
YH-KURSPLAN
Integration i samhället, 40 yrkeshögskolepoäng
 

Integration in Society, 40 HVE credit points 

 

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om integration och

processerna kring den, samt analysera några framgångsfaktorer. Den studerande ska också ha

kompetens att agera med fokus på integration i vardagen med ett professionellt förhållningssätt.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska den studerande ha:
 

Kunskaper

- om processerna kring integration av ensamkommande barn och ungdomar

- om integration kontra utanförskap

- om etableringslagen

- om vardagsekonomi och övriga personliga villkor

- om frivilligorganisationer och det civila samhällets resurser

- om olika definitioner av begreppet integration.
 

Färdigheter

- att i samverkan med olika aktörer medverka till att underlätta integrationen för

ensamkommande barn och ungdomar

- att analysera olika svårigheter och framgångsfaktorer inom integration.
 

Kompetenser

- att agera professionellt i yrkesrollen med fokus på integration.
 

Innehåll 
Kursen innehåller följande moment:
- introduktions- och integrationsprocesser
- metoder för att förbereda barn och ungdomar för framtiden
- integration kontra utanförskap
- etablering av nyanlända
- vardagsekonomi och övriga personliga villkor
- frivilligorganisationer och det civila samhällets resurser
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Undervisningsformer 

Undervisning sker i form 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 minst 200 yhp godkända kurser inom utbildningen

Integrationspedagog (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 samt motivera sina ställningstaganden.
 

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Diskussionsforum (grupp) 15 yhp IG/G

Tentamen (individual) 25 yhp IG/G/VG
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