
YH-KURSPLAN
Integration, lagar, rättigheter och skyldigheter, 35
yrkeshögskolepoäng
 

Integration, Rules, Rights and Obligations, 35 HVE credit points 

 

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om mottagandet av asylsökande och

nyanlända i Sverige och de lagar och bestämmelser som styr verksamheten. Den studerande ska

också få kunskap om FN:s mänskliga rättigheter, barnkonventionen och flyktingsituationen i

världen.
 

Läranderesultat 

Efter genomgången kurs ska den studerande ha:
 

Kunskaper

- om mottagning och integration av asylsökande och nyanlända

- om Sveriges asyllagstiftning och juridiska processer kring asylmottagande

- om FN:s mänskliga rättigheter, barnkonventionen och flyktingsituationen i världen.
 

Färdigheter

- i att kunna reflektera kring betydelsen av mänskliga rättigheter i arbetet

- i att kunna reflektera kring hur asyllagstiftningen och juridiska processer påverkar asylsökande

och nyanlända

- i att möta individer med annan kulturell bakgrund.
 

Kompetenser

- att utveckla kunskaperna och färdigheterna i arbetet med asylsökande och nyanlända i

yrkesrollen som integrationspedagog.
 

Innehåll 
Kursen innehåller följande moment:
- mottagning och integration av asylsökande och nyanlända
- Sveriges asyllagstiftning och juridiska processer
- FN:s mänskliga rättigheter, barnkonventionen, flyktingsituationen i världen
- professionellt bemötande
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Undervisningsformer 

Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för Yh-program samt särskilda förkunskapskrav i Svenska 2/Svenska

som andraspråk 2/ Svenska B/ Svenska som andraspråk B, Engelska 5/A, Samhällskunskap 1/A

med lägst betyget E/G samt genomgången LIA 1 (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens

läranderesultat.

- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna göra

analyser och reflektioner utifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt motivera sina

ställningstaganden.
 

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Inlämningsuppgift (grupp) 10 yhp IG/G

Tentamen 25 yhp IG/G/VG
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