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HEJ LÄRARE! 
 
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser vår föreställning 
Centralanstalten för kläckning och fostran. Föreställningen har formen av en guidad tur, 
där er grupp visas runt bland olika rum och funktioner på Centralanstalten och träffa flera av 
de olika människotyperna som finns där. Ni får följa produktionen av nya människor, från 
befruktning och kläckning, till Centralanstaltens varianter på uppfostran med indoktrinering 
och betingning. Centralanstalten för kläckning och fostran är baserad på Aldous Huxleys Du 
sköna nya värld och är en föreställning som behandlar teman som identitet, samhälle och 
familj. 
 
För dig som vill följa upp föreställningen pedagogiskt har vi sammanställt detta material. Det 
är tänkt att inspirera dig som lärare till att arbeta vidare med föreställningens teman och 
former. Känn dig fri att utveckla och förändra det här materialet utifrån vad som passar er! Du 
som lärare vet bäst vad som passar din grupp och vilka erfarenheter och kompetenser som 
finns bland eleverna. Materialet innehåller förslag på ämnen och diskussionsfrågor som både 
går bra att diskutera i stor eller liten grupp och som du kan låta dina elever fundera och 
skriva kring enskilt. Lycka till! 
  
Om du har frågor till oss, vänd dig till:  
 
Elin Andersson 
Publik- och bokningsansvarig  
013-37 77 77 
elin.andersson@ungscen.se 
 

 

 

 



FÖRESTÄLLNINGEN 

 

Gör en tidslinje på tavlan och hjälps åt i helgrupp att minnas vad ni varit med om. Gå igenom 

både handling och olika känslo- och sinnesintryck. Uppmuntra dina elever att minnas vad de 

sett, men också hört, doftat, känslor de känt. Skriv in händelser och intryck ni minns på 

tidslinjen, i den ordning de inträffade. De får gärna vara motstridiga. Du kan också låta dina 

elever göra tidslinjer själva, i mindre grupper. 

 

Vad hände först? Hur kändes det? 

Vilka rum kom ni till? Minns ni ordningen?  

Vad fanns i de olika rummen, hur såg det ut och vilka träffade ni?  

Vad fick ni göra och hur kändes det? 

Minns ni några särskilda ljud? Ljus? Känslointryck? 

Vad hände på slutet? Vad fick ni göra och hur kändes det? 

Hur kändes det när föreställningen var slut? 

 

Låt tidslinjen stå kvar på tavlan och låt dina elever i mindre grupper resonera kring hur 

Centralanstalten fungerar. De kan göra mindmaps eller anteckna nyckelord, rita eller skriva 

ett referat av sina diskussioner. Låt dem utgå från några eller alla av dessa frågor. 

 

Vad är Centralanstalten som ni fått besöka för slags plats?  

Vem eller vilka tror du bestämmer över den?  

Vad är den till för? Varför? 

När och var tror du att föreställningen utspelar sig? 

Hur länge tror ni att Centralanstalten har funnits? 

Vilka är personerna ni mötte? Det finns fem olika sorters personer på 

Centralanstalten, kunde ni identifiera dem?  

Hur verkar de som arbetar på Centralanstalten ha det? 

Hur tror ni att det skulle vara att kläckas och fostras på Centralanstalten? 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATIK 

 

Betingning och indoktrinering 

I föreställningen sker ”betingning”, när barnen får lära sig att hata naturen och att älska att 

köpa saker. Det sker också en indoktrinering, när publiken bäddas ner och i sömnen får 

lyssna på text och ljud i hörlurar. Låt dina elever i mindre grupper ta reda på vad begreppen 

betyder och diskutera tillsammans. 

 

Vad betyder ”betingning”? Kommer ni ihåg betingningen i föreställningen? Hur gick 

den till? Vad var den tänkt att gå ut på? 

Slå upp eller läs på internet om vad betingning kan vara. Har ni gjort något idag som kan 

räknas som betingning? Finns det något som ni är betingade att göra eller tycka? Hur har ni 

blivit betingade till det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad betyder ”indoktrinering”? Kommer ni ihåg indoktrineringen i föreställningen? Hur 

gick den till? Kommer ni ihåg något av texten i hörlurarna? Vad tror ni att 

indoktrineringen var tänkt att gå ut på? 

Slå upp eller läs på internet om vad indoktrinering kan vara i verkligheten. Vad kan man 

använda indoktrinering till? Är ni indoktrinerade till något? Hur har det gått till? 

Om ni skulle få en människa att bli som ni är - hur skulle ni indoktrinera den då? Vad skulle 

den få göra, lyssna till, titta på? 

