
SKOLPROGRAM våren 2022

Ebelingmuseets vision är att alla oavsett förkunskaper, kapacitet, ålder eller bakgrund ska ha tillgång till konsten. 
Under guidad visning- och skapande i verkstaden inspirerar vi till ett lustfyllt och kreativt lärande som ger ingångar 
och nycklar till konsten, skapar samtal och reflektioner som knyter an till olika teman och ämnen. Vi sätter den 
kreativa processen i fokus och med konsten som verktyg får en syn på sig själv och sin omgivning. Vi arbetar med 
pedagogiska visningar där besökarens upplevelser sätts i centrum, konstpedagogen ger ingångar till teman som 
styr samtalet och diskussionen. Eleverna deltar i dialog, gruppövningar eller kreativa aktiviteter i vår verkstad.

Välkommen att besöka Ebelingmuseet med din klass och låt museet bli ert
rum för konst och lärande

På museet erbjuder vi guidade visningar och workshops för alla målgrupper. Utifrån museets 
teman från våra utställningar, tillfälliga såväl som permanenta, samt era önskemål och behov 
försöker vi anpassa innehållet så att det blir relevant för er målgrupp. Vi har ca 5 tillfälliga 
utställningar per år och vår samling med konst av Allan, Marianne och Harriet Ebeling att 
inspireras av. Med utgångspunkt i detta kan vi hitta ingångar som passar ditt skolämne eller 
särskilda teman ni arbetar med i skolan, och dessutom förankra det i läroplan. Det finns också 
möjlighet att göra ämnesöverskridande projekt i samarbete med oss. 

Vi arbetar med pedagogiska visningar där besökarens upplevelse sätts i centrum.
Konstpedagogen ger ingångar till teman som styr samtal och diskussioner. Detta tar vi sedan 
med oss in i konstverkstaden där vi fortsätter fördjupa oss genom kreativt skapande. Det är den 
kreativa processen som är viktig och samtalet som förs under tiden. Med konsten som verktyg får 
vi ytterligare förståelse och fördjupning i konsten, samt samhället och oss själva. 

Öppettider: onsdag - söndag kl 12 -16. Besöksadress: Eskilstunavägen 5,Torshälla
www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

Fyra anledningar att besöka       
museet med din skola / klass
•Vi förankrar vårt pedagogiska program 
till skolans kursplan efter önskemål
•Skapa förtrogenhet med konst och kultur
•Fördjupa konstupplevelser genom 
kreativt skapande!
•Använda museet som en alternativ lär-
miljö. 

SPECIALPROJEKT! 
Vi erbjuder kortare och längre 
specialprojekt där du kan påverka
innehåll och upplägg.
Har du önskemål om hur du vill samarbeta 
med Ebelingmuseet i ett projekt? 
Har du som pedagog egna idéer om tema-
tik och innehåll? Utifrån vår verksamhet 
skräddarsyr vi era besök. 



SKOLPROGRAM PROGRAM vt 2022
Vårens utställningar
Utställningar som vi kommer att arbeta kring under vårterminen. För mer information om pågående utställning
www.ebelingmuseet.eskilstuna.se eller kontakta konstpedagog Hanna Melkersson. 

19 februari - 24 april 
Fredrik Strid  
VITA SKUGGOR  

Fredrik Strid är utbildad konstnär, född och  
uppvuxen i Torshälla men är numera bosatt  
utanför Uppsala  där  han driver det kreativa  
centret Persbo Studio i ett gammalt  
missionshus. Han arbetar och utforskar  
förhållanden mellan människa, tidsperioder och  
natur och intresserar sig för delar av  
vetenskapsteori, geologi, evolution och  
arkeologi. 
På museet tar storskaliga skulpturer plats som 
bär på avtryck av mänsklig närvaro, men som 
också berättar om naturen som producent. 

11 juni - 28 aug  
Amanda Karlsson  
Vargfabriken 

9 april - 12 juni 
Linda Ottosson
Maskineriet

Linda Ottosson är metallkonstnär som är 
verksam i Stockholm och använder sig av  
traditionella silversmedstekniker i större  
skala. Hon arbetar utifrån en feministisk  
teoribildning och utforskar strukturella  
situationer över hur särskiljande är ett sätt 
att forma kön, klass och identitet. Hon har 
i sina verk en humoristisk underton, där hon  
försöker vrida perspektivet för både objekten  
och publiken. Skulpturerna skapas ur en  
nyfikenhet på en värld där hon inte automatiskt 
haft tillträde till.

Amanda Karlsson är från och uppvuxen i Värm-
land men numera verksam som konstnär i  
Göteborg. Hon arbetar ofta med måleri i större 
skala. För utställningen i sommar på museet 
kommer hon att arbeta med måleri på  
formsågat trä där motiv bland annat  
utgörs av fabriker, människor och vargar.  
Hennes utgångspunkt är vargfrågan som 
kretsar kring landsbygd, natur, symbolik,  
produktion och politik. 

