
BUFF Malmö filmfestivals filmhandledning för

Drag Kids

Stephan, Jason, Bracken och Nemis har aldrig träffats, men de har en sak gemen-
samt; de älskar Drag – ett sätt att uttrycka sig genom att klä, sminka och föra sig 
utmärkande maskulint eller feminint. Under Montreal Pride ska de ses för första 
gången då de ska uppträda i ett gemensamt nummer. Det blir mycket nerver, 
men också massor av glitter. En underbar familjedokumentär om önskan att få 
uttrycka sig och att få vara den man vill vara, även som barn.

Kategori - Långfilm. Originaltitel - Drag Kids. År - 2019. Språk - Engelska
Målgrupp - Tweenfilm (9+ år). Rekommenderas för ålder - fr. 11 år
Rekommenderad klass - åk. 4-6. Regissör - Megan Wennberg
Land - Kanada. Speltid - 80 min. Filmhandledning av Julia Jarl



att samtala om efter filmen

I filmen får vi lära känna Stephan, Jason, Bracken och Nemis 
och även deras familjer. Föräldrar och syskon som är med i fil-
men är väldigt stöttande och tycker att barnen har hittat något 
som de verkligen gillar att hålla på med.  Det är som att barnen 
har hittat ett sätt att uttrycka sig genom drag och hittat sig själv 
genom det uttrycket.  

» Varför är det viktigt att barn får lov att leva ut och prova olika identiteter?

Termen DRAG betyder att en person iklär sig en överdrivet 
manlig eller kvinnlig personliget. En drag queen är ofta en kille/
man som klär, sminkar och för sig som en kvinna på ett väldigt 
överdrivet sätt, dvs förstärker ett kvinnligt utseende och kropps-
språk.

Inom DRAG används ett visst språk och sätt som provocerar, 
ungefär som vissa Youtubers eller ståuppkomiker. Vad tycker ni 
provocerar? Varför är det kul med personen som vågar utmana 
och pusha gränserna. 

» Har ni några exempel på personer som ni ser upp till eller tycker är kul att sitta 
eller lyssna på? 

Att vara den enda som är på ett visst sätt kan kännas ensamt. 
Det är vanligt att leta efter förebilder eller andra människor i sin 
omvärld som man kan spegla sig i. Det kan vara vänner, föräld-
rar, fotbollstränare eller musikidoler. I filmen träffar barnen för 
första gången andra som också älskar drag.

» Alla människor är olika och det är just det som gör oss unika. Har du känt dig 
som den enda som har ett specifikt intresse? Eller är den enda som är på ett visst 
sätt? 


