
LINDHOLMEN HISINGEN | WWW.BACKATEATER.SE | 031 708 71 01

LÄRARHANDLEDNING

UNGDOMEN 
ÄR DERAS SJUKDOM



 

Det rök från bokbålen våren och sommaren 1933 i Tyskland. Där bland orden 
som skapade andra bilder av mänskligheten än nazismens, låg bland annat 
Krankheit der Jugend eller Ungdomen är deras sjukdom av Ferdinand Bruckner.

Vi lever idag i ett samhälle där utvecklingen gått från industrisamhällets 
moderna tid till konsumtionssamhällets postmodernism. Ett samhälle som 
rör sig fortare och fortare. Ett accelerationssamhälle. Där tidigare ärvda, fasta 
samhällspositioner suddats ut och ersatts med förment oändliga valmöjlig-
heter inom alla delar av livet. Ett snyggt yttre ger intrycket av ett snyggt inre. 
Köp dig lycklig och misslyckas du, så köp mer. Samtidigt blåser fascismens 
vindar åter in över Europa. 

Vad händer med människan i ett samhälle som sänder ut signaler om att alla 
val är upp till dig, att du och enbart du är ansvarig?
 
I det här lärarmaterialet går vi igenom olika ingångar som fascinerat oss i 
arbetet med Ungdomen är deras sjukdom.
 
Vad är en människa?
Vad är en människa värd?
När slutar en människa vara en människa?
 
Vi ger er texter och frågeställningar för att fördjupa diskussioner som kan 
uppstå. Men ni kan även bara komma hit, se vår föreställning och låta den 
tala för sig själv.

Med varma hälsningar

Erika Isaksson, informatör
erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se 
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INNEHÅLL
ANALAysERA EN scENkoNstuppLEvELsE

vAD ÄR EN MÄNNIskA?

vAD ÄR EN MÄNNIskA vÄRD?

NÄR sLutAR EN MÄNNIskA Att vARA EN MÄNNIskA?

pRoDuktIoNsfAktA
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        MÖtA DEt ofÖRstÅENDE - fÖRARBEtE

I am not human.

I am a monster. 
 

Slavoj Žižek



Att pRAtA oM EN scENkoNstuppLEvELsE
Konst kan vara drabbande, härlig, svår eller ointressant. Men en av de främ-
sta egenskaperna hos ett konstverk är just att oavsett vad du tycker om det 
så är det en reflektionsyta där du speglar dig själv – verket i sig fungerar som 
ett bollplank för dina egna värderingar. Som lärare behöver man inte vara 
expert på en scenkonstföreställnings innehåll, tematik eller problemställ-
ningar. Du som lärare är också en åskådare och har precis som dina elever 
din egen upplevelse av det ni ser ihop.

Att prata om en scenkonstupplevelse kan både vara svårt och problematiskt. 
Var skall man börja och hur kan man ta samtalet vidare? Ofta fastnar man i 
om huruvida föreställningen var bra eller dålig och så har man inte mer att 
säga efter det. Syftet med att prata om en scenkonstupplevelse efteråt kan 
vara att ge var och en av individerna i klassen möjlighet till en djupare för-
ståelse för just sin individuella tolkning.

Att kunna prata om upplevelsen inom ett tydligt ramverk skapar en djupare 
analys av det man upplevt. Då skapas möjligheten till att lyssna på andras 
individuella tolkningar utan att för den sakens skull hamna i polemik om vem 
som har tolkningsföreträde i värderingen av konstverket. Att i grupp kunna 
diskutera upplevelsen och lyssna på andra stärker oss som individer och vi 
lär oss även att avkoda andra delar av samhället.

Konst har alltid en mottagare och en avsändare – även om verket betraktas 
endast av utövaren själv. Konst är subjektiv och i en scenkonstföreställning 
så består allt du ser av val. Det finns en anledning till att väggarna är av plast, 
att mattan har en gröngrå färg och att det på en av kostymerna finns fem 
pins med olika symboler på. 

