
Introduktion till kulturledning, 5 sp 

I kursen Introduktion till kulturledning, 5 sp diskuteras kulturbegrepp, kulturarv och bruket avkultur, 

projekttänkande och evenemangsproduktion. I kursen ingår en inledande närstudieträff, arbete via 

nätet och gästföreläsningar med personer från kulturfältet som berättar om sitt arbete. Deltagarna 

kommer även att genomföra egna case studies. Kursen bildar en bas för kommande kurser inom 

kulturledning som fokuserar på kulturpolitik, kulturjuridik, kulturmarknadsföring m.m. 

Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

-identifiera och kunna använda grundläggande begrepp inom kulturledning 

-förstå förutsättningar för utförande av ett projekt/evenemang 

-planer och redovisa för hur ett kulturprojekt utförs i praktiken 

-Identifiera och problematisera behovet av administration inom kulturledning 

Arbetsformer och examination: föreläsningar, övningar, diskussion, case och kursdagbok i Moodle. 

Studerande vid TY får skriva studiedagbok och litteraturuppgift på finska. 

Litteratur: Litteraturlistan görs upp i samråd med examinator 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs 

 

Storytelling i företag och i turism, 5 sp 116218.0  

Storytelling möjliggör för företag att skapa en helhetsbild av verksamheten, gestalta ett varumärke 

och skapa en upplevelse för kunderna. Under kursens gång får du bekanta dig med Storytelling som 

fenomen, och som sätt att marknadsföra företag och specifikt turismföretag. Kursen går ut på att 

studenterna skräddarsyr en produkt, en berättelse, som uppdragsgivaren kan använda för att göra 

sin produkt/tjänst/organisation känd. Studierna sker, förutom gästföreläsningarna, i form av 

studiecirklar med fokus på litteratur om Storytelling, och på de case som studenterna gör i grupp. 

 

Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna -relatera till begreppet storytelling och 

användningen av den i företag eller turism -skapa en berättelse åt givet företag i syfte att ge 

företaget en identitet Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. 

 

Kulturarv i teori och praktik, 5 sp 116737.1 

Kursen fokuserar på hur kulturarv brukas i arkiv, museer och av föreningar. Teoretisk avstamp tas i 

kulturarvsprocessen. (1) I kursen ges exempel på implementeringen av Unescos konvention för 

tryggande av immateriellt kulturarv, bland annat genom Museiverkets expertgrupp. Exempel på olika 

bevarandepraktiker i Svenskfinland, det vill säga hur folk arbetar för att upprätthålla traditionell 

kunskap, ges. (2) I kursen presenteras även hur kulturarv används för att tillgängliggöra arkivmaterial 

(historia och traditioner) genom så kallad arkivpedagogik. (3) Slutligen introduceras hur kulturarv kan 

brukas i museer. 

Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna - relatera till begreppet kulturarv, 

bevarandepraktik och arkivpedagogik. - skapa ett eget case där kulturarv tillgängliggörs för en vald 

målgrupp. Caset kan göras i samarbete med en förening, arkiv eller museum. Caset presenteras på en 

wikisida, blogg eller en befintlig hemsida. Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Målgrupp: 

studerande i folkloristik, kulturledning, historia och studerande på arkivlinjen.  

 



Kulturledarpraktik, 5 sp 

Kursens syfte är att ge studerande inom Kulturledarskap att genom att delta i ett kulturprojekt 

genom att utföra praktik på fältet. Praktik som godkänns ska ske i kulturproduktioner inom teater, 

musik, konst, evenemang där studenten deltar i det praktiska arbetet och får följa med hur 

professionella kulturledare arbetar. Den kan även fungera som deras assistenter. Det blir snarast 

fråga om ett lärlingssystem och learning by doing. Musei- och arkivarbete godkänns inte om det inte 

gäller ett specifikt projekt där studenten får inblick i ekonomiska eller juridiska frågor samt 

avtalsfrågor. Kursen genomförs på följande sätt: studenten väljer själv inom vilket kulturprojekt 

praktiken görs och kontaktar aktörer inom projektet. Examinatorn ska godkänna projektet innan 

praktiken utförs. Praktiken består av minst 100 timmar arbete inom projektet. Efter slutförd praktik 

ska detta rapporteras i form av en skriftlig rapport (inkl. ett intyg på utförd praktik) på ca 5 sidor. I 

rapporten ska framgå vilken typ av praktik det har varit fråga om, vad projektet har gått ut på och på 

vilket sätt den teoretiska kunskap om kulturledning som studenten har tidigare tagit del av är satt i 

praktik. Rapporterna kan lämnas in 24.9. 2018, 10.12. 2018 och 15.4. 2019. Tentator: FD Lena 

Marander-Eklund 

 

Kulturmarknadsföring, 5 sp 

Hur kan man profilera sig för att inte drunkna i utbudet? Hur når man ut till sin publik/målgrupp? Hur 

ser marknadsföringen ut hos olika kulturorganisationer? I takt med att utbudet av kulturprodukter 

och kulturtjänster ökar så ökar också konkurrensen mellan dem. För kulturinstitution, 

kulturarrangörer och förening blir det allt svårare att synas och märkas. På kursen 

Kulturmarknadsföring studeras marknadsföring ur kultursektorns perspektiv. Är marknadsföring av 

kulturprodukter unikt och annorlunda än att marknadsföra produkter från t.ex. handel och industrin? 

Går det att marknadsföra en kulturinstitution? Kursen fokuserar på att förstå betydelsen och nyttan 

av marknadsföring och vad det innebär att marknadsföra en kulturinstitution eller en kulturprodukt. 

