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TEXTILA 
UTBILDNINGAR

UNDER VÅREN och som-
maren har vi besökt ett antal 
utbildningars utställningar. De 
utbildningar vi har valt är några 
av de högskoleutbildningar där 
vävningen är en viktig del i 
utbildningen. Det är Konstfack 
i Stockholm, Textilhögskolan i 
Borås samt HDK, Högskolan 
för design och konsthantverk i 
Göteborg. 

Vi har även träffat lärare och stu-
derande i utställningar som visats 
på fem konst- och kultur- 
utbildningar som får statligt stöd 
från Myndigheten för yrkeshög-
skolan. Ett av målen är att de 
studerande ska få en högskoleför-
beredande utbildning. 

Det finns en viss frihet att 
forma sin utbildning men ramar-
na är tydliga från myndighetens 
sida, något som ibland kan göra 
att egna lösningar på utbild-
ningen kan vara svåra att få till. 
Skolorna är: Handarbetets Vänner 
i Stockholm, Capellagården på 
Öland, Sätergläntan Institutet 
för slöjd och hantverk i Insjön, 
Dalarna, Nyckelviksskolan i 

Stockholm samt Stenebyskolan 
Textil: Konst och Design i Dals 
Långed i Dalsland. 

Styrkan i att det finns flera olika  
utbildningar är den variation som 
erbjuds. Utbildningarna finns 
på flera håll i landet, i storstaden 
och på mindre orter.

Handarbetets vänner i 
Stockholm erbjuder en tre år 
lång textilutbildning som förenar 
konstnärliga och formmässiga 
uttryck med avancerad hantverk-
skompetens. Första året är ett 
separat basår som kan följas av 
ytterligare två år på Högre Textil 
hantverksutbildning. 

Capellagården på Öland har 
en tvåårig textilutbildning med 
en tydlig konstnärlig inriktning 
där processen sätts i centrum. 
Man kan välja att gå båda åren 
eller ett av åren beroende på för-
kunskaper. I samband med arti-
keln om Capellagården skriver vi 
om när Amy Revier från England 
kom för några dagars workshop 
och föreläsning. Gästföreläsare 
är en viktig del även på de övriga 
skolorna vi skriver om. 

Sätergläntan Instiutet för slöjd 
och hantverk arbetar med hant-
verket och använder förebilder 
från folkkonst och traditionella 
vävnader men ger även utrymme 
för experimenterande.  

Nyckelviksskolan på Lidingö i 
Stockholm har en tydligt konst-
närlig inriktning där experimen-
terandet står i centrum. De har 
flera utbildningar där vävning 
ingår. Tabea Dürr skriver på 
sidan 23 om skolans inriktning. 

Stenebyskolans utbildning Textil: 
Konst och Design har en tydlig 
högskoleförberedande profil. 
Vävning är ett obligatoriskt 
ämne. Experimenterandet i 
många olika material är i fokus. 
De signaler vi får när vi pratar 
med lärare och studerande är 
att vävningen är ett ämne som 
lockar, där man från början kan 
testa material och teknik för att 
skapa något eget.

De tre högskolorna har sina olika 
inriktningar som vi ger en kort 
förklaring till i respektive artikel 

på kommande sidor. Kortfattat 
kan sägas att Textilhögskolan i 
Borås har en klar orientering mot 
maskinvävning där handvävning 
kan vara en del av processen. 
Men det finns även stora möjlig-
heter att satsa enbart på handväv-
ning för den som vill. 

Både HDK och Konstfack 
har Craft som begrepp i sina 
utbildningar. Craft står här för 
konsthantverk, att görandet är i 
centrum och att hela processen 
är viktig. För HDK har ordet/
begreppet konsthantverk funnits 
med länge men för Konstfack 
är inriktningen relativt ny. Bella 
Rune, ämnesansvarig på Konst-
fack berättar i den första artikeln 
hur hon tänker kring begreppet 
och utbildningens innehåll.