Med hjälp av frågorna AV VEM, FÖR VEM och I VILKET SYFTE så kan 
man inleda en analys av en scenkonstupplevelse – att göra detta i grupp inne-
bär att man får syn på hur olika val får för konsekvenser för tolkningen. Denna 
analysmetod går alldeles utmärkt att göra på andra företeelser i samhället 
vare sig de påstår att de är subjektiva och objektiva – reklam som nyheter.

Det finns en uppsjö av olika former av samtalsmodeller som går att presen-
tera. Vi väljer att utgå från en klassisk konstanalysmodell som utvecklats av 
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Riksteatern i ”En väv av tecken” samt ”Att prata scenkonst - en enkel metod 
för klassrummet” av Anna Berg för Regionteater Väst. 

Om man utgår från föreställningens form, hur det ser ut och vilka val som har 
gjort, samt undviker så långt som möjligt att hamna i värderingar så kommer 
man också djupare in i förståelsen över upplevelsen.

När man börjar samtalet så är det viktigt att klarlägga att det inte finns något 
rätt eller fel i hur man tolkar. Det är också viktigt att sätta upp regler för sam-
talet, presentera hur det skall gå till. Börja inte i värderingar som bra, dåligt, 
svårt, jobbigt utan börja med konkreta saker och gå sedan över till att tolka 
dessa. Allt går att analysera eftersom allt är val. Utgå från dig själv och din 
upplevelse.

ÅTERBERÄTTA DET NI VARIT MED OM
NÄR BÖRJADE FÖRESTÄLLNINGEN?
HUR SÅG RUMMET UT?
HUR MÅNGA PERSONER VAR MED?
FANNS DET NÅGRA TYDLIGA ROLLER?
FANNS DET NÅGRA ÅTERKOMMANDE TECKEN?
VEM ÄR DU SOM PUBLIK? ÄR DU ÅSKÅDARE ELLER MEDVER-
KANDE?

Referera tillbaka till det som kommit fram i första skedet av analysen men
den här gången med ett VARFÖR?

Avsluta med att gå igenom hur ni själva kände.

Öppna upp för tolkningar som innefattar känslor.

BoktIps: 
pRAtA scENkoNst 

– EN ENkEL MEtoD fÖR kLAssRuMMEt 
/ANNA BERG, REGIoNtEAtER vÄst. 

Att ÖppNA NyA vÄRLDAR 
/ RIkstEAtERN. 

IDAG skALL vI pÅ tEAtER. DEt kAN fÖRÄNDRA DItt LIv. 
/ BIRGIttA GustAfssoN ocH LENA fRItzéN

LÄs MER oM koNst ocH DEMokRAtI
NINA BoNDEssoN HAR skRIvIt EN ARtIkEL uNDER RuBRIkEN 

”koNstEN ocH DEMokRAtIN. DEMokRAtIN ocH koNstEN”
Https://ARtADoptEEs.woRDpREss.coM/2014/10/12/koN-

stEN-ocH-DEMokRAtIN-DEMokRAtIN-ocH-koNstEN/
ANNA BERG HAR skRIvIt EN DEBAttARtIkEL oM koNst ocH 

skoLAN
Http://www.ANNABERG.oRG/ANNABERGoRG/NotERAt/pos-

tER/2014/1/22_koNst_foR_koNstENs_EGEN_-_ocH_
BEtRAktARENs_-_skuLL.HtML
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1 Mia Ray ”Marie” 
2 Ylva Olaison ”Melissa”
3 Rasmus Lindgren ”Carl”
4 Ramtin Parvaneh ”Niko” 
5 Jonatan Rodriguez ”John”
6 Emelie Strömberg ”Desiree” 
7 Ulf Rönnerstrand ”Jacob” 
8 Bo Stenholm Musiker 
9 Daniel Ekborg Musiker 
10 Anders Blad Musiker  
11 Stefan Abelsson Musiker
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fERDINAND BRuckNER (1891 – 1958)
Ferdinand Bruckner var en pseudonym för Theodor Tagger. Tagger föddes 
i Sofia, Bulgarien men växte upp i Wien. Han studerade musik på konserva-
toriet och började så småningom att publicera essäer påverkad av samtidens 
expressionism. Som poet och författare rönte Tagger inga större framgångar. 
Under pseudonymen Ferdinand Bruckner gick det däremot bättre. Under sitt 
liv skrev Ferdinand Bruckner 26 pjäser där tre av de första verken fortfarande 
idag spelas flitigt på Europas scener– däribland Ungdomen är deras sjukdom 
(Krankheit der Jugend) från 1926.

