
Inspiration inför ett nytt arbetsområde 
med hjälp av konflikten mellan Lumumma och Takete 

Börja med att bestämma vilken konflikt som ska vara utgångspunkten för 
inlevelsen. Att förmänskliga en huvudkaraktär hämtad från naturen kan hjälpa 
till att leva sig in och förstå sammanhang. 
 
Huvudkaraktären i konflikten kan vara en enskild individ, en instängd kalv 
 

                                      
som längtar ut på grönbete eller en grusås  
 

                                              
som hotas bli förvandlad till en motorväg men vill ha kvar sitt innehåll och sin 
vackra vegetation. Huvudkaraktären kan också vara en grupp, till exempel en 
skogsdunge som är hotad av skövling men vill finnas kvar som lekplats för 
områdets barn, ett sötvatten som håller på att bli salt och som vill fortsätta 
kunna ge befolkningen den dryck de behöver i värmen,  
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eller kanske en naturstrand som hotas av turistinvasion som vill få vara den oas 
för den som verkligen har tid att njuta.  
 

                                   
  
Resonera tillsammans om huvudkaraktärens behov, längtan och mål.  
 
Vi tänker oss att det är en skogsdunge som hotas av skövling. 
 
Vem är huvudkaraktären?   
Vem är det som i den uppkomna situationen har det lägsta utgångsläget och 
ropar: ”Hjälp mig! Jag vill har det så där bra som jag alltid har haft det”... eller... 
”Jag vill få tillbaka det jag förlorat!”  
I vårt exempel är det skogsdungen - som känner sin existens hotad.  
 
Skriv ordet ”konflikt” på whiteboarden. Dela in tavlan i tre delar och skriv ordet 
”Huvudkaraktär” på mitten. Rita även symbolen för huvudkaraktären - ett hjärta 
- som visar att både det mjuka och hårda, Lumumma och Takete, ryms inom 
huvudkaraktären.  
 
Skriv, med hjälp av eleverna, ner bakgrundsfakta och reflektioner kring vad det 
är som har satt igång konflikten, vad som gör att huvudkaraktären ropar på 
hjälp.  
 
Samla anteckningar kring vad huvudkaraktären vill och längtar efter. Låt 
elevernas egna kunskaper och erfarenheter vävas in i karaktärernas uttryck. 
 
Konflikt: Kommunen planerar att sälja mark till ett stort affärscentrum och ett 
större skogsbestånd. som fungerat som rekreationsområde är hotat. 
 

          Huvudkaraktär 
          Vill växa. 

            Vill vara en skön plats  
          för rekreation. 

            Vill ge syre till människor  
          och djur i staden. 
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Hjälte/Hjälpare                Huvudkaraktär  Skurk/Förstörare 
Människor som vill        Vill växa.  Människor som vill 
bevara skogen och         Vill vara en skön plats hugga ner skogen. 
protesterar.        för rekreation.   
              Vill ge syre till människor  

       och djur i staden. 
 
 
Vem är förstöraren/skurken?  … eller… Vad är det som förstör?  
 

 
Vem är förstöraren, fienden, motkraften i just detta sammanhang? Varför vill 
skurken hindra huvudkaraktären att få sin längtan uppfylld, att nå sitt mål? Vilka 
är hennes/dennes effektivaste medel i sin kamp? Skriv detta under 
skurksymbolen.  
 
Vem är hjälten/hjälparen? … eller… Vad är det som hjälper?   

 
 
Vem är det som stöttar, uppmuntrar och hjälper huvudkaraktären framåt, som 
hjälper till att finna lösningar på problemen, som hjälper huvudkaraktären att 
arbeta sig igenom och förbi hindren. Vilken är hjältens/hjälparens motiv och 
speciella drivkraft?  
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Anteckna några fakta och argument kring hjältens motiv, drivkraft och agerande.  
Låt eleverna gruppvis, tre och tre träna på rollfunktionerna. 
 

Rollfördelning 
Låt en representant från varje grupp agera inför klassen genom att ställa sig 
under ”rätt” rubrik vid vita tavlan. 
 
De elever som för stunden inte är engagerade på scen kan fungera som 
”folkmassor”. Dela in dem så att de får varsitt hörn i rummet. Grupperna blir en 
god förstärkning till handlingen när de stöder varsin sida av konflikten. Träna in 
några ”rop” eller ”slagord” som kan innehålla fakta och som passar de båda 
supportergrupperna.  
 
Dramatiseringen mellan de inblandade parterna börjar. 
 
När du arbetar tillsammans med yngre elever kan du finnas till hands och snabbt 
viska förslag på repliker för att dramat ska utvecklas.  
 
”Folkmassornas” utrop upprepas under berättelsens gång när du som ”dirigent” 
inbjuder än den ena, än den andra gruppen att förstärka det som sker på scen.  
 
På detta sätt kan alla eleverna bli engagerade och lockas med i dramat... in i den 
spännande berättelsen där faktainnehållet stannar kvar som en bild på näthinnan 
och som en resonans i magbottnen. Gruppens sammanlagda kraft leder 
tankeprocessen vidare och framåt. 
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