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MARY SHELLEYS ROMAN

Ni är barn och ni har hela livet 
framför er. Hur är det möjligt 
att ni redan nu ska ha en plan 
för hur framtiden ska se ut?
     (Monstret)

Frankenstein - eller den moderna flickan är inspirerad av Mary Shelleys 
klassiska roman Frankenstein - eller den moderna Prometheus. Prometheus 
var i den grekiska mytologin den som stal elden av gudarna och gav den 
till människorna. Gudarna straffade Prometheus med ett livslångt lidande. 
Det är Frankenstein själv som agerar Prometheus genom att härska över liv 
och död, något bara gudarna hittills kunnat göra. Shelley ställer frågan om 
människan genom vetenskapen bör försöka bemästra naturen eller se sig 
som en del av den. 

I en nyhetstext från Folkhälsomyndigheten den 20 december 2018 uppger 
26% i åldrarna 16-29 att de upplever sig stressade. Andelen stressade hade 
då ökat med 6 procentenheter på två år var 10 procentenheter högre än i 
befolkningen i stort. Kvinnor i denna ålder uppger dubbelt så ofta som killar 
att de känner stress. Med vår pjäs tar vi frågan vidare till vad ett samhälles 
förväntningar gör med en ung människa, och om vi bör sträva efter att 
uppnå effektivitet och framgång till varje pris eller om samhället istället 
borde anpassas efter våra mänskliga behov?

”

DEN MODERNA FLICKAN
Robin Berg är på besök i skolan där hon en gång i tiden själv var elev. Hon är 
numera en framgångsrik föreläsare som har arbetat fram den ultimata 
lösningen för hur man kan transformera stressrelaterad ångest till en positiv 
energi. Med hjälp av sin favoritbok Frankenstein visualiserar hon sin ångest 
som ett monster, förklarar att kontroll inte alls behöver vara något negativt och 
visar att vi alla har potentialen att nå våra högsta drömmar. Just idag ska hon 
ge eleverna på sin gamla skola den gyllene nyckeln till framtiden.

FÖRESTÄLLNINGEN 

TILL PEDAGOGER & LÄRARE

Om ni efter att ni har sett föreställningen vill arbeta vidare utifrån de ämnen 
som den berörde är vårt förslag att ni pratar om dessa teman:

STRESS, PRESTATIONSÅNGEST OCH FRAMTIDEN
Robins stress och prestationsångest gestaltas som ett monster, 
känner du igen det? Vad är ditt monster? Vad kommer förväntningar och 
prestationskrav från? Går det att skilja på ens egna förväntningar på en själv, 
och på andras? Tror du att betygen kommer att påverka din framtid? Om du 
skulle känna stress eller oro över att inte nå upp till förväntningar, vet du då 
hur du skulle hantera det? Skulle du be om hjälp från någon?

Victor Frankenstein studerar naturvetenskap och blir besatt av idén om att 
utmärka sig i världen, att skapa något som han kommer bli ihågkommen för. 
Han bestämmer sig för att skapa en egen varelse från död materia, men när 
varelsen till slut får liv blir Frankenstein så bestört över hur skräckinjagande 
det är - ett monster - att han flyr platsen. Monstret vandrar sedan ensam 
omkring och försöker lära känna människorna och deras vanor. Men hans 
utseende skrämmer folk och han möts därför med hat och rädsla vartän 
han vänder sig. Han får stora hämndbegär och väljer att rikta dessa mot sin 
skapare, Frankenstein.

Shelley var 18 år när hon skrev romanen om Frankenstein, en historia som 
både betraktas som grunden till Science Fiction-genren och ett av historiens 
viktigaste litterära verk. Temat om ansvar för dina handlingar, acceptans för 
det udda och faran i vilda ambitioner är lika aktuellt idag som på 1800-talets 
början.
 


