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VÄLKOMMEN TILL STENEBY OCH 
STIFTELSEN STENEBYSKOLAN 

 
STENEBY är ett kreativt centrum för utbildningar inom 
konst, design och hantverk i en unik studiemiljö. 

Steneby har förenat händer och material i snart hundra år. 

Stiftelsen Stenebyskolan erbjuder konst-och kulturutbild-
ning samt Yrkeshögskoleutbildningar med fokus på prak-
tiskt lärande.  

Stenebys hjärta är välutrustade verkstäder och lokaler 
som ger de studerande de bästa förutsättningarna att ar-
beta i trä, textil och metall. 

Med högkvalitativa utbildningar, en levande konsthall, ni-
schat bibliotek, stöd för egenföretagare samt arrangemang 
för samtal och möten ger Steneby energi till den stora 
potential som finns i denna del av Sverige - Dalsland, 
ett sagolikt landskap mitt i Skandinavien.

KONST- OCH KULTURUTBILDNING 
 
Form & Design  
Textil: Konst & Design 
Kläder 
Kläder & Accessoarer  
Objekt & Smyckekonst 
Trähantverk & Möbelsnickeri 
Fördjupningsår
 

Konst, Hantverk, Design - högskoleförberedande utbildning 
har sju olika inriktningar som kan kombineras till en tvåårig 
utbildning  
 
Här får du möjlighet att komplettera och utveckla den  
kunskap du behöver för att komma in på högskolor och  
universitet inom design, konst och hantverk, över hela världen.  
 
Stenebyskolan har ett mycket gott renommé och upp emot 
80% av våra studerande blir antagna till fortsatta studier vid 
högskolor och universitet.  

Centralt i våra utbildningar är den kreativa processen som 
genomsyras av lekfullhet och risktagande.  
 
De studerande utvecklar sitt förhållningssätt till konst, 
hantverk och design samt utmanas till att tänja på sina 
egna och materialens gränser.    



My Dammand, lärare Textil; Konst och Design 

TEXTIL: Konst & Design

Genom att kombinera skissande med textilt hantverk utvecklar du ditt eget 
uttryck. Du arbetar med tekniker såsom vävning, färgning, textiltryck, broderi 
och textilmanipulering samt olika metoder för att utveckla din arbetsprocess 
och skissteknik.  

De studerande läser vidare inom textildesign, textilkonst, inredningsarkitektur 
eller andra konst- och designutbildningar.  

En 1-årig inriktning som kombineras till en 2-årig utbildning tillsammans med 
inriktningarna Form & Design, Kläder, Kläder & Accessoarer eller Fördjup-
ningsår.

1 ÅR 1 ÅR

 
 

Här tränas du i att utveckla och 
visa ditt uttryck och dina idéer 
både på papper, i tredimensio-
nell form och digitalt. Vi jobbar 
ofta i korta projekt och du kan 

rikta varje uppgift mot det 
område inom konst och design 

som intresserar dig. Skissutveck-
ling i olika material och tekniker 

varvas med kurser i teckning 
och digitala verktyg. 

De studerande läser vidare 
inom modedesign, textildesign, 
inredningsarkitektur, arkitektur, 
landskapsarkitektur, grafisk de-

sign, produktdesign, textil konst, 
fri konst och andra konst- och 

designutbildningar.  

En 1-årig inriktning som kom-
bineras till en 2-årig utbildning 
tillsammans med inriktningarna 
Textil: Konst & Design, Kläder, 
Kläder & Accessoarer eller För-

djupningsår

FORM &  
DESIGN

Kajsa 
Schönborg, 
lärare Form
 &Design 

Kalle Ekeroth,lärare Form & Design 



1  ÅR

Ebba Johansson, lärare Kläder 

Du lär dig grunderna i att skapa kläder, från idé via skissutveckling till färdigt plagg. 
I projekt provar du nya sätt att skissa, formge och presentera ditt arbete varvat med 
mönsterkonstruktion, drapering och sömnad. De studerande läser vidare inom modede-
sign, kostymdesign, skrädderi, scenografi eller andra konst- och designutbildningar. 

En 1-årig inriktning som kombineras till en 2-årig utbildning tillsammans med inrikt-
ningarna Form & Design, Textil: Konst & Design, Kläder & Accessoarer eller Fördjup-
ningsår. 

