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Kurs-PM Integrationspedagog 

LIA 1, 25 Yh-poäng 

Workplace Based Learning 1, 25 HVE credit points 

 

 

 

Kursens syfte: 

Syftet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper inom ett för yrkesrollen relevant 
arbetsområde samt färdigheter för att genomföra några arbetsuppgifter inom yrkesrollen. 

 

Läranderesultat: 

Kunskaper 
Efter genomförd kurs ska den studerande: 

1. kunna redogöra för hur LlA-arbetsplatsen arbetar med mottagande av flyktningar och 
nyanlända. 
 

Färdigheter 
Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter: 

2. för att bemöta och kommunicera med flyktningar och nyanlända. 
3. om hur gruppsammansättningen påverkar samarbete och kommunikationen i 

praktiken 
 
Kompetenser 
Efter genomförd kurs har den studerande kompetensen  

4. att hantera dagliga situationer med flyktingar och nyanlända. 

 

 

Kursens innehåll: 

 Delta i verksamhetens aktuella arbete på LIA-arbetsplatsen  
 Tillämpa och utvärdera kunskaper från tidigare kurser  

 

 

Examination och betyg: 

Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG.   
Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga 
examinationsmoment. 
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system: 

Examinationsmoment Omfattning Betyg 

Lärande i arbete1 
Internship 

25 Yhp IG/G/VG 

1 Examinationen innehåller LIA-genomförande, skriftlig redogörelse, seminarium 
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Examinations-

moment 

Yh-

poäng 

Uppgift Enskilt 

eller 

gruppvis 

Deadline för 

inlämning 

alt. datum 

för 

examination 

Lärande-

resultat 

nr: 

Betygs-

nivåer 

 

 

 

 

 

Lärande i 

arbete 

 

 

 

 

 

25 

Yhp 

Ämne och 

frågeställningar 

 

Enskilt I pingpong 

senast 

16/12 2018 

1  

 

IG/G/VG 

Rapport Enskilt I pingpong 

senast  

17/2 2019 

1 - 4 

LIA- 

genomförande 

Enskilt 14/1-17/2 

2019  

2-4 IG/G 

Redovisning 

/Seminarium 

Enskilt Oskarshamn 

18/2 2019 

Värnamo  

20/2 och 

21/2 2019 

1 IG/G 

  

Ämne och frågeställningar 
Den studerande väljer själv ett intressant område att undersöka och som också är tydligt 
kopplat till utbildningens innehåll utifrån de kurser som lästs under höstterminen (kultur och 
mångfald, kommunikation och pedagogik). Frågeställningarna godkänns av kursansvarig 
lärare i pingpong.  
 

Rapport 
En rapport skrivs enligt gällande rapportmall utifrån frågeställningarna. 
Omfattning: ca 5 sidor. LIA-rapporten redovisas veckan efter avslutad LIA och både den 
muntliga redovisningen och den skriftliga rapporten betygsätts sedan av kursansvarig lärare. 

 

LIA-genomförande 
LIA:n genomförs under fem veckor, varav 80% av tiden läggs på arbetsplatsen och 20% på 
rapporten. Hur man lägger upp denna tid, sker i överenskommelse mellan den studerande 
och handledaren på arbetsplatsen.  

Handledaren på arbetsplatsen bedömer, efter avslutad LIA den studerandes insats enligt 
mallen Bedömningsunderlag LIA. Denna bedömning skickas sedan till kursansvarig lärare.  

 

Redovisning 
Redovisningen sker muntligt tillsammans med respektive studiegrupp. Varje student 
presenterar en sammanfattning av sin LIA-rapport i ca 10 - 15 minuter.  

 

 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.  
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Regler för inlämning och rättning av projekt/inlämningsuppgifter 

 Rättning av inlämningsuppgifter ska ske inom 20 arbetsdagar efter deadline. 

 Om komplettering krävs sätts en ny deadline av kursansvarig i nära anslutning till att 

komplettering har begärts. 

 Den som inte lämnat in vid deadline eller inte kompletterat i tid får betyget IG på 

uppgiften. 

 Ny möjlighet att lämna in/komplettera ges under de tre kommande veckorna, dock 

senast 12/3 2019. Därefter finns ny möjlighet att lämna in arbetet, i samband med 

omtentamenstillfället i augusti 2019. 

 Om uppgiften fortfarande inte lämnats in eller bedöms med IG gäller följande: I mån 

av plats erbjuds möjlighet att omregistrera sig på kursen nästa gång kursen ges. 

Deadline sker i dessa fall enligt den kursens planerade examinationstillfällen. 

 

 

Kursmaterial och lärresurser 

Individuellt beroende på val av LIA-arbetets inriktning och innehåll. 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Kursansvarig/Huvudlärare 

Malin Ekman 
malin.m.ekman@varnamo.se 
Telefon: 0370-37 79 94 

 

Examinator HLK 

Katarina Sebenius 
Katarina.Sebenius@ju.se  
Telefon: 036-10 14 24    
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