Öppettider: onsdag - söndag kl 12 -16. Besöksadress: Eskilstunavägen 5,Torshälla
www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

18 juni - 14 aug  
Stellan Wiberg   
Stellan Wiberg är målare, tecknare och 
skulptör som utbildats på Valand i Göteorg 
men bor och arbetar i Torshälla. Skulptur-
porträtt, tillbakablickar och infall: Under tidigt 
1970-tal använde Wiberg egna skulpturer 
som motiv för sina målningar. Denna idé har 
han återvänt till, och ställer därmed ut nya 
verk på museet. 



Hej museet! - Upplev museet och 
samlingen

Ett första möte med Ebelingmuseet. Visningen bygger 
på aktiv dialog med elever om vad de ser och 
upplever i mötet med museet och dess konstverk. Vi 
börjar visningen med att prata om vad ett museum 
är för plats. Vad händer inne i byggnaden? Vem var 
Allan Ebeling? Vilka verk fastnar vi för och hur tolkar vi 
dem? Vilka frågor väcker konsten hos dem? 
Konstpedagogen ställer frågor och erbjuder olika 
verktyg för att öppna upp berättandet om konsten som 
vi ser. 

Målet med visningen är att sätta elevernas upplevelse 
i fokus och att de aktivt deltar i samtalet och genom 
detta utvecklar sina kommunikativa och begreppsliga 
förmågor. Vi avslutar i verkstaden där vi lär känna nya 
tekniker och material kopplade till utställningen.
Dag och tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme  

Skulpturvandring i Holmbergsparken 

Vad är ett offentligt konstverk? 
Varför finns de? Vad är de gjorda i för material? Vad 
föreställer de? Följ med på en tur till parken mittemot 
museet och upptäck den offentliga konsten tillsammans 
med personal från museet.  
Tidsåtgång: Cirka 45 min

Kan kombineras med workshop i konstverkstan efteråt. 
Dag och tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme

Hela terminen

Visning och verkstad- på lätt svenska

Vi ser en av museets utställningar tillsammans och på 
enkel svenska pratar vi om olika konstverk. Vi sätter ord 
på vad vi ser genom att beskriva vad verket föreställer, 
vad som händer, vilka färger vi ser o.s.v. Vi kan också 
prata om hur konstverket berör oss, om vi blir glada, 
ledsna, längtande eller något annat när vi ser på det.
I verkstaden arbetar vi kreativt med något tema vi tagit 
upp under visningen och använder passande material. 
Visningen lämpar sig bäst för lite mindre grupper. 
Dag och tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme  

För bokning och förfrågningar
Konstpedagog, Hanna Melkersson 
hanna.melkersson@eskilstuna.se
Tel. 072-145 17 67

Öppettider: onsdag - söndag kl 12 -16. Besöksadress: Eskilstunavägen 5,Torshälla
www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

Offentliga konsten på egen hand 

Vill ni undersöka den offentliga konsten i och kring 
Holmbergsparken på egen hand med er klass eller grupp? 
Nu finns det möjlighet att låna en upptäckarväska med en 
lärarhandledning, uppgifter och kreativa övningar ni kan göra på plats 
i parken.

Väskan passar bäst från förskolan och upp till årskurs 6.

För bokning av väskan eller frågor kring lärarhandledningen kontakta 
Ebelingmuseets konstpedagog Hanna Melkersson. 
Väskan finns att hämta på Ebelingmuseet.
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För bokning och förfrågningar
Konstpedagog, Hanna Melkersson  
hanna.melkersson@eskilstuna.se
Tel. 072-145 17 67

FÖR ER PEDAGOGER

INSPIRATIONSTRÄFF FÖR 
PEDAGOGER

Besök Ebelingmuseet tillsammans med ditt 
lärarlag eller förlägg skolans nästa personalmöte 
hos oss. Få en inblick i museets  
verksamhet tillsammans med vår konstpedagog. 
Kika på vårt program för barn, unga och vuxna 
samt få inspiration till hur man kan integrera 
konst i olika skolämnen. Vi anpassar träffen efter 
vilka årskurser ni arbetar med.
Antal deltagare: minst 5
Pris: kostnadsfritt inom kommunen,  
utanför kommunen pris vid förfrågan.

• INSPIRATION
• PERSONALMÖTE
• LÄRARHANDLEDNING

Ebelingmuseets vision är att alla oavsett förkunskaper, kapacitet, ålder eller bakgrund ska ha 
tillgång till konsten. Under guidade visningar och skapande i verkstaden inspireras vi till ett 
lustfyllt lärande som ger ingångar och nycklar till konsten och skapar samtal och reflektioner 
som knyter an till olika teman och dagsaktuella ämnen.


