
KÄNSLOLABYRINTEN 
en dans- och teaterföreställning för barn 6-9 år 

Följ med på en upptäcksfärd genom  
Känslolabyrintens gångar och rum!  
Här kommer ni möta en skådespelare som  
har gått vilse och två dansare som försöker  
hjälpa honom att hitta ut. Vad är det som krävs  
för att labyrintens utgång ska visa sig?  
Det blir ett uppdrag för publiken att lösa  
tillsammans med scenkonstnärerna. 

Föreställningens mål och syfte 
Känslolabyrinten bygger på barns egna berättelser om situationer där känslorna fick styra och vad som 
hände då? Utifrån ett lekfullt och spännande perspektiv utforskar vi tillsammans innebörden av olika 
känslor och deras funktion. Med föreställningen vill vi ge barnen verktyg att hantera och kommunicera 
kring sina egna upplevda känslor samt få förståelse och respekt för andras.  

Labyrinten 
Scenen i föreställningen består av en uppbyggd labyrint, en kreativ känslovärld, där publiken får möta de 
olika karaktärerna och själva aktivt delta i det som händer. Inledningsvis så möter publiken skådespelaren 
som i olika uppdrag kommer att guida dem genom labyrintens olika rum. 

Tillsammans arbetar vi med: 
-   problemlösning 
- konflikthantering  
- samarbeten 

Aktivit deltagande och samtal 
Efter föreställningen bjuder vi in till ett kort publiksamtal där barnen i ord  
och rörelse får reflektera över det som de har sett och upplevt. Det kommer att vara deras tankar och 
funderingar som styr samtalen. 

Känslolabyrinten är en kulturupplevelse där känslorna står i fokus och en plats där det 
inte finns några rätt eller fel. Labyrinten ger möjlighet för en öppen diskussion mellan 
vuxna och barn med tid för reflektion, lek och samtal. 

Glädje

Rädsla

Ilska

 “Vuxna behöver hjälpa barn med att tänka, det vill säga hjälpa barnet att förstå vad  
 som triggat igång en viss känsla och sätta känslan i sitt sammanhang. Aldrig döma  
 eller värdera. Det finns inget ”rätt” eller ”fel”, inga ”bra” eller ”dåliga” känslor.  
 Däremot kan vi hjälpa barnet att beskriva sin upplevelse och det bland annat  
 genom att med kroppsspråk, mimik och ord visa på att det är OK att prata om det och att  
 det inte är något konstigt.“ 
                                                      Maria Johansson, Barnpsykolog



KÄNSLOLABYRINTEN - skapande skola  

SPECIALERBJUDANDE HÖSTEN 2018 
Skapande skola-paket med föreställning och workshop till premiärpris 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION      PRIS 
Antal:  20 elever/workshop      1 workshop  3000:-  
Tid:  45 min/workshop      2 workshop  5000:- 
Lokal:  Gymnastiksal eller liknande     3 workshop  7000:- 

Workshopen kan bokas helt fristående eller i kombination med föreställning.  

Föreställning      
Under december 2018 bjuder vi in till föreställningar på Skarpnäcks kulturhus till ett premiärpris.  
Endast 75:-/elev 

 

KONTAKTA OSS 
För frågor och bokning: 
info@fwda.se  
eller  
073-6213764

Workshop   

I Känslolabyrintens workshop utforskar vi på hur olika känslor 
upplevs i kroppen och påverkar hur vi rör oss.   
Övningarna utförs både i grupp och individuellt. Fokus ligger 
på kreativitet och eget skapande på barnens villkor.  
Kanske kan vi tillsammans bygga en mänsklig labyrint?

KROPPSSPRÅK SAMARBETE KREATIVITET REFLEKTION

mailto:info@fwda.se

