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Den här utbildningen vänder sig till dig som vill ha
en ledande roll inom slöjd och kulturhantverk. Efter
utbildningen kan du till exempel arbeta som hemslöjdskonsulent, leda och driva kulturprojekt eller
arbeta med pedagogisk verksamhet. Utbildningen ger
också kunskaper för dig som vill starta eget företag.
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk är en unik utbildning som kombinerar teoretiska
kunskaper om slöjd och kulturhantverk med kurser i bland annat projektledning, entreprenörskap och företagsekonomi. Det ingår kurser där du får bekanta dig med olika
material och tekniker, vilket ger förståelse för de praktiska dimensionerna av slöjd och
kulturhantverk. Dessutom ingår praktikperioder som ger dig inblick i verksamheter
inom slöjd- och hantverksfältet.

Arbetsmarknad
Som ledare i slöjd och kulturhantverk har du en bred arbetsmarknad. Du kan arbeta
som hemslöjdskonsulent eller projektledare inom kulturverksamheter, men även inom
handel- och turismsektorn eller med pedagogiskt arbete. Den kreativa och kulturella

sektorn växer, och efterfrågan på personer med kunskaper om projektledning och
entreprenörskap i kombination med ett praktiskt hantverkskunnande ökar i samhället
idag.

Innehåll
Utgångspunkten är att slöjd och kulturhantverk är kulturarv som vårdas genom att
föras vidare, användas och utvecklas. I de teoretiska kurserna studerar du slöjd och
kulturhanverk ur kultur- och samhällsvetenskapliga perspektiv, där bl a kulturhistoria
och kulturvårdens teorier och historia ingår. Undervisning i ledarskap och projektledning ger dig kunskaper i hur man leder och arbetar i projekt. Kurserna i företagsekonomi och entreprenörskap ger dig de redskap du behöver för att kunna utveckla din
egen verksamhet. Undervisningen är varierande och består av föreläsningar, seminarier,
workshops, studiebesök/exkursioner och projektarbeten.
Kurslitteratur på engelska förekommer. Programmet ges i Göteborg, men en del
kursmoment är förlagda till institutionen för kulturvård i Mariestad.
I utbildningen ingår bland annat:
• Material och tekniker, textil och trä
• Entreprenörskap och företagsekonomi
• Ledarskap, projektledning och projektarbete
• Utställningsproduktion
• Pedagogik
• Praktik
• Estetik och gestaltning
• Kulturhistoria
• Kulturvårdens teori och historia
• Examensarbete

Behörighet och anmälan
Grundläggande behörighet. Information kring urval och anmälan finns på
www.conservation.gu.se/utbildning

Masterprogram – avancerad nivå
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk ger behörighet till Masterprogrammet i kulturvård. Läs mer på www.conservation.gu.se/utbildning/masterprogram_kulturvard

Övriga utbildningar
i kulturvård
Kandidatprogram 180 hp
· Bebyggelseantikvarie
· Bygghantverk, trä/mur
· Konservator
· Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk

Vill du veta mer?
Tel
031-786 47 01
E-post conservation@conservation.gu.se
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