 
Något som är viktigt att poäng-
tera är att de som arbetar inom 
utbildningarna ofta själva är 
utövare, som konstnärer, formgi-
vare, föreläsare m.m. I samband 
med artikeln om Steneby skriver 
My Dammand en artikel om sitt 
konstnärskap. 

VI HAR BESÖKT TEXTILUTBILDNINGAR RUNT OM I LANDET OCH PR ATAT MED LÄR ARE 
OCH STUDER ANDE. 
DE HAR BER ÄTTAT OM UTBILDNINGENS INNEHÅLL, OCH DÅ MED SÄRSKILT FOKUS PÅ VÄVNINGEN, 
SAMT VAD UTBILDNINGEN K AN LEDA TILL NÄR DET GÄLLER ETT YRKESVAL.
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Bella Rune är professor i textil 
konst och ämnesansvarig på 
Konstfack sedan 7 år tillbaka. 
Under dessa år har en förändring 
skett, från att Textil varit uppde-
lat i de två utbildningsområdena 
Konst och Design till att förenas 
i utbildningsområdet Konsthant-
verk med kandidatprogrammet 
Textil och masterprogrammet 
Craft. Kandidatutbildningen 
på 3 år ska både ge teknisk och 
teoretisk kunskap med fokus på 
såväl material och teknik som 
historia och kontext. Studenten 
utvecklar under utbildningen 
gradvis en allt mer självständig 
och komplex konstnärlig metod 
inom området. Till Masterpro-
grammet Craft sker ansökan 
med ett eget formulerat projekt 
som tydligt riktar sig mot något 

av följande spår: • Keramik och 
glas • Textil • Ädellab/smyckekonst 

– Att de söker med ett projekt 
gör att studentens fördjupning  
har en riktning redan i början 
av utbildningen vilket skapar ett  
fokus mitt i alla intryck och ny 
kunskap. En magnet att kunska-
pa kring, säger Bella Rune. 

De tre inriktningarna samar-
betar och Bella Rune förklarar att 
väggarna mellan de olika facken 
inte är rivna, men dörrar och 
fönster står på vid gavel, vilket 
möjliggör dialog och samarbete

– Genom att fler personer 
involveras får vi en vidgad diskus-
sion där materialet inte behöver 
vara utgångspunkten. Istället kan 
framtidsfrågor om hållbarhet, de-
mokrati och samhällsutveckling 
vara det primära. 

Masterexamen Craft, där 
ordet craft anspelar på konsthant-
verk, handlar om görandet. I det, 
menar Bella Rune, finns själva 
kärnan. Genom att göra, blir 
man en aktiv del av en process 
där kritiskt tänkande är en viktig 
del. Som att ta etiska ställningsta-
ganden. Exempelvis när det gäller 
material. 

Årets examensarbeten, både 
på kandidat och masternivå, 
visar en tydlig inriktning på vår 
tids materialslöseri. Sara-Lovise 
Ask Ewertsons frågeställning om 
vad som är mode, ser modet mer 
som en upplevelse: Hur kan en 
kollektion av vinterjackor upplevas 
rumsligt och vad blir den då? 

En fågel står i en nätkorg full 
med sopor, ibland iklädes någon 
dräkten och går omkring.

Gustaf Helsing använder väv-
da mattor kring frågeställningar 
om mansrollen. 

Ett av målen med en utbildning 
är att efter avslutade studier få en 
försörjning. Med tanke på att det 
inte längre finns någon textilin-
dustri i större skala som efter-
frågar formgivare, är Konstfacks 
strategi att ge färdigheter för att 
klara sig som egen konsthantver-
kare logisk. Tankarna går till Arts 
and Crafts-rörelsen vars ambition 
på 1800-talet och runt sekel-
skiftet 1900 var att skapa bättre 
kvalitet och form för en stor del 
av befolkningen genom att konst-
närer och hantverkare bidrog till 
bättre produkter. 

