                                                                                        
Start 18 augusti 2021, avslutning 3 juni, 2022

Anmälan 
Sista ansökningsdatum 30 april, 2021

Målgrupp 
Utbildningen är tänkt för personer som vistats i Sverige ett antal år, som har god kännedom om samhället och 
som har kunskaper i svenska motsvarande nivå för att klara att läsa svenska 1.  Sökande ska helst tala ett eller 
flera språk, som nyanlända flyktingar använder. Platser finns även  tillgängliga för den som har svenska som 
sitt modersmål. För att deltaga på kursen ska den sökande ha fyllt 20 år. Lämplig bakgrund vad gäller 
arbetslivserfarenhet är socialt eller pedagogiskt arbete, samt olika befattningar inom näringslivet. Stor vikt 
läggs vid personlig lämplighet och särskilt viktigt är att kunna samarbeta med andra människor oberoende av 
kulturell, religiös och etnisk bakgrund.

Intresse för andra människor samt att stå för demokratiska principer och normer är en förutsättning 
för att kunna arbeta som integrationsassistent.



Efter genomförda studier förväntas man tillgodogjort sig en fördjupad förståelse för det 
svenska samhället, dess uppbyggnad och människan i ett integrationsperspektiv vilket ger en 
bred kunskap som är viktig i alla typer av arbete som involverar andra människor. 

* Studiehandledare i skolan för ämnesstöd på hemspråket
* Personal i hemspråksundervisning, där deltagarna undervisas i sitt hemspråk
* En fördjupad och breddad grund för samhällsinformatörer
* Vidareutbildning och en breddad grund för tolkar och språkassistent på förskola
* Olika tjänster inom integrationsområdet på företag, näringsliv och kommun mm.
* Ökad samhälles-och kulturmöteskunskap som utgör viktiga redskap inom alla typer

av arbeten med människor

Studieekonomi 
Kursen berättigar till studiemedel från CSN, gymnasienivå

Utbildningens innehåll och studieform 
Utbildningen innehåller ett antal ämnen/delkurser. 
Heldistanskursen läses däremot helt på distans (via uppkopplad 
dator) samt med fyra heldagar på skolan under höstterminen och 
fyra dagar under vårterminen. Praktiken på höstterminen är 
förlagd till två veckor i november och under vårterminen två 
veckor i april. 
Kursen utgör en profil på allmän kurs där man har möjlighet att 
fortsätta läsa till dess att man fullgjort kravet för allmän behörighet 
och därmed kan få ett studieomdöme. 

(Mer info: www.folkhogskolan.com/allman-kurs)

Följande ämnen/temaområden ingår i utbildningen: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Etnicitet och kulturmöten 
Internationella relationer 
Sociologi och utveckling & lärande
Idéhistoria
Psykologi 
Etik och människans livsvillkor 
Religion 
Svenska, tillval (gymnasium svenska/SvA)
Fördjupningsarbete
Studiebesök
Praktik (totalt 4 veckor, 2veckor/termin

Inom ramen för dessa ämnen inriktas undervisningen mot frågor 
som direkt anknyter till integrationsarbetet, MR, hederskultur, 
arbete & utbildning, demokratin, kriminalitet, extremism mm. 

Besök vår facebook

sida här 

Ansökan och urvalsprocess 

Ansökan sker via Hjo folkhögskolas hemsida: www.folkhogskolan.com
Då alla ansökningar som kommit in i tid har behandlats, meddelar skolan de 
sökande via den sökandes angivna e-post om vidare besked samt information.

För mer information kontakta Hjo folkhögskola: 

HJO FOLKHÖGSKOLA 

Epost:  niklas.ahlin@hjofolkhogskola.se www.folkhogskolan.com
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