KLÄDER 2  ÅR

Du jobbar från idé och skiss 
till färdiga plagg och accesso-
arer. I undervisningen ingår 

skissutveckling, mönsterkon-
struktion, sömnad, läderhant-
verk och experiment i textil, 
läder och skinn. Detta bidrar 
till en inriktning med både 

bredd och spets där etik och 
miljöfrågor får stort utrymme.  

Studerande läser vidare inom 
accessoardesign, modedesign, 

skrädderi, scenografi eller 
andra konst- och designut-

bildningar.  

En 2-årig inriktning som kan 
kombineras med inriktning-
arna Form & Design, Textil: 
Konst & Design, Kläder eller 

Fördjupningsår

KLÄDER &  
ACCESSOARER  

Pia Thourp Steen,  
lärare Kläder & Accessoarer

Åsa Larsson,  
lärare Kläder & 

Accessoarer



Espen Hansen,  
lärare Trähantverk  
Möbelsnickeri 

Åsa Nyström,  
lärare Trähantverk 
Möbelsnickeri 
                        

Genom att kombinera  
process och materialkun-
skap ger inriktningen dig 
de verktyg som krävs för 
att gå från idé till objekt.   

Du får undervisning i 
olika hantverkstekniker 
som gör dig lyhörd för 

metallens egenskaper, en 
kunskap som kan överföras 

till andra material. Fokus 
ligger på att bearbeta och 

problematisera hur du 
ser på din omvärld, hur 
du uppfattar former och 
objekt. Studerande läser 

vidare inom smyckekonst, 
design, konst, arkitektur 

och konsthantverk.

OBJEKT &
SMYCKEKONST

Pär Gustavsson, lärare Objekt & Smyckekonst  

Sören Hellqvist 
lärare Obejkt & 
Smyckekonst

De dalsländska trädens väg till din möbel!
Du lär dig använda handverktyg och maskiner samt att arbeta undersökande i hela 
processer som leder till färdiga objekt. Vi börjar från grunden med både material, 
hantverk och personligt uttryck. Inom varje projekt finns utrymme för din egen inriktning.  

Under två år fördjupar du din kreativa process och ditt förhållningssätt till material och 
hantverk. Genom möbler undersöker du relationen till människa och rum i vår samtid och 
för vår framtid!   
De studerande läser vidare inom möbelsnickeri, restaurering, möbeldesign, konst, inred-
ningsarkitektur eller arkitektur.

2 ÅRTRÄHANTVERK & MÖBELSNICKERI2 ÅR



1 ÅR

Martin Friberg, lärare Konstnärlig Gestaltning 

Britt Ignell,  
lärare  
Konstnärlig  
Gestaltning 

 
 

Konstnärlig gestaltning 
ingår i alla konst- och kul-
tur inriktningar på Stene-
byskolan. Undervisningen 
består av övningar i teck-
ning, form, färg, process 
och reflektion. Arbetena 
som utförs blir ofta delar 
i ansökningsmaterial till 

högskolestudier.  

Vårt fokus ligger  
huvudsakligen på att göra 

upptäckter kring  
vad teckning kan vara. Vad 

bild kan vara och  
vad färg handlar om. 

 
Vi jobbar med modell-
studier, färgövningar, 

formövningar, rumsliga  
installationer. 

KONST-
NÄRLIG  

GESTALTNING
Fördjupningsåret innebär att du får möjlighet att driva längre material- och 
konceptbaserade projekt. Du arbetar med att utveckla din kreativa process på ett 
medvetet och undersökande sätt.  
 
Gemensamma kurser och workshops varvas med individuella projekt. Du får öva 
på att reflektera över ditt arbete i förhållande till omvärlden samt kommunicera 
och presentera process och resultat. Förkunskaper inom det område du vill fördju-
pa dig i är ett antagningskrav.  
 
Vi förbereder dig för fortsatta studier inom design, konst, arkitektur och konst-
hantverk över hela världen.  

Klara Bothén, lärare Fördjupningsår

FÖRDJUPNINGSÅR



 
 
 
Möbeltapetsering 
Finsnickeri/Möbelrestaurering  
 

Våra YH-utbildningar bedrivs i företagsliknande form med 
skarpa uppdrag för privatpersoner, företag och offentliga 
institutioner. 

Du lär dig kedjan från planering, tillverkning, produktion, 
restaurering och tapetsering, beroende på vilken utbildning 
du går. 