Kanske får vi se detta hända 
en vända till?  

Konstfack i Stockholm

Ovan t v
Freja Willborg
Textil/kandidat
I submit to Desire.

Nedan fr v
Sara-Lovise Ask 
Ewertson
Master/CRAFT! Textil
Puffer-jacket-soft-
squad, pure sculpture.

Clara Nergårdh
Textil/kandidat
Let's Fly Away

Alla män borde känna 
självhat.
En av sex mattor
av Gustaf Helsing.

konstfack.se
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HDK – Göteborgs universitet

Ovan t v Carina Petersson, Konst-
hantverk, kandidat. Textilkonst.
Wool Inhabited. Dubbelväv i tuskaft, 
handspunnen Leicesterull, ofärgad 
samt färgad med avokadokärnor, fylld 
med okardad ull. Kärve av halm. 
Ovan t h Stina Edin, Konsthantverk, 
kandidat. Textilkonst. Djävulens 
kalsonger. Fågelvägen till Vintergatan 
tur och retur.
Nedan fr v Jamilla Strömberg, Design, 
kandidat. Omvandla, veckla in, sluta an.
Fanny Hulebäck, Design, kandidat.
I dina ögon finns alla stjärnor. 
Anette Junebro, Design, kandidat.
Come get your honey.

hdk.gu.se
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HDK, Högskolan för design och 
konsthantverk har två campus: 
HDK Göteborg, i centrala 
Göteborg, som har utbildningar 
inom design, konsthantverk och 
utbildningsvetenskap samt vid 
HDK Steneby, Dals Långed, 
Dalsland som har utbildningar 
inom design och konsthantverk. 
I Dals Långed finns utbildningen 
Textil-Kropp-Rum, med inrikt-
ning kring ett utforskande av 
textila material och gestaltande 
i relation till kropp och rum där 
scenen kan vara ett av dessa rum. 
Flera spännande arbeten från 
den utbildningen visades på 
examensutställningen.  Med ett 
nära förhållningssätt till den egna 
kroppen, förs en dialog kring 
viktiga samhällsfrågor. Anette 
Junebro har skapat Come get your 

honey, som kom till utifrån en text-
rad i en låt. Bina och hotet kring 
deras existens belyses i verket. 
Jamilla Strömbergs Omvandla, 
veckla in, sluta an är ett imponeran-
de arbete med material och form, 
utfört med stort hantverksskickligt 
sömnadsarbete. En film visar hur 
den kan användas som en kokong-
liknande överlevnadsdräkt. 

I Fanny Hulebäcks installa-
tion finns en scen med en flickge-
stalt vid en tjärn. Här är scenen 
konkret, en historia finns att 
berätta, en historia om "…kärlek, 
saknad och en krypande känsla av 
sorgsenhet".  

Årets examensutställning visa-
des i Frihamnen i Göteborg. Här 
finns stora lokaler med gott om 
rymd och väggar som möjliggör 
ett överskådligt exponerande av 

alla arbeten. HDK har en lång 
tradition att arbeta med konst-
hantverksbegreppet och formgiv-
ning där hantverket är en central 
del.

I årets utställning står väv-
ningen stark. Det visas flera stora 
verk, och på kandidatnivå har det 
skapats textil i stora format. Ett 
av dem är Stina Edins (Textil- 
konst HDK, Göteborg) Fågelvä-
gen till Vintergatan tur och retur 
som rymmer ett helt sceneri med 
en farkost av vävda partier, vävar 
med långa knutna remsor och 
på golvet strödda tangenter från 
tangentbord.

