
Lärarhandledning ”The Game”  
 
Ni ska få se en dansföreställning om makt.  
Hur förhåller vi oss till makt och hur utövas 
den? Vi dansar oss igenom maktens korridorer 
och undersöker olika härskartekniker och dess 
påverkan. Vem är det som har makten?  
Kan den förändras? Är makt egentligen bara 
en överenskommelse? 
“The Game” är en kraftmätning som tillslut 
landar i medmänsklighet. 
 
Målgrupp: 10 år och uppåt 
Speltid: 40 min + ca 15 min publiksamtal  
Skapad och framförd av: aliEndancecompany – Elina Elestrand, HannaMaria 
Albertsson, Susanna Knutas, Catrin Jonasson 
 
Innan föreställningen: 
Se gärna på denna korta introduktionsfilm tillsammans: 
https://vimeo.com/134490327 
Vad tänker ni på när ni hör ordet “makt”?  
Vem tycker ni har mycket makt? Vem har lite makt?  
Varför är det så? Förklara hur du tänker? 
Har du någon makt? Kan man ha olika makt i olika situationer? 
Har någon sett en dansföreställning någon gång? Hur var det? 
 
Ni kan också gärna ta tillfället i akt och prata med eleverna om vad demokrati 
och diktatur är för något. Se även det bifogade bladet om “härskartekniker” om ni 
tillsammans vill fundera på vad det är och hur de kan visa sig i skolans värld.  
 
Efter föreställningen: 
Fundera vidare: 
Vad minns ni från föreställningen?  
Vilka former, färger, ljus och saker såg ni? 
Vad kände ni när ni såg på dansen och hörde musiken?  
Var det någon av dansarna som hade mer makt än någon annan tyckte ni?  
Vem och varför? 
Varför har vissa mer makt än andra? Vem bestämmer det?  
Hur tycker ni att en person med mycket makt ska bete sig? 
Kommer ni ihåg någon rörelse från föreställningen? 
 
En rörelseövning:  
Låt eleverna gå runt i rummet och ropa sedan ut kommandon med olika status. 
T.ex. “Hög” = mycket makt “Låg” = lite makt “Rebell” = gör som den själv vill 
“Kappvändare” = gör som alla andra. 
Eleverna får själva tolka hur makt uttrycks med kroppspråket. 
 
Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta något mer/ha tips! 
info@aliendancecompany.se 
 
www.aliendancecompany.se     
 



Mer om härskartekniker:  
 
Härskarteknik syftar på olika sociala manipulationer som gör att en grupp eller 
person behåller sin position gentemot människor ur andra grupper eller 
gentemot en enskild individ.  
Uttrycket är ursprungligen myntat av den norska psykologen och filosofen Ingjald 
Nissen 1945. Nissens ursprungliga nio härskartekniker populariserades och 
minskades till fem av den norska socialpsykologen Berit Ås 1976 och beskrevs 
redan på 1980-talet i svensk litteratur. Två härskartekniker tillkom sedan. 
 
Teknikerna är nära förknippade med social status inom gruppen. De går att 
använda från underläge men de infinner sig mera naturligt från en position 
ovanifrån. Alla typer av människor och grupper kan använda sig av liknande 
metoder, men begreppet härskartekniker konstruerades till en början för att visa 
hur män bibehåller sitt grepp om kvinnor. Idag används begreppet då man talar 
om olika tekniker för att hålla borta till exempel människor med "felaktig" social 
bakgrund (samhällsklass), ålder eller av annorlunda etnicitet från makten. 
Härskartekniker kan användas av alla. 

Osynliggörande - Att tysta eller marginalisera de som opponerar sig genom att 
ignorera dem. 

Förlöjligande - Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller 
person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda 
slående men irrelevanta liknelser. Även att inför gruppen anmärka på någons 
yttre är ett sätt. 

Undanhållande av information - Att utestänga någon eller marginalisera någons 
roll genom att undanhålla väsentlig information. 

Dubbelbestraffning - Att ställa någon inför ett val, och utsätta personen för 
nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val hen gör. 

Påförande av skuld och skam - Att få någon att skämmas för sina egenskaper, 
eller att antyda att något man utsätts för är ens eget fel. Detta sker ofta genom 
en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.  

Objektifiering - Att kommentera eller diskutera en persons utseende i irrelevanta 
sammanhang. 

Våld eller hot om våld - Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja 
igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fundera vidare… 
Känner ni igen någon härskarteknikerna?  
Kan ni ge exempel på hur varje härskarteknik kan se ut i praktiken? 
Finns det något sätt att motverka härskartekniker och hur?  
 
Läs mer: Härskarteknik, Elaine Eksvärd (2011), Maktspelet, Henrik Fexeus (2013) 
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik#Berit_.C3.85s_fem_h.C3.A4rskartekniker 