 

 



Genetisk förädling 

 

I föreställningen sker också ett urval av särskilt lämpliga celler, redan i laboratoriet när 

personerna på fabriken befruktar äggen som ska bli embryon, foster och till sist bebisar. 

Centralanstalten vill skapa bättre och bättre människor och slänger de celler och embryon 

som inte passar för det.  

Även i verkligheten kan man titta på 

embryon i livmodern och se om de har 

vissa sorters sjukdomar eller miss-

bildningar och i så fall välja att göra abort. 

När det gäller växter och djur är det 

mycket vanligt att välja ut och kors-

befrukta exemplar, för att få till exempel 

mer tåliga och stora grönsaker eller nya 

hundraser.  

Låt dina elever diskutera selektiv genetik 

och genetisk förädling. 

 

Vad finns det för för- och nackdelar med dessa saker?  

Vilka problem skulle man kunna lösa med hjälp av genetisk förädling? 

Hos grödor och djur? Hos människor? 

Vad skulle det innebära om till exempel alla sjukdomar utrotades? 

 

Är det skillnad på att anpassa växter genetiskt, jämfört med djur? Jämfört med 

människor? Varför? 

 

 

En vild banan, som de såg ut för ca 7000 år sedan. Och en modern, förädlad banan. 

 

 

 



Samhället på Centralanstalten 

Föreställningen och boken tar upp många teman om vad samhället är till för och hur vi kan 

tänka kring hur olika samhällen är ordnade. Låt dina elever skriva enskilt utifrån något eller 

några av dessa teman med utgångspunkt i hur de uppfattade föreställningens värld. Eller 

dela dem i grupper som får diskutera varsitt tema och presentera för varandra. 

Hur tror du att någon eller några av dessa teman skulle förändras om samhället fungerade 

som Centralanstalten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitet: Hur skulle människors attityder mot varandra förändras? Tror ni att det finns det 

rika och fattiga på Centralanstalten? Lågutbildade och högutbildade? Hur tror du att 

attityderna skulle ändras med tanke på människors utseende och ursprung? Kön och 

könsidentitet? Varför då? 

 

Fortplantning: Vad är Centralanstaltens inställning till att producera nya människor? Varför? 

Vad är vårt samhälles inställning till det? Varför, tror du? Vilka för- och nackdelar finns det 

med att vi blir fler och fler människor?  

 

Arbete: Vilka likheter och skillnader finns det mellan Centralanstalten och vårt samhälle om 

man tänker på arbete? Varför arbetar vi och varför arbetar de i föreställningen? Tror ni att det 

finns fritid på Centralanstalten? Vad är fritid egentligen till för? Behövs fritid om det inte finns 

arbete? 

 

Familj: På Centralanstalten finns inte det som vi kallar för familj. Men vad räknas som en 

familj? Vilka behov fyller en familj? Är de behoven fyllda för människorna på Centralanstalten 

tror du? I vårt samhälle finns många normer för vad en familj ska vara. Vad kan de normerna 

leda till? 

 



FÖRLAGA 

 

Föreställningen ni har sett, Centralanstalten för kläckning och fostran, är baserad på 

Aldous Huxleys roman Du sköna nya värld från 1932. Låt dina elever antingen läsa 

romanen, eller ta reda på mer om den och läsa utdrag eller en sammanfattning. Låt dem 

skriva enskilt eller diskutera i små grupper. 

 

Vad känner ni igen i föreställningen jämfört med boken, och vad är annorlunda?  

Vad tycker ni är bokens budskap? Föreställningens budskap? 

 

Låt dina elever titta på denna korta film om dystopier från UR Skola, och sedan diskutera i 

mindre grupper eller skriva och reflektera enskilt. 

http://urskola.se/Produkter/171323-Tre-berattelser-Berattelser-om-dystopier 

 

Du sköna nya värld är en dystopi. Vad betyder det?  

Tycker du att föreställningen Centralanstalten för kläckning och fostran också är en 

dystopi? Varför eller varför inte? 

 

Dystopier är väldigt vanliga också inom film och serier. Några exempel är Hunger Games, 

Divergent, Mad Max, Altered Carbon och Handmaid’s tale. Titta på trailers för dessa. Vilka 

teman tar de upp? Vad har de gemensamt? 

 

Man brukar säga att det är extra vanligt att dystopier skrivs eller skapas i särskilt oroliga 

tider, till exempel tider med många krig och stora politiska spänningar i världen. Varför tror ni 

att det är så? Hur såg världen ut 1932, när Du sköna nya värld skrevs? Kan det märkas i 

boken? Lever vi i en orolig tid nu? Kan ni märka av världsläget i någon av de nutida 

dystopierna - i vilka teman de tar upp? Hur? 

 

 