Carina Petersson även hon 
kanditat på Textilkonst, HDK, 
Göteborg, har i sin text om sitt 
verk Wool Inhabited, beskrivit sitt 
förhållningssätt till ullen: 

"När jag lägger den smutsiga  
ullen i varmt vatten och tvingar 
ner den under ytan blir den tung 
och får ge upp sina bestämda lock-
ar, blir istället len och mjuk som 
silke. Det är som att den slappnar 
av. Är det terapi?"
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Textilhögskolan i Borås

Textilhögskolans 
avgångsstudenter i 
textildesign på kandidat- 
och masternivå ställde ut 
sina examensarbeten på 
Textilmuseet i Borås den 
5 juni under EXIT19, 
en dag då hela Textilhög-
skolan visar sina resultat. 

T v ovan och nedan
Juliette Berthonneaus
tredimensionella vävar.

Mitten ovan och nedan
Lovisa Norrsells själv-
bärande 3D textilier.
T h ovan
Malin Linds vävar, helt 
eller delvis sydda för 
hand med smock.
T h nedan
Natalia Sandberg hand-
väver i koppartrådar, ull 
och kork.

hb.se

 Ovanligt många studenter 
har arbetat med vävning 
i år. På Textilhögskolan 
finns möjlighet att arbeta 
både med hand- och 
maskinvävning och de 
utställda arbetena visar på 
dessa möjligheter. 

Juliette Berthonneau, 
masterstudent från 
Frankrike, har designat 
tredimensionella dekorati-
va vävar som hon tillverkat 
i jacquardmaskin. Det 
lätta syntetiska materialet 
blir hårt, får bra stuns och 
bra isolerande egenskaper 
vid värmefixering och kan 
formas till olika uttryck. 

Lovisa Norrsell, mas-
terstudent, har designat 

och vävt självbärande 3D 
textiler i olika former som 
går att använda som bygg-
stenar till större moduler. 

Lovisa har arbetat med 
fokus på miljön exempel-
vis att vävarna ska kunna 
tillverkas i ett material som 
kan återvinnas. Vävarna är 
dekorativa och skulle med 
vidareutveckling kunna 
användas till att bygga upp 
olika element som möbler. 
Vävarna har isolerande 
egenskaper och Lovisa har 
som mål att arbeta vidare 
med dem i ett forsknings-
projekt. Hennes arbete 
uppmärksammades på 
möbelmässan i Stockholm 
och fick en stor artikel i 
Dagens Nyheter.

Fem kandidatarbeten 
har fokus på vävning. Ett 
av dem är Malin Linds i 
vilket hon designar vävar 
som senare sys med smock 
helt eller delvis för hand. 
Malins designprocess 
innebär att vika papper i 
de former som tyget ska få, 
måla mönstret på pappret 
för att till sist väva upp 
det på en jacquard. Flera 
av hennes mönster går att 
väva i skaftmaskin eller 
handvävstol. Vävarna är 
tänkta att användas i ett 
rumsligt sammanhang.

Natalia Sandberg har 
designat vävar med målet 
att få fram olika skulptu-
rala egenskaper med hjälp 
av materialval. Hon väver 

för hand i en mycket tunn 
ullkräppvarp som tecknar 
fina linjer över korkin-
slaget som hon klippt för 
hand. Natalia väver även 
med koppartrådar.

Studenterna kan efter 
utbildningen arbeta med 
design inom industrin 
eller som freelancer. Några 
arbetar inom konst- eller 
konsthantverksområdet, 
läser vidare på masternivå 
och en del doktorerar.

Ulla Ranglin, 
Högskoleadjunkt i vävning 
och design.

VI HAR SETT – UTBILDNINGAR
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Handarbetets Vänner i Stockholm

Avgångseleverna på Handarbetets 
Vänner skolas Högre Textil hant-
verksutbildning visade sina arbeten i 
HV Galleri, som ligger i anslutning 
till skolans lokaler. 

Skolan erbjuder möjligheten att 
studera i 3 år. Första året är ett basår. 
Efter det kan man söka vidare för 
två års studier. Båda dessa utbild-
ningar innehåller såväl vävning som 
konstsömnad. Flera av avgångsstu-
denterna detta året har studerat alla 
de tre åren på skolan.  

