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UTBILDNINGEN
Kulturkommunikatör är en nytänkande och kreativ yrkeshögskoleutbildning där du får både 
teoretisk kompetens och praktiska färdigheter för att med kulturens kraft förändra människa och 
samhälle. Du använder projektmetoder för struktur och planering. Du lär dig förstå människa och 
samhälle ur sociokulturellt perspektiv, att överblicka och behärska den kulturella arenan med din 
egen estetiska förmåga som verktyg. 

Kulturkommunikatör ger dig praktisk och teoretisk inkluderande kompetens. För att möjliggöra 
inkludering får du också praktiska verktyg med syfte att göra kultur tillgänglig för fler. Utbildningen 
bedrivs också inkluderande. Alla lärandesituationer mår bättre när människor med olika 
erfarenheter samlas och arbetar tillsammans. Därför validerar vi också de estetiska färdigheter du 
har för att se om de stämmer överens med våra förkunskapskrav hämtade från gymnasieskolans 
estetiska program. Med en unik inkluderingskompetens rustas du att ta alla människor över 
tröskeln till kultur såväl som samhälle.

Utbildningen har ett ökat fokus på kulturellt entreprenörskap, projektarbete och inkluderande 
handledning med den funktionella människan i centrum. Kulturkommunikatör är en yrkesroll som 
hittills saknats och på senare tid börjar efterfrågas inom allt från kulturscenen till handledande 
arbete med människor och ren pedagogisk verksamhet. 
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Du studerar heltid och på plats vid CFL Bollnäs. Utbildningen startar i grupprocess med drama-
övningar i fokus för att skapa ett gemensamt sammanhang för den nya klassen. Sedan följer kurser 
i människa, kultur och samhälle, estetisk kommunikation och produktion samt projektverktyg som 
skapandemodell. Därefter fokuserar utbildningen på dig som kulturentreprenör och inkluderande 
möjliggörare. Sist kommer LIA – Lärande i arbete, en branschförlagd utbildningsperiod där du 
använder din yrkeskompetens i arbetslivet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som 
speglar din yrkesidentitet. 
Utbildningen har en praktisk grund med kunskap-, färdighet- och kompetensutveckling i process 
men varvas också av teoretiska inslag, studiebesök och gästföreläsningar från bransch. Under hela 
utbildningsperioden jobbar vi med skarpa projekt ute i aktuella kulturella sammanhang.

ARBETSMARKNAD
Som examinerad Kulturkommunikatör går du ut i arbetslivet med en bred och samtidigt 
specialiserad kompetens. Du behärskar allt från ett kulturellt entreprenörskap med förmåga att 
iscensätta idéer med hjälp av projektkunskap till tröskelarbete med människor i sociokulturellt 
utanförskap. Vanliga yrkesroller efter examen är kulturkommunikatör inom olika verksamheter, 
kulturutvecklare, projektledare inom kulturell verksamhet, kulturproducent, kulturarbetare, 
handledare inom praktisk estetisk verksamhet och entreprenör på kulturella arenor. 

En modern kulturarbetare för ett rikare kulturliv.

UTBILDNINGENS KURSER:
Examensarbete    20
Inkludering, ett förhållningssätt del 1  20
Inkludering, ett förhållningssätt del 2  25
Kommunikation och förändringsprocesser 30
Konsten och kulturens roll i samhället del 1 15
Konsten och kulturens roll i samhället del 2 10
Kultur som verktyg del 1   25
Kultur som verktyg del 2   25
Kulturellt entreprenörskap   40
LIA - lärande i arbete 1    30
LIA - lärande i arbete 2    80
Projektverksamhet i kulturvärlden  40
Scenisk produktion    40

400 yrkeshögskolepoäng (två år), där varje 
poäng motsvarar en dags studier på heltid.
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ANSÖKAN
Kolla upp www.hufb.se/kk för ytterligare information om utbildningen och hur du går 
tillväga för att ansöka via webben eller manuellt. Sista ansökningsdag är 15 maj.
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