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Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg
Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg

Komplexa
kulturutmaningar
och hållbar
samverkan
En kurs för dig med erfarenhet av arbete
med utveckling inom konst och kultur
30 YH-poäng
Halvfart ⎟ 12 veckor
Kostnadsfri ⎟ CSN-berättigad
Distans, med tre fysiska träffar i Göteborg
Start 1 oktober 2020 ⎟ Avslut 22 december 2020
Öppen för sen anmälan – vi tar nu emot ansökningar löpande
Finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan
Anordnas av Nätverkstan

◆

Webb:
natverkstan.net
E-post:
info@natverkstan.net
Telefon:
031 743 99 00

”Kursen är en utbildning men kanske ännu mer
en plattform där de som deltar delar och lär av varandra
och av noggrant utvalda föreläsare och gäster som bidrar
med sin erfarenhet och kunskap.”

Introduktion och bakgrund
Kultursektorn står idag inför en mängd komplexa utmaningar som i allt högre grad kräver att vi samverkar och för dialog över gränser som sätts av olika yrkesroller, sammanhang och perspektiv. Frågorna
är många och angelägna, det kan handla om kulturarvsfrågor, konstens plats i det offentliga rummet,
bibliotekens roll i samhället, kulturens roll i stadsutvecklingen, jämlik tillgång till kultur i hela landet,
rasistiska strukturer i kultursektorn eller relationen mellan privata/fria och offentligt finansierade scener.
Lösningen är sällan en eller enkel och ofta krävs det att kunskap, resurser och delaktighet mobiliseras
över de gränser som organisationer, sektorer och politiska nivåer skapar. Det finns idag många erfarenheter av samverkan, det finns metoder och kunskap som har utvecklats liksom fallgropar och hinder
som blivit synliga. Idenna kurs tar vi tillfället att tillsammans utforska var vi står idag och hur våra
arbetsmetoder och vår kunskap kan utvecklas för att hitta samverkan och dialog som är hållbar ur ett
demokratiskt så väl som konstnärligt perspektiv.

Vem vänder sig kursen till?
Kursen är ett tillfälle för dig som har erfarenhet av att arbeta med utveckling inom konst och kultur
och som nu vill fördjupa din kunskap om komplexitet och samverkan i förändringsarbete liksom din
kompetens att initiera och facilitera samverkan och dialog.
Kursen är anpassad så att den ska vara möjlig att genomföra
både för dig som är helt eller delvis arbetsfri, för dig som
arbetar och för dig som studerar. Du kan i stor utsträckning
själv välja när och var du studerar och det är i många moment möjligt att arbeta med frågor och kontexter som du är
intresserad av och/eller redan arbetar med.
Kursen är en utbildning men kanske ännu mer en plattform
där de som deltar delar och lär av varandra och av noggrant
utvalda föreläsare och gäster som bidrar med sin erfarenhet
och kunskap.
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Upplägg och innehåll
Utbildningen sker till största del på distans i form av gemensamma digitala moment och självständiga
studier. Tre fysiska träffar (sammanlagt sex heldagar) kommer att genomföras i Göteborg men det är
även möjligt att vid förhinder delta på dessa digitalt via länk.
Utbildningen är på halvfart (50 %) och 12 veckor lång.
Utbildningen kommer blanda olika metoder för lärande så som litteraturstudier, litteraturseminarier,
workshops, grupphandledning, föreläsningar och individuellt arbete med case/uppdrag.
Utbildningen kommer att ha en digital plattform där information är tillgänglig och uppgifter enkelt kan
lämnas in. Digitala föreläsningar, seminarier och grupphandledning kommer att ske via verktyget Zoom.

De fysiska träffarna kommer att hållas i Göteborgs Litteraturhus som är en del av Lagerhuset i centrala
Göteborg. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Träffarna genomförs enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer vad gäller Covid-19.
Vi kommer att träffas tre gånger med två heldagar per träff. Träffarna innebär en möjlighet att fördjupa
kunskaper och färdigheter genom diskussioner, praktiska övningar och presentationer av case/uppdrag.
Vid varje träff deltar utbildningsledare, föreläsare inom ämnet och personer från det arbetsliv som efterfrågat utbildningen.

