
Distanskursen om integrationspolitik som vänder sig till dig som är förtroendevald eller anställd 
inom Arbetarrörelsen och är intresserad av folkbildning och integrationspolitiska frågor. 
Kursen riktar sig till dig som vill utveckla och fördjupa din kunskap och förståelse om 
integrationspolitikens möjligheter, svårigheter och utmaningar i dagens Sverige. 
Integrationspolitisk kurs är en distanskurs med tre helgträffar – i Seglora utanför Borås. 
Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. 
Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen (AFiG) 
i samarbete med Verdandi.

Kursen innehåller både internatträffar och 
mellanliggande arbeten. Vi kommer bland 
annat att jobba med:
– Hur ser integrationssituationen ut i Sverige 
   idag?
– Vilka problem finns i den svenska modellen? 
– Förorterna och integrationen
– Utmaningarna på arbetsmarknaden 
– Hur gör man integrationspolitik?
– Argumentation mot rasistiska och höger-
   extrema grupper
– Den svenska modellen och integration 
– Hur blir man svensk? 

Kurstid & tidsåtgång
Kurstid för höstterminen 2016:
29 augusti–9 december
Kursen motsvarar studier på ca 50 procent. 

Intyg
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid & 
innehåll.

För mer information och frågor kontakta:
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och 
Viskadalen
0320-183 00 
Info@viskadalen.nu
www.a-folkhögskolorna.se

Anmälan & kostnad
Anmälan till kursen gör man på Arbetarrörelsens 
Folkhögskola i Viskadalens hemsida (också möj-
ligt att göra den genom arbetarekommun eller 
partidistrikt som betalar internatkostnader.) 
Vid anmälan anger du namn, adress, person-
nummer, telefonnummer och e-postadress. 
Sista ansökningsdag är den 15 juni 2016. 
 
Kurskostnaden är ca 1500 kr och inkluderar 
boende och mat. Du betalar själv för resor till 
och från helgträffarna samt för litteraturen.
 
Viktigt att veta
Kursen genomförs under ett halv år med tre 
obligatoriska helgträffar. I kursen ingår att 
tillsammans med övriga deltagare eller på egen 
hand genomföra ett antal mellanliggande 
kursuppgifter mellan internaten. Vi använder 
distansplattformen Ping Pong för all kom-
munikation. Ping Pong används även av 
universitet och högskolor. 
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