Utbildningen leder till jobb, eget företag eller vidare studier. 
Alla studerande har tillgång till egna arbetsplatser och 
jobbar sida vid sida med många projekt samtidigt i 
verkstäderna. I vissa större projekt samarbetar flera 
studerande och man lär sig naturligt av varandra. 

Utbildningarna anpassas efter varje student och vi  
försöker tillgodose önskemål gällande olika arbeten. 

2 ÅR

Marcus Lidén, lärare Möbeltapetsering

 
På Stenebyskolans Möbel-
tapetserarutbildning lär du 
dig traditionella och moder-
na stoppningar, klädslar, 
materialkunskap och formlä-
ra. Diskussioner om ett håll-
bart samhälle, miljö och etik 
genomsyrar utbildningen.  
 
Möbeltapetserare är en 
eftertraktad kompetens, 
både som egen företagare 
och inom stoppmöbelindu-
strin. Arbetsmarknaden är 
mycket bred.  
 
Inom möbelindustrin finns 
dessutom goda utveck-
lingsmöjligheter, där du kan 
vidareutbilda dig till bland 
annat prototypmakare, till-
skärare eller projektledare. 
Utbildningen ger dig fullgod 
kunskap för tapetseraryrket 
och förbereder dig väl inför 
start av egen verksamhet.

YRKESHÖGSKOLA  
VID STENEBYSKOLAN MÖBELTAPETSERING 



Olof Paulsson, lärare Möbeltrestaurering

 
Stenebyskolans Möbelrestau-
reringsutbildning är en av 
Sveriges främsta inom områ-
det. Vi arbetar med möbler 
från 1600-talet fram till nutid. 
Utbildningen ger dig kunskap 
om material och olika hant-
verkstekniker, som exempel-
vis fanerlimning, intarsia och 
ytbehandling enligt tidsenliga 
metoder.  
Under utbildningen lär 
du dig också hantera de 
handverktyg som används 
inom yrket. Största delen av 
utbildningstiden ägnas åt 
praktiskt arbete i verkstaden. 
De studerande blir tilldelade 
möbler som de själva eller i 
grupp restaurerar.   
Du får också kunskaper om 
etiska ställningstaganden i 
samband med restaurering av 
möbler och föremål.   
Utbildningen leder till eget 
företag eller vidare studier.

2 ÅR

Samir Saba, lärare Finsnickeri

 
 
Stenebyskolans Finsnickeri 
riktar sig till dig som vill för-
djupa dig inom finsnickeri och 
möbelsnickeri. Utbildningen 
ger dig kunskap om material 
och hur du kan arbeta på ett 
effektivt sätt. Du får lära dig 
om handverktyg och maskiner 
samtidigt som du får produk-
tionsvana. Vi går igenom olika 
hantverkstekniker som till 
exempel handsinkning och 
lackning.  

I vår välutrustade verkstad 
finns också möjlighet till 
CNC-tillverkning och vidareut-
bildning inom digital rit-
teknik. Tillverkning kan gälla  
enstaka produkter, prototyper, 
inredningar och korta möbelse-
rier. Utbildningen gör uppdrag 
för såväl privatpersoner som 
möbelföretag, inredningsar-
kitekter och offentliga instu-
tioner. Det pågår ett genera-
tionsskifte där många erfarna 
yrkesverksamma är på väg in i 
pension, vilket ökar behovet av 
välutbildade finsnickare inom 
träbranschen.

FINSNICKERI MÖBELRESTAURERING 

2 ÅR



• Möbeltapetserare - 2 år

• Finsnickare eller Möbelrestauratör - 2 år 

 

 Kontaktuppgifter Stenebyskolan 
Hemslöjdsvägen 1, 666 95 Dals Långed  | steneby.se 

Telefon: 0531-710 00  |  Mail: info@steneby.se 
 

Följ oss på  
facebook.com/

stenebyskolan och 
Instagram @stene-

byskolan

• Form & Design - 1 år 
• Textil: Konst och Design - 1 år 
• Kläder - 1 år
• Kläder & Accessoarer   - 2 år
• Objekt & Smyckekonst - 2 år 
• Trähantverk & Möbelsnickeri - 2 år 
• Fördjupningsår - 1 år 

Konst hantverk design - högskoleförberedande  
utbildning med inriktningarna:


