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Dating Amber
Två queera tonåringar blir varandras täckmantel i
1990-talets Irland, där homosexualitet precis hade slutat
vara ett brott. Den självbiografiska dramakomedin Dating
Amber tar sig an skam, sökande och livsomvälvande
vänskap, i berättelsen om Eddie och Amber och deras
vuxenblivande.
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Rekommenderad för årskurs 8 - gymnasiet
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Om filmhandledningen

Filmen och läroplanen

Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här
sträcker sig från årskurs 8 till och med gymnasiet är
just en rekommendation. Du väljer själv om du vill ta
upp ett eller flera teman ur frågeställningarna och/eller
om du kan viga