
Vem tar hand om hösten när 
vintern blåser snål, så börjar den 
fina visan om våra årstider och 
det är även titeln på den teater-
föreställning som era elever snart 
ska se. 

Vi bjuder härmed in er till ett 
möte med läraren Adam, som 
har börjat arbeta på en ny skola. 
Adam är lite sen idag och stressar 
in i klassrummet för att förbereda 
sin första lektion. Han svettas och 
kommer att tänka på den varma 
sommaren, som han aldrig ville 
skulle ta slut. Han reflekterar över 
sommarminnen, vännernas bröl-
lop och årstidernas växling,  
i en berättelse om att möta det 
nya med ett öppet sinne.

Så ❤-tligt välkomna att möta 
Adam. 

Om ni vill fortsätta att utforska 
pjäsen med eleverna kan ni  
prova dessa enkla övningar:

• Börja med att fråga barnen vad 
de såg på scenen, vad tänker de 
att Adam var med om och vad 
handlade pjäsen om. 

• Prata med barnen om oro, 
varför har vi den och hur kan vi 
hjälpa oss själva att kanske inte 
bli så oroliga och rädda för det 
nya.

• Oro är ju en känsla, hur kan vi 
visa olika känslor och hur ser de 
ut? Gör lite charader med olika 
känslor i fokus och be klasskam-
raterna gissa vilka känslor som 
visas, hur ser vi ut när vi är: räd-

da, oroliga, arga, besvikna, leds-
na, glada, lyckliga, obekväma, 
stolta, hemliga, kära, svartsjuka, 
avundsjuka mfl.

• Kan vi alltid förbereda oss på 
det som är okänt och ibland läs-
kigt? Låt halva klassen ställa sig 
på en långa rad och blunda, låt 
den andra halvan ställa sig mitte-
mot de andra under tystnad och 
sen med stängda ögon får kom-
pisen känna på sin kamrat och 
när de tror att de vet vem det är 
räcka upp handen och tillsam-
mans gissar ni vilken kamrat som 
stod framför. Prata sedan om hur 
eleverna upplevde övningen och 
om det var läskigt så prata om 
varför. 

• Hur ser en person ut som vi 
tycker mycket om? Kan vi rita 
den personen och om en vill kan 
en berätta om den personen för 
sina kompisar och då kanske 
varför vi tycker så mycket om just 
den personen.

Hoppas ni får en fin stund tillsam-
mans med eleverna efter föreställ-
ningen och ha det bra tills vi ses 
nästa gång.
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