Den 30 januari 1933 utnämndes Hitler till rikskansler och inledde omvand-
lingen av Tyskland till en totalitär diktatur. Under våren och sommaren 
samma år brändes litteratur på stora bokbål runt hela Tyskland. Däribland 
Bruckners verk och han tvingas på flykt. 

Tjugofem år senare tar Bruckner sitt liv i Berlin. 
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DESIREE
Jag har aldrig trott på mina 
medmänniskor. Det är absurt 
att offra sig själv för andra. 
Till och med när man lindrar 
människors smärta, vill alla 
helst vara ensamma. 



vAD ÄR EN MÄNNIskA?
Inom zoologin har svaret på den frågan egentligen inte förändrats sedan Carl 
von Linnés dagar.

I ett brev skrev han vad han egentligen tyckte men inte vågade säga:
”Ändå känner människan igen sig själv [som ett djur]. Så jag frågar dig och hela 
världen efter en generell skillnad mellan människa och apa som överenstämmer med 
de naturhistoriska principerna, jag känner sannerligen inte till någon sådan… Om 
jag skulle kalla apan för människa och vice versa, skulle jag nedbringa varenda 
teolog på mig. Men kanske borde jag ändå göra det för att följa vetenskapens lagar.”

När Linné skrev sitt brev var det religiösa perspektivet dominerande i hur en 
såg på frågan. I den kristna traditionen är människan särskild från djuren i det 
att människan är skapad till Guds avbild och att människan har en odödlig 
själ. Idag har vi ett naturvetenskapligt perspektiv.

Med dagens teknik att genom DNA spåra och analy-
sera släktskap, så blir den här bilden ännu tydligare. 
I fråga om genetisk skillnad är vi närmre släkt med 
chimpanser än det genetiska avståndet mellan nästan 
vilka arter som helst som vi särskiljer i naturen. Det vill 
säga att vi är mer lika chimpanser, än vad man normalt 
sett drar gränsen mellan olika arter.

Många filosofer hävdar däremot att det är mer frukt-
bart att använda sig av personbegreppet istället för 
den biologiska klassificeringen människa. En person 
är någon som har självmedvetande, minnen och intel-
lektuell, kognitiv och emotionell kapacitet över en viss 
nivå.

DIskutERA:
Vad är en människa?
Vad är en individ? 
Vad är en person?
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fAktA : kEMI
61% syre

23% kol

10% väte

2,5% kväve

1,4% kalcium

1,1% svavel

0,2% kalium

0,14% klor

0,03% magnesium

Därutöver tillkommer spårämnen och mil-

jögifter som utgör mindre än 0,1 promille:

Järn, fluor, zink, kisel, rubidium, stron-

tium, brom, bly, koppar, aluminium, kad-

mium, cerium, barium, jod, tenn, titan, bor, 

nickel, selen, krom, mangan, arsenik, litium, 

cesium, kvicksilver, germanium, molybden, 

kobolt, antimon, silver, niob, zirkon, lantan, 

gallium, tellurium, yttrium, vismut, tallium, 

indium, guld, scandium, tantal, vanadium, 

torium, uran, samarium, beryllium, och vol-

fram
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CARL:
När det rätta ögonblicket infinner sig, 
bör man klarsynt och medvetet omfamna den 
medelmåttiga vanlighetens tillvaro 
och acceptera att livet inte har någon annan 
mening eller lycka än den man konsumerar i 
stunden.
Vi äter inte för att leva, 
vi lever för att äta.
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vAD ÄR EN MÄNNIskA vÄRD?
I antologin ”Det svårfångade människovärdet” försöker Statens Medicinsk-
Etiska Råd definiera begreppet människovärde. Ett begrepp som visar sig 
vara notoriskt svårfångat och skriften utmynnar i fyra punkter som kan utgöra 
en plattform för fortsatta diskussioner.

