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”We are born naked, the rest is drag” 
 

Drag – ett kroppsligt sätt att problematisera genus  

Drag kan definieras som ett utforskande av genus, hur genus skapas genom 
såväl fysiska, psykiska och politiska koder och förhållningssätt. Genom att 
”draga” och lägga fokus på koder för femininitet och/eller maskulinitet 
synliggörs det performativa i genus. Därigenom kan vi upptäcka att det inte 
nödvändigtvis är kopplat till ett biologiskt kön, utan att ”maskulinitet” och 
”femininitet” är något som görs och skapas, för att sedan återskapas igen. 
Alltså något som är möjligt att konstruera och dekonstruera. Drag är ett lekfullt 
sätt att undersöka vad genus är och hur det påverkar oss. 

	  
Syftet med workshopen 

Vi arbetar för ett workshop-klimat präglat av upptäckarlust och frihet. 
Workshopen är ett forum där deltagaren bjuds in att diskutera, leka och våga 
testa nya uttryck, som en sedan kan ta med sig vidare i livet. Vår erfarenhet är 
att ett medvetet drag-arbete leder till vidgade ”genus-vyer”, dvs. att kunna få 
tillgång till ett större område av möjliga och tillåtna uttryck och känslor, på 
scenen, i karaktärsarbete, i sociala sammanhang, i arbetsintervjun, bland 
kompisar eller på gatan t.ex.  

	  
För vilka? 

Drag kan med fördel användas i olika sorters grupper, det är ett flexibelt 
arbete.	  Det finns varken några åldersgränser, krav på teatererfarenhet eller 
begränsningar utifrån kön, alla är välkomna och en workshop går att anpassa 
efter behov.  

	  
Hur? 

En workshop innehåller moment av lek, enklare fysiska övningar, observation,  
diskussion, attribut, smink och mask samt improvisation och 
gestaltningsarbete i olika omfattning i de olika modellerna. Genomgående är 
det i huvudsak en praktisk workshop där frågor om genus förkroppsligas. En 
workshop innehåller också ett så kallat förvandlingsmoment, då vi med hjälp 
av attribut och mask, till exempel kläder, skägg, att linda sina bröst och 
sminkning undersöker genus. Vi arbetar i en tillåtande atmosfär i ett tryggt 
rum, då det är viktigt att alla känner sig bekväma med att vara både subtila 
och överdrivna i övningar och karaktärsarbete. Vi väljer också att utforska 
genus oberoende av deltagarens biologiska kön. Deltagaren väljer själv om 
hen vill draga mot femininitet eller maskulinitet. 	  
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Olika workshop-modeller:	  

	  
3 h: En prova-på-variant där vi fokuserar på vad genus är, och hur det 
uttrycks fysiskt. Övningar, rörelse och diskussion samt ett utforskande av 
smink/mask och attribut i en intensiv workshop! 
	  
1 dag/6 h: Här ges deltagarna grunderna för att skapa en drag-karaktär. 
Genom diskussioner om genus, fysiska övningar, observationer, lek och 
improvisationer utforskar vi drag. Med smink, kläder och attribut får deltagarna  
skapa sin egen drag-karaktär som vi sedan arbetar vidare med i 
improvisationer. Workshopen ger en fördjupad insyn i genus och en karaktär 
att eventuellt leka vidare med i framtiden! 
	  
2 - 3 dagar: Under dessa dagar arbetar vi med djupare, grundläggande 
övningar, ett fördjupat fysiskt arbete och större utrymme för diskussioner. Här 
skapar deltagarna successivt varsin karaktär, som vi utforskar, fördjupar och 
utvecklar genom improvisationer utifrån givna förutsättningar, uppgifter och 
text. Karaktärerna får utrymme att interagera med och lära känna varandra 
(och sig själva) och vi kliver även utanför workshop-rummet. Under 
workshopen väver vi samman improvisationer och karaktärsarbete med 
reflektion och textarbete. Denna variant kan fungera som introduktion för 
grupper som vill arbeta vidare med drag i till exempel ett pjäsprojekt.   

	  
Antal deltagare: 
5-15 personer 

Vad ingår?	  
Allt material till workshopen ingår. (hår, smink, lindor, accessoarer osv.)	  
Vid stora grupper kan det behöva kompletteras med kostym.	  
Inspirationsmaterial och texter ingår. 
	  
Vad behövs?	  
- Ett ostört rum med fri golvyta, storlek i relation till gruppens storlek. 
- Ett par bord och några stolar (som antalet deltagare). 

- Minst 1 st helkroppsspegel och tillgång till mindre speglar. (beroende på 
antal deltagare.)	  
- Frukt och fika till pauser. 
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PotatoPotato är ett feministiskt scenkonstkollektiv med bas i Malmö som 
kämpar för att göra scenkonsten mer tillgänglig, engagerande och angelägen. 
PotatoPotato har sedan 2009 producerat över 230 publika arrangemang med 
över 20 000 besök. Under konceptet SQUEER arbetar PotatoPotato med 
drag som metod för att utforska maskulinitet, femininitet, klass och sexualitet. 
SQUEER startades våren 2010 och har sedan dess spelat och turnerat med 
över femton olika föreställningar samt haft workshops på universitet och 
folkhögskolor, ungdoms- och teatergrupper. Alla som arbetar med SQUEER 
har såväl konstnärlig som pedagogisk erfarenhet.  

  
SQUEER består av; 
	  
Helena Engberg	  
Utbildad vid Teaterlinjen på Katrinebergs Folkhögskola, 
Producentutbildningen i Ystad, Normkritisk Gestaltning på Teaterhögskolan i 
Sthlm samt Teaterns Teori & Praktik vid Teaterhögskolan i Malmö. Har 
arbetat som teaterproducent på Inkonst i Malmö och arbetar nu som 
scenkonstnär, pedagog och konstnärlig producent inom scenkonstkollektivet 
PotatoPotato.  

Paulina Göth 
Utbildad vid Teaterlinjen på Fridhems Folkhögskola och har studerat 
Pedagogiskt Drama på Malmö Högskola. Har en kandidatexamen i Arabiska 
och Mellanösternkunskap från Lunds Universitet och arbetar nu som 
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scenkonstnär, dramapedagog och konstnärlig producent inom 
scenkonstkollektivet PotatoPotato. 

Jenny M Jensen 
Utbildad på skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö, har gått 
kursen Genusmedveten gestaltning på Teaterhögskolan i Stockholm samt 
Fridhems Folkhögskolas teaterlinje. Arbetar för närvarande som skådespelare 
och konstnärlig ledare i scenkonstkollektivet PotatoPotato.  

 
	  
Kontakta oss! 
 

Vi är öppna för att forma workshop-upplägg efter behov, och diskuterar gärna 
era önskemål och tankar! 

	  
Helena Engberg – 072 1775033 

Paulina Göth – 076 9475477	  
 
	  
info@potatopotato.se 
	  
www.potatopotato.se	  
	  
	  
	  
	  


