
KÄNSLOLABYRINTEN 
en dansföreställning för barn 6-9 år 

 

Känslolabyrinten är en resa genom  
vår inre berg- och dalbana som bygger  
på barns upplevelser av olika känslor.  
Föreställningen kommer att vara en  
upptäcksfärd genom scenrummet där  
barnen ledda av en guide möter dans,  
teater och musik.  !!!!!
Föreställningens mål och syfte 
Utifrån ett lekfullt och spännande perspektiv vill vi tillsammans med barnen utforska innebörden av olika 
känslor och deras funktion. Vårt mål och syfte är att ge barnen verktyg till att hantera och kommunicera 
kring sina egna upplevda känslor samt få förståelse och respekt för andras känslor.  !
  
 “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 man 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 !!
Labyrinten 
Scenen i föreställningen kommer att bestå av en uppbyggd labyrint, en kreativ känslovärld där barnen 
kommer att få möta olika känslor i form av dans, musik och teater. Inledningsvis så möter barnen en guide 
som i olika uppdrag kommer att leda barnen igenom labyrintens olika rum och känslo-scenarier. Genom 
föreställningens gång så arbetar vi tillsammans med: !
-   problemlösning 
- konflikthantering  
- samarbeten !
Aktivit deltagande och samtal 
Vi kommer även att arbeta med genusfrågor för att se om det finns skillnader i vad som uppfattas som 
okej att känna för tjejer/killar och samtala om hur vi kan göra alla känslor tillgängliga för båda kön. Genom 
diskussion med barnen vill vi även ta reda på om det finns positiva och negativa känslor. Det kommer att 
vara deras tankar och funderingar som styr samtalen och barnen kommer också att vara aktivt deltagande 
med konstutövarna på scenen rent fysiskt. !
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.
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