De fyra punkterna är:
Människovärdet är knutet till existensen, inte till funktioner och 
egenskaper.

Människovärdesbegreppet är ett normativt axiom som inte kan 
bevisas genom empirisk undersökning eller prövning.

Människovärdet innebär att alla människor har vissa fundamen-
tala rättigheter (rätt till liv, frihet, personlig säkerhet och ett vär-
digt liv) som ska respekteras och att i dessa avseenden är ingen 
förmer än någon annan.

Människovärdet utesluter inte möjligheten att värdera männis-
kors egenskaper, lämplighet eller kvalifikationer i ett visst bestämt 
sammanhang. 

En sådan rangordning kränker inte andra människors människovärde. 

Att människovärdet är knutet till existensen innebär således att en i egenskap 
av att vara människa, innehar ett människovärde – oavsett vem du är. Sam-
tidigt leder det här till definitionsfrågan: Vad är en människa? 

Att människovärdet är ett normativt axiom innebär att det är något som vi 
förutsätter. Det är ett värde som vi kollektivt bestämmer oss för är viktigt 
och att det ska respekteras. 

Den tredje punkten innebär att människovärdet får konkret och praktiskt 
uttryck i formen av rättigheter. Det är genom mänskliga rättigheter som det 
abstrakta begreppet människovärde praktiseras i den reella världen.
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LÄstIps:
stAtENs MEDIcINs-EtIskA RÅD, ”DEt svÅRfÅNGADE MÄNNIskovÄRDEt, 

stockHoLM 2012
tÄNNsJÖ, toRBJÖRN, ”vÅRDEtIk”, tHALEs, 1998

Slutligen innebär punkt fyra att i vissa situationer så rangordnas människor, 
t.ex. vid anställningar eller vid uttagningen till landslaget i fotboll. En sådan 
meritvärdering står inte emot människovärdet eftersom det inte är en mänsk-
lig rättighet att få spela i landslaget eller att inneha ett visst arbete.

DIskutERA:

Det finns djur med självmedvetande och minnen, som har språk 
och känner sorg och som kan planera framåt – t.ex. schimpanser, 
valar och delfiner. Borde de då vara personer och ha särskilda 
rättigheter?

Kan en tala om att det finns ett människovärde, när mänskliga 
rättigheter dagligen kränks och ignoreras runtom i världen? Eller 
blir det ännu viktigare att tala om människovärde just på grund 
av det?

På vilka grunder är det rimligt att rangordna människor när det 
är fråga om:
a)Vem som ska få ett visst arbete? Är det enbart meriter som ska 
avgöra? Är det rimligt att skapa särskilda utbildningar för t.ex. 
manlig förskolepersonal eller kvinnliga ljuddesigners för att få en 
jämnare könsfördelning inom väldigt könssegregerade yrken?
b)Vem som ska få ett nytt organ transplanterat till sig? Tänk att 
valet står mellan en arbetslös, ensamstående tvåbarnsmamma 
eller en duktig cancerforskare utan nära anhöriga.
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Inom politiken är människans värde 
en förhandlingsfråga.
Från Ungdomen är deras sjukdom
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NÄR sLutAR EN MÄNNIskA 
Att vARA EN MÄNNIskA? 
I Sverige är det överlämnat till den medicinska vetenskapen att i de flesta fall 
på klinisk väg bestämma när döden inträtt för en människa. 

Numera är det i lag reglerat att en människa är död när hjärnaktiviteten upp-
hört, så kallad hjärndöd, eller ”när hjärnans samtliga funktioner totalt och 
oåterkalleligt har fallit bort”. I allmänhet fastställs döden kliniskt när ”and-
ning och blodcirkulation upphört och stilleståndet varat så lång tid att det 
med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåter-
kalleligt har fallit bort.” 