Datum för de fysiska träffarna:
13 oktober klockan 10–16 – 14 oktober klockan 9–15
9 november, klockan 10–16 – 10 november, klockan 9–15
14 december, klockan 10–16 – 15 december, klockan 9–15

Delkurser, kursmål och examination
Utbildningen består av två delkurser:

Samverkan, komplexitet och kulturutmaningar (10 YH-poäng)
Kursen presenterar forskning och aktuell empiri om samverkan och samarbete mellan organisationer,
samhällssektorer och politiska nivåer i det svenska kulturlivet. Kursen utforskar även hur samverkan
kan värderas i relation till begreppen hållbarhet, demokratisk öppenhet och konstnärlig kvalitet samt
vad komplexitet innebär på kulturområdet.
Kursmål

- kunskap om samverkan och samarbete mellan organisationer, samhällssektorer och politiska nivåer
i det kulturpolitiska landskapet

- kunskap om hur samverkan i kultursektorn kan förstås och värderas i relation till hållbarhet,
demokratisk öppenhet och konstnärlig kvalitet

- kunskap om vad komplexitet innebär på kulturområdet
Examination
Delkursen examineras genom ett litteraturseminarium samt en individuell hemtentamen.
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Att leda samverkan kring komplexa kulturutmaningar (20 YH-poäng)
Kursen innehåller kunskap och praktisk övning i att leda samverkansprocesser som bygger tillit och
samarbete mellan olika perspektiv och över gränser. Kursen innehåller även kunskap om många olika
exempel på aktuell samverkan i komplexa kulturutmaningar liksom ett individuellt arbete där den
studerande själv utformar en samverkansprocess kring valfri utmaning.
Kursmål

- färdigheter i tillitsbyggande och samarbete mellan olika perspektiv och över gränser

- färdighet i kritisk granskning av olika arbetssätt inom samverkan
- kompetens att utforma och processleda samverkan kring komplexa kulturutmaningar
Examination
Delkursen examineras genom ett självständigt arbete där den studerande utformar en
samverkansprocess kring en valfri komplex kulturfråga.

Förkunskaper och ansökan
Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande) samt minst sex månaders
yrkeserfarenhet av utvecklingsarbete i kultursektorn.
I ansökan behöver du styrka din grundläggande behörighet genom exempelvis kopior av dina
gymnasiebetyg samt din yrkeserfarenhet genom ett kortfattat CV som enbart presenterar erfarenheter
kopplade till utvecklingsfrågor inom kultursektorn. Erfarenheten av att arbeta med utveckling inom
sektorn kan ha skett i formen av avlönat arbete såväl som i form av praktik eller engagemang.
Med utvecklingsarbete menar vi projekt eller initiativ som på något sätt syftar till att förändra och
utveckla en konst- eller kulturfråga. Alltså inte enbart konstnärligt arbete eller arbete som är en del av
en löpande verksamhet.
Om du är osäker på om du har den erfarenhet som krävs, tveka inte att ta kontakt med oss!

Du ansöker till utbildningen genom att:
1. Maila dokumenten nedan i pdf-form till: yhkurs@natverkstan.net. Skriv ”Ansökan Komplexa kulturutmaningar och hållbar samverkan” i ämnesraden.

• Kopior av gymnasiebetyg (eller motsvarande).
• Ett kortfattat CV med ditt fullständiga namn, personnummer och kontaktuppgifter liksom en kortfattad sammanställning kring dina erfarenheter av utvecklingsarbete inom kultursektorn.

• Kontaktuppgifter till en referens eller ett intyg kring en av dina erfarenheter från ditt CV.
2. När vi mottagit din ansökan kommer vi att maila två frågor till dig som vi vill att du svarar skriftligt
på och mailar tillbaka. Dina svar kommer vara grund för ett urval bland sökande om fler söker kursen
än vi har platser.
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Utbildningsanordnare Nätverkstan Kultur
Kursen ”Komplexa kulturutmaningar och hållbar samverkan” finansieras av Myndigheten för
Yrkeshögskolan och anordnas av Nätverkstan Kultur. Nätverkstan är en oberoende aktör i det
västsvenska kulturlivet, ägd av tidskriften Ord&Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet
Sensus. Nätverkstan har drivit YH-utbildningen Kulturverkstan i drygt 20 år och därifrån examinerat
mer än 500 kulturprojektledare. Nätverkstan har även en lång och gedigen erfarenhet av att genomföra
olika former av kompetensutveckling för den breda kultursektorn.
Läs mer om oss här:
www.natverkstan.net
www.kulturverkstan.net
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