Sofia Starborgs Miniatyrer av glädje 
innehåller både vävning och konst-
söm. Små delikata konstverk där 
precis teknik och lekfullhet ryms. 
Den lilla flossan är knuten av tunt 
silkesgarn. 

Jennie Jakobsson har filtat tunt 
i ull som sedan sammafogats med 

spetssöm, en haute couture redo att 
visas på en större arena. 

Shamiran Adams masker ger vid 
en första blick ett förföriskt intryck 
med tankar om festliga karnevaler 
och maskerader, går man runt och 
ser den andra sidan visar sig en bild 
av mörker och våld. 

Shamiran väcker med sitt verk 
frågan om mäns psykiska och fysis-
ka våld mot kvinnor. På ytan kan 
allt verka fantastiskt, men bakom fa-
saden döljer sig en annan verklighet.

Magnus Norpan Eriksson har vävt 
en textil vägg med flexibel lösning, 
en skyline av återbruksmaterial i väv 
och stygn med rötter i Japan och 
norra Sverige.

Cissi Wimans poetiska bilder 
med stygn och textil färgat i rost 

och te berättar om högst personliga 
erfarenheter. Här blir hantverket en 
del i en kommunikation med eller 
utan ord. 

Lea Constans Partial Control 
vävd i dubbelväv med bland annat 
krympgarn är en av utställningens 
höjdpunkter. Tekniskt skickligt ut-
förd, fin balans i komposition och en 
skicklig bearbetning av material och 
montering där varptrådar lämnade 
ovävda i ovan- och i underkant ger 
en raffinerad effekt. Lea kommer 
studera på Konstfacks masterprogram 
till hösten. 

Årets utställning visar på en 
intressant bredd där olika uttryck 
ger personliga berättelser, med stort 
hantverksskickligt utförande. 
hv-textil.se

Från  HV skolas
vårutställning
Craft Verk. 15/5–1/6

Ovan fr v och till 
höger nedan
Miniatyrer av glädje
Sofia Starborg.
 
Margot & Margot
Filtat och spetssöm. 
Jennie Jakobsson

Shamiran Adams 
masker är en stark 
berättelse om mäns 
våld mot kvinnor.

Nedan fr v
Partial Control 
av Lea Constan.
Konstbroderi 
av Cissi Wiman.
Magnus Norpan 
Erikssons textila 
installation. 
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Capellagården på Öland

Årets sommarutställning visas som 
brukligt i utställningslokalerna på 
Capellagården. De tre utbildningar-
na, textil, keramik och möbel visas 
delvis blandat, vilket i många fall 
förstärker hantverkskänslan och det 
unika med Capellagårdens utbild-
ningar, nämligen den att genom 
hantverket skapa ett personligt ut-
tryck. I år visades även arbeten från 
trädgårdsutbildningen.  

Berit Grybäck är lärare i vävning på 
textilutbildningen. Hon framhåller 
vikten av det personliga skapandet, 
att i en formgivningsprocess arbeta 
fram ett eget uttryck och låta det ta 
tid. Görandet står i centrum och är i 
en tydlig kontext. 

Resultaten kan bli mycket olika. 
Någon väljer att lägga mycket tid 
på skissarbetet och någon väljer att 

uttrycka en konstnärlig idé där inte 
hantverket är det centrala, utan 
tankarna kring en process står i cen-
trum. Dessa båda tillvägagångssätt 
syns tydligt i två av årets arbeten:

 
Gabrielle Weststeyns, textil år 2,  
flossa bygger på många skisser och 
flera provvävar innan hon knöt sin 
flossa. Tanken är att den ska ligga 
på golvet och att bildens perspektiv 
ska ge en känsla av en illusion. För 
att ge rumslighet visas flossamattan 
i en träkonstruktion i form av ett 
hus. Gabrielle har tidigare studerat 
vävning vid Vadstena folkhögskola. 
Hon har även studerat kemi. Hennes 
plan är att söka till en konservator- 
utbildning. 