Under kursens gång behandlas olika marknadsföringsbegrepp relaterade till uppgörandet av en 

marknadsföringsplan för en kulturrelaterad produkt/institution/evenemang. Exempel på viktiga 

frågor är t.ex. Hur kan man profilera sig för att inte drunkna i utbudet? Hur når man ut till sin 

publik/målgrupp? Vad behöver man veta om marknadsföring då man arbetar med 

småskaliga/lokala/kulturprojekt? Hur ser marknadsföringen ut hos olika kulturorganisationer, -

evenemang och -happenings? Målsättningar och innehåll: Kursen fokuserar på att förstå betydelsen 

och nyttan av marknadsföring och vad det innebär att marknadsföra en kulturinstitution eller en 

kulturprodukt. Kunskap om köpbeteende, segmentering, utveckling och upprätthållande av 

kundrelationer samt om sponsorering o.a. samarbete. 

 

Audiovisuellt berättande, 5 sp 

Under kursens gång gör varje deltagare en egen audiovisuell berättelse som presenterar 

verksamheten eller personerna bakom verksamheten. Målet är att skapa visuellt och 

innehållsmässigt intressanta helheter i videoform, som kan fungera som marknadsföring, 

presentationer eller t.ex. för att öppna diskussioner. Kursen riktar sig till kulturaktörer, konstnärer 

och studeranden i kulturämnen. Kursen består av 5 närstudiedagar (24 h) under och mellan vilka 

deltagaren arbetar med att skriva ett manuskript och gör en storyboard till en berättelse som 



bedöms av en opponent på kursen. Kursen kan räknas till godo inom ämnet Kulturledning. På grund 

av kursens tekniska natur, ryms endast 20 deltagare med på kursen. Studerande i Kulturledning har 

förtur. Arbetsformer och examination: Uppgiften/målet är att göra en egen video på 1-3 minuter, i 

vilket bl.a. manus, visuellt och auditivt material ingår, d.v.s. skriva manus, filma/fotografera och 

eventuellt skapa/söka fram ljud, samt editera ihop den helhet. 

 

Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (nätkurs) 

På nätkursen ställs bl.a. följande frågor: Vilka är målsättningarna med den statliga kulturpolitiken? 

Varför satsar Vasa 243 € per invånare och år på kultur och Vanda bara 103 €? Vad vill städerna uppnå 

med kulturhuvudstadsår och Guggenheimprojekt? Kursen granskar kulturområdet ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv. Vad skiljer kulturpolitiken från andra politikområden, t.ex. 

hälsovårdspolitik eller miljöpolitik? Hur fungerar den nationella, regionala och lokala 

kulturadministrationen i Finland? Kursen riktar sig till personer med anknytning till kulturområdet, 

studerande och övriga intresserade. Kursen räknas till godo inom ämnet offentlig förvaltning och 

biämnet Kulturledning. Förkunskaper: Inga specifika förkunskaper krävs, men kursen utgår ifrån att 

deltagarna har grundläggande kunskaper om det finländska samhället och dess politiska system. 

 

Kulturjuridik, 5 sp 

De flesta kulturarbetare råkar förr eller senare ut för situationer där kunskap om lagstiftning är 

behövligt. Vilka juridiska frågor är det speciellt viktigt för en kulturarbetare att känna till? Under 

kursen erbjuder sakkunniga föreläsare en introduktion till centrala juridiska ämnesområden. Vidare 

berättar olika kulturaktörer om hur de juridiska frågeställningarna tacklas i praktiken inom 

kulturfältet. Kursen räknas till godo inom ämnet privaträtt och kulturledning. Arbetsformer och 

examination: föreläsningar, diskussion och tentamen. Kurslitteratur: Enligt examinators anvisningar 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.  

 

Kartlägg ditt kunnande-Gör en kompetensportfolio på nätet, 5 sp  

Vad kan jag egentligen? Vad är kompetens och vilka kompetenser har jag? Vad är skillnaden mellan 

kompetens, kunskap och färdighet? Hur kan jag visa vad jag kan och vilka verktyg finns till mitt 

förfogande? Innehåll och syfte: Under kursen lär du dig att analysera ditt eget kunnande. Vi tittar på 

hur din kompetens har byggts upp genom erfarenheter, kunskap och färdigheter som du plockat på 

dig i din professionella verksamhet, i dina studier, men också på fritiden. Du får fundera kring din 

arbetsfilosofi och din egen profilering, samt göra en plan för din fortsatta professionella utveckling. I 

slutet av kursen presenterar du ditt eget arbete och ger feedback till dina studiekollegor. Resultatet 

av kursen är en e-kompetensportfolio på nätet. E-kompetensportfolion hjälper dig i att skapa en 

yrkesidentitet. Du kan använda den som ett verktyg bara för dig själv i din professionella utveckling 

eller för att visa framtida arbetsgivare vilka kompetenser du har. Kursschema 1. Introduktion + Min 

arbetshistoria 2. Analys av dina kompetenser 3. Arbetsfilosofi och egen profilering +Utvecklingsplan 

och utvärdering av ditt eget portfolioarbetet 4. Presentation och utvärdering av kursen Arbetsformer 

och examination: Föreläsningar, diskussion, uppgifter. Under kursen görs en e-kompetensportfolio. 

Portfolion presenteras och du får muntlig feedback på den av läraren och dina kollegor. Du ger också 

feedback på de andras portfolioarbeten. På kursen krävs 90% närvaro. Målgrupp: Alla intresserade, 

ÅA studerande från 3:dje året och uppåt. 


