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Dragking – mot utveckling av karaktär eller stereotyp 

    Frank ”Fairman Thunder” Karaktär  

       

Stereotyper enligt normens förväntningar och med påklistrade attribut som ger viss 

föreställning om personen som individ.  

 

Inledning: Skillnaden på drag i karaktär och drag av en stereotyp som givetvis också kan vara en 

karaktär är ett viktigt utgångsläge. Jag har alltid varit intresserad av uttryck och normer vilket leder 

till ett intresse för hur de skapas. Drag handlar om att förstärka både synliga och osynliga normer hos 

en viss karaktär, person eller stereotyp. Vilka förväntningar inbillar jag mig att normen satt på denna 

person?  



Andra steget är att möta de fördomarna och bestämma om jag vill förstärka dem via uttryck och 

utseende eller bägge delar eller bygga en karaktär som kan vara mitt manliga jag, mitt alter-ego eller 

en motsägelsefull stereotyp som skapar nya mytbildningar? Det finns inga begränsningar utan det är 

fantasin som sätter gränserna. Att välja en stereotyp är också att synliggöra att den finns och på 

vilket sätt den är påtaglig. Det finns inga rätt och fel utan hela workshopen utgår ifrån dina egna 

föreställningar om världen, dess normer, orättvisor, rättvisor och känslor.  

Uppbyggnad: Workshopen inleds med en del gruppövningar så att vi ska känna oss bekanta med 

varandra. Därefter diskuterar vi kring normer och hur de blir till, vilka normer finns?  20min  

Därefter gör vi oss varma i kläderna med hjälp av uppvärmning i grupp, vi värmer upp armar och 

ansikte. Vi testar olika uttryck ihop och känner på "gångstilar, dialekt, tal, kropp etc.  15-20 min  

Genomgång det manliga attributet och dess uttryck, jag kommer visa hur rörelseskillnader och 

uttryck skiljer sig i det maskulina och feminina uttrycket därefter får deltagarna testa själva efter 

ledning, detta är ett experiment att hitta en karaktär eller stereotyp att klä om sig till 15-20 min  

Transformeringen är då vi byter om och sminkar till haka, hud, skäggstubb. Sätter på skägg och 

mustascher samt kopplar det till den karaktär vi valt.  40 min  

Presentation av de nya personerna inför gruppen och därefter valfritt att röra sig som grupp med de 

nya karaktärerna i en ny miljö. 20-30 min  

Utvärdering 10min  

SLUT  

(Tiderna kan kortas något och läggs efter behov på de ställen som behövs)  Längd: 2h, 10 min  

 

Jag kommer kunna anpassa övningarna till gruppen där då det kan komma bli mer av något 

moment som gruppen tycker är extra kul, utmannande etc.  

 

Materiallista 
Kajalpennor i svart, brun, rödbrun, ljusbrun 

Mastix skägglim (som jag anser är bäst) 

Hårgelé, hårsnoddar, hårspray, ev. vax. 

Foundation i olika hudtoner 

Skägg (behandlat ull) svart, brun, rött, blont 

Foundationsvampar 

Skäggsvampar 



Saxar 

Hushållspapper 

Kryolan Aqua color: i svart, brun, ljusbrun, röd (färg att göra skäggstubb med)  

Bomull 

Rengöringslotion 

Diskmedel 

 

Kläder finns till utlån i viss upplaga, möjligen om deltagare får ta med egna 

saker till ev. idéer och om ni har utklädningskläder på plats.  

 

Prislista 

Företag 4500kr/ex moms och skatt  

Kommunalt arrangemang 3000kr/ex moms och skatt 

Mindre förening 2000kr/ex moms och skatt  

 

Som framgår är prislista varierad beroende på beställaren och i detta pris ingår hela paketet 2,10h 

önskar programmet vara kortare och beställningen ligger på fler workshop´s går pris att diskutera.  

 

Med vänlig hälsning,  

Cizzi Grönkvist 

Skådespelare, Workshopledare, Manusförfattare, Kulturprojektledare  

Cizzi.gronkvist@gmail.com  

0707-293147 

www.normstorm.se  
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