
KÄNSLOLABYRINTEN - från förskola till årskurs 3 

”Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. 
Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget 
skapande ökar.” 
         Kulturrådet Stockholm 

Workshop med temat ”känslor” 
Vårt syfte med denna workshop är att tillsammans med eleverna utforska hur olika känslor känns i 
kroppen och hur de påverkar oss rent fysiskt. Övningarna kommer att utföras i grupp och individuellt där 
de får möjligheter att vara kreativa och skapa egna danser. 

Nedan följer några exempel på vad eleverna kommer att få göra: 

1. Dansstopp                                                                                                                                                                              
Eleverna dansar fritt i rummet samtidigt som vi spelar musik i bakgrunden. Varje gång musiken stannar 
ska eleverna stanna i en känslo-pose. Det kan vara känslor som t.ex glad, arg, ledsen, nervös.                                                                                                                                                                                           
Syfte: undersöka sitt egna kroppsspråk och se om/hur känslorna påverkar kroppen. 

2. Labyrinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Eleverna får genom att ställa sig på olika sätt bilda en labyrint med sina kroppar som sedan vart och 
ett av barnen kryper igenom. På andra sidan labyrinten ställer de sig i en valfri frusen känslo-pose. Ett 
efter ett barn fyller på tills vi har en stor känslostaty. Vi dokumenterar känslostatyn genom att ta ett 
foto som vi sedan skickar till varje klass som minne.                                                                                                                                                                               
Syfte: samarbeta som grupp och få möjligheten att vara kreativa tillsammans.  

3. Eget skapande                                                                                                                                                                     
Eleverna arbetar i mindre grupper  om 4-5 elever och får i uppgift att skapa en kort rörelsesekvens 
utifrån en viss känsla. Varje grupp får sedan visa upp den för varandra i tystnad och sedan med musik 
till.                                                                                                                                                                                                 
Syfte: att få vara kreativ och hitta på egna rörelser.                                                                                          
Diskussion: hur påverkade musiken rörelserna och känslan. Blev känslan starkare? 

4. Känslo-charader                                                                                                                                                                    
Eleverna får arbeta två och två. De får i uppgift att gestalta en viss känsla utan att använda ord.                                                                                                                                                                              
Syfte: illustrera känslor med kroppen. 

PRAKTISK INFORMATION       
Antal:  20 elever/workshop       
Tid:  45 min/workshop       
Lokal:  Gymnastiksal eller liknande      
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PRISER för KÄNSLOLABYRINTEN 
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PRISPAKET 1  

4 workshops 
Tidsåtgång: 1 dag 

PRIS: 10.000:- 

Skräddarsy ett eget upplägg 
1 workshop  3000:-  
2 workshops  5000:- 
3 workshops  7000:-  

Alltid 2000:-/workshop när ni bokar fler än 4 st! 

-Max 4 workshops per dag 
-Momsfritt

PRISPAKET 2 

8 workshops 
Tidsåtgång: 2 dagar 

PRIS: 16.000:-  

Vad roligt att ni är intresserade av vårt skapande skola projekt! 

Nedan finner ni våra prispaket med olika antal workshops.  

Det går även bra att skräddarsy ett eget upplägg, se prisförslag längre ner. 

KONTAKTA OSS 
För frågor och funderingar, samt bokning av workshops: 

info@fwda.se  
eller  
Veronica Lidén 073-6213764  
Catrin Jonasson 076-8515251       
         www.frameworkdancingart.se 
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