Majoriteten av alla dödsfall konstateras således genom att en läkare försäkrar 
sig om att andning och blodcirkulation upphört, i allmänhet genom att lyssna 
på hjärtat, känna på pulsen och försöka se om personen andas. I vissa fall 
krävs noggrannare undersökningar för att kunna konstatera en persons död.

Källa: Wikipedia

DIskutERA:

När slutar en människa att vara en människa? 
Ett av filosofen Fredrich Nietzsche’s mest kända citat är ”Gud 
är död”. Vi har bara ett liv, vi föds och vi dör och det finns ingen 
moralisk förpliktelse för någon eller något. Vi skapar vår egen 
moral under det enda liv vi lever. 

Vad tänker ni är ett liv?
Vad finns det för mening med livet? 
För vad lever vi?
Ställ frågan igen - vad är en människa? 
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JACOB
Du kan göra vad du vill med dig själv. 
Men det enda existentiella kravet– 
det enda motargumentet mot existensen 
meningslösa tomhet – är att konsumera livet 
till fullo. 
Det är bättre att ta en annans människas liv, 
men tar du ditt eget liv så försätter du allas 
liv i fara.
Från Ungdomen är deras sjukdom
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vALfRIHEt. 

”Choose Life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose 
a fucking big television, choose washing machines, cars, compact disc 
players and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol, 
and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. 
Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisurewear and 
matching luggage. Choose a three-piece suit on hire purchase in a 
range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you 
are on Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-
numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into 
your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last 
in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the 
selfish, fucked up brats you spawned to replace yourselves. Choose your 
future. Choose life... ”

Irvine Welsh, Trainspotting, 1993

DIskutERA:
Citatet kommer från inledningen av Irvine Welsh debutroman 
Trainspotting som senare även kom som film. 
Diskutera citatet. Vad betyder det? Vad betyder det för dig?
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”Problemet är inte vad livet gjort med oss, 
utan vad vi gör av det som livet gjort med 
oss.” Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
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uNGDoMEN ÄR DERAs sJukDoM
pREMIÄR 6 DEcEMBER
tID 1 tIM 45 MIN

Av fERDINAND BRuckNER
ÖvERsÄttNING & BEARBEtNING stEfAN ÅkEssoN
REGI ANJA sušA
scENoGRAfI/kostyM HELGA BuMscH
koMposItÖR IGoR GostuškI
koREoGRAf DAMJAN kEcoJEvIc
MAskDEsIGN LINDA BoIJE Af GENNÄs
LJus cHRIstofER w foGELBERG
LJuD kENNEtH kLING
ENsEMBLE  MIA RAy, yLvA oLAIsoN, RAsMus LINDGREN, 
RAMtIN pARvANEH, JoNAtAN RoDRIGuEz, EMELIE stRÖM-
BERG, uLf RÖNNERstRAND, Bo stENHoLM, DANIEL EkBoRG, 
ANDERs BLAD, stEfAN ABELssoN

REGIAssIstENt EBBA MALANDER
kostyMMÄstARE HELENA ARvIDssoN
kostyMvÅRD MALIN GARRELIk
MAskAssIstENt JosEfIN EkERÅs
REkvIsItA LAJLA vENÅsEN
scENtEkNIk stEfAN kIRcHHoff, LAJLA vENÅsEN, kRIstER 
NyLANDER, JoNAs REDIG, toMAs fREDRIkssoN, wANJA 
JoHANssoN fERNANDEs, kENNEtH kLING, cHRIstofER w 
foGELBERG
DEkoRtILLvERkNING BAckA tEAtER 
tEkNIsk cHEf svEN-ovE fRANssoN

INfoRMAtÖR ERIkA IsAkssoN
MARkNADsfÖRING MARIA pEtERssoN
puBLIkARBEtE JosEfIN soLBERG
pRoDucENt LIsA NowotNy
foto oLA kJELByE

koNstNÄRLIG LEDARE BAckA tEAtER MAttIAs ANDERssoN

vD & ANsvARIG utGIvARE BJÖRN sANDMARk

pRoDuktIoNsfAktA