Hedvig Wijkströms, textil år 1, 
installation med lintåga och en 

spunnen lintråd över en glasrundel 
är ett reflekterande över processen att 
bereda linet, från frö till färdig tråd. 
Att utforska ett kretslopp utifrån en 
fiber. Form- och symbolinspirationen 
är ett ornament från en husfasad. 

Varje år delas Julinstipendiet ut till 
en studerande per avdelning.  Årets 
textila stipendium utdelades till 
Marino Kitakoji år 1. Hon har vävt 
dubbelväv och broderat utsökta delar 
till en kimono. Materialen är lin och 
bomull. 

Vävning ingår som obligatoriskt 
ämne under båda läsåren. Dessutom 
är det kurser i formgivning, tryck, 
färgning och materialkunskap med 
spånad av bland annat ull och lin. På 
skolan odlas lin som bereds, spinns 
och används på textilkurserna. 

På utbildningen i Textil
kan du, beroende på 
förkunskaper, söka antingen 
till Textil 1 eller Textil 2.

capellagarden.se
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T v
Möbel: Hörru
Gustav Nilsson.
Keramik: Loop  
Martina Christerson.
Textil: Only lovers left 
alive, Linnea Wallin.

Mitten ovan
Rommet i rommene
flossamatta av
Gabrielle Weststeyn.
Nedan
Marino Kitakoji.
Julinstipendiat.
T h 
Hedvig Wijkströms
installation. 
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Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

TÄNKA MED HÄNDERNA är 
en del i processen för Sätergläntans 
vävelever, och med kunskap tar de 
makten över sitt hantverk. Vägen 
dit går via fördjupning i materialen 
och teknikerna, att lära av traditio-
nen och tidigare generationer. Som 
en av de studerande, Ylva Nordin, 
uttryckte så fint. Det är häftigt att få 
vara ett led i traditionen både bildligt 
och bokstavligt talat. 

I tider när klimat och resursslöseri 
diskuteras och debatteras mer än 
någonsin behövs de som kan och har 
kunskaper som tar oss in i framtiden. 
Att tillverka föremål som håller länge 
och som inte tär på våra resurser. 

Här på Sätergläntan Institutet för 
slöjd och hantverk är det på riktigt; 
tillbaks till rötterna, lär och gör rätt.

Att leva hållbart är inte bara en 
klyscha. Det betyder inte att förneka 

vår tid utan berika den och i handa- 
skickligheten kommer det vackra 
fram, spår av händers arbete och 
materialen valda med omsorg.   

Av de åtta på Väv har flera valt 
att arbeta med den spunna tråden i 
fokus genom att spinna sitt eget lin- 
eller ullgarn. Det är ett grannlaga 
arbete för att nå rätt kvalitet till rätt 
produkt. Några jobbar utefter själv-
hushållningens principer, det blir 
hållbart återbruk i verkliga livet.

Under ett vävår på Sätergläntan 
avlöser projekten varandra. Teori, 
praktiskt arbete och känslan för 
materialen samt färg och form 
integreras. Det blir till linnevävar, 
bolster och praktiska vävar blandat 
med det rent dekorativa. Tekniker 
och material testas och provas. 

På bilderna hänger handdukarna 
i hellinne på parad, yllebolstrens 

rödvita ränder skapades av krappens 
röda färgtoner. Förvaringspåsen i 
all sin enkelhet vävdes i lingarn och 
rosengångsväven har sin förebild i 
gammal ärvd väv. Här återskapad i 
dagens material och färger, så nära 
förlagan som möjligt. 

En väv kan också med ord beskrivas 
och så här gick det till när ett linne-
bolster kom till. Från beredning, 
spinning och färgning till färdig väv. 
Ett projekt av Conni Vognstrup, 
första året på väv:
Ud i skoven og sanke granris. Ned 
i linladan og finde gode blåner, fra 
da vi beredade lin i efteråret. Have 
råmaterialet i hænderne, og spinde en 
tråd. Ud på landet og klippe et får. 
Udfordres af materialet i væven. Det 
skal være roligt, i både dansk og svensk 
forstand, at arbejde på et projekt.

Slöjd och hantverk – form 
och kultur, väv heter 
utbildningen på Säterglän-
tan. Man kan gå 1, 2 eller  
3 år. Tredje året kan man 
välja att antingen göra ett 
eget arbete eller satsa på 
ett gesällarbete.
Ovan t v 4S/4Z Spinn-
mönstring under lupp 
Förvaringspåse i lin, 
Lina Sundberg.
T h Ett bolster - granris 
och blånor projektarbete 
av Conni Vognstrup.
Nedan t v Yllebolster 
med krappfärgade ränder 
vävda av år 1.
Mitten Handdukar med 
handspunnet lin som 
inslag, vävda av år 1.

T h Låt väven berätta, 
Rosengång av Karin Edler.

saterglantan.se
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Nyckelviksskolan i Stockholm

Just nu läser och fascineras jag av 
Anni Albers (1899-1994), verksam 
som vävare, konstnär och lärare. 
Hon reflekterade över sin första tid 
på Bauhaus och sammanfattade sina 
tankar om den skapande och peda-
gogiska processen: ”För alla former 
av konstnärligt skapande spelar mod 
en avgörande roll. Mod kan bäst 
utveckla sig, om det inte begränsas 
allt för tidigt av vetande.” (egen 
översättning*). 

Utan att Nyckelviksskolan direkt 
influerades av Bauhaus, sammanfat-
tar denna tanke vävkursens pedago-
gik på Nyckelviksskolans utbildning 
Färg, Form och Hantverk. 

Vi kastar oss rakt in i material 
och teknik med färg och form som 
bas. En viktig del av utbildningen är 
att eleverna blir trygga i sin grupp 
och därigenom modiga. Teori i 

material och teknik sker som ett 
reflektionsmoment, när det praktis-
ka i vävstolen redan kommit igång. 
Kurstiden är relativ kort. Färg, Form 
och Hantverk har 18 dagar vävning. 

Färg, Form och Hantverk kan 
ses som en allmänt orienterande 
utbildning. Textil Form – med mera 
vävning på schemat – är en för-
djupande utbildning i ämnet textil. 
Här är Leyun Wang lärare i vävning. 
Båda utbildningarna är högskoleför-
beredande.

Hantverkspedagogikutbildningen 
förbereder för ett handledande i 
skapande verksamheter och har 
vävning under årskurs 2. Vävning 
inom dessa utbildningar anpassas 
efter utbildningsmål och kurslängd. 
Vävsalen har 16 vävstolar vilket mot-
svarar elevantalet per grupp. 

Karakteristiskt för de flesta textila 
arbeten på skolan är en stark längtan 
att uttrycka sig i bild eller form 
som präglar materialvalet. Eleverna 
utbyter erfarenheter och påverkar 
varandra, vilket ofta resulterar i en 
livlig teknikblandning. 

På årets vårutställning på Nyckel-
viksskolan visades ovanligt många 
vävar. Eleverna väljer själv det de 
ställer ut och att det blev så många 
vävar är ett gott tecken för 
vävningen.

Tabea Dürr är lärare i vävning på 
Färg, Form och Hantverk.

Nyckelviksskolan ger 
ettåriga högskole-
förberedande utbild-
ningar inom konst, 
konsthantverk, design 
och arkitektur samt en 
tvåårig yrkesutbildning till 
hantverkspedagog. 
Alla utbildningar är
Konst- och 
kulturutbildningar.

nyckelviksskolan.se

Färg, Form 
och Hantverk:
Ovan t v
Väv av Karin Askling.
Ovan t h
Väv av Alma
Broman, detalj. 
Nedan t v
Väv av Maria Tuvelius,
detalj.

Textil Form:
T h
Våffelväv av 
Jenny Zackrisson 
Andersson.

 VÄV  3  2 0 1 9 T E X T:  TA B E A  D Ü R R

VI HAR SETT – UTBILDNINGAR



2 4    VÄV  2  2 0 1 9  VÄV  3  2 0 1 9  T E X T:  T I N A  I G N E L L F O T O :  B E N G T  A R N E  I G N E L L

Stenebyskolan i Dals Långed

Vi besöker Stenebyskolan under 
Exhibit/Öppet hus den 24-25 maj 
och blir visade runt i skolans lokaler 
av My Dammand, lärare på Textil: 
Konst och Design. Utbildningen 
är ett år och kan kombineras med 
andra utbildningar till en 2-årig 
utbildning (eller längre om man så 
vill). Textil: Konst och Design är en 
högskoleförberedande utbildning 
som rustar för fortsatta studier inom 
konst- och designområdet. Olika 
teknikkurser ingår t.ex. textiltryck, 
färgning, stickning, broderi, teck-
ning och arbete med olika material 
i formgivningsprocesserna och det 
som vi idag har särskild fokus på – 
vävning. 

My berättar att intresset för vävning 
ständigt ökar. Att kunna skapa från 
tråd till färdigt verk i olika former är 

en kreativ process som allt fler söker 
sig till. I utställningen finns det flera 
exempel på det. Moira Nilssons vävar 
med transparens och materialitet, 
inspirationskällorna är is, västkustens 
tång, skogen omkring skolan i Dals 
Långed och trasiga fönster… Det 
är ett sinnligt arbete med många 
bottnar. Här ryms teknikerna, mate-
rialvalen, hantverkskunskaperna och 
konstnärligheten. 

Moira Nilsson har tidigare gått 
den ettåriga utbildningen Färg, Form 
och Hantverk på Nyckelviksskolan. 
Året på Steneby sökte hon för att få 
ännu mer träning i hantverket – med 
ökad hantverkskunskap visualiera 
sina idéer i textila material. Skolans 
uttalade ambition att de studerande 
ska våga testa, ta ut svängarna och ta 
risker passar henne. Hon planerar för 
ytterligare ett år här på skolan för att 

sedan söka sig vidare till en konstut-
bildning. 

Maria Gustavsson är i vävsalen 
där hon väver upp garner som blivit 
över. I utställningen visar hon ett 
arbete som på håll ser ut som en tra-
ditionell konstvävnad. Den är vävd i 
en digital vävstol där skogen, kanalen 
och vresrosor gett färgskalan. 

Innan vi lämnar skolan besöker vi 
Yrkeshögskolekurserna och ser även 
de lokaler där HDK har sin högsko-
leutbildning: Se separat artikel om 
utbildningen på sidan 17.

Stenebyskolan har en lång tradi-
tion av hantverksutbildningar i olika 
former, vilket tydligt avspeglar sig i 
dagens kursutbud, här finns hantver-
ket tydligt definierat och verkstäderna 
är väl utrustade. 

steneby.se

1-åriga inriktningar kan 
kombineras till en 2-årig 
utbildning.
• Textil: Konst och  

Design – 1 år
• Form och Design  

– 1 år 
• Kläder – 1 år
• KMTO – 1 år, Projekt-

baserat fördjupningsår 
i gränslandet mellan 
kläder och mode, textil 
och objekt.

• Objekt Smyckekonst 
– 2 år

• Skinn – Textil:  
Accesoarer och Kläder  
– 2 år 

Ovan t v
Moira Nilssons vävar 
inspirerade av snö, is 
och växtlighet. 

Nedan fr v
Maria Gustavssons
"konstvävnadsväv" 
vävd i digital vävstol.
Maria Gustavsson 
väver upp de garner 
som blivit över. 

T h
Genevieve Manbré är 
fridykare och väver 
undervattensbilder. 
En del av vävarna 
fotograferas under 
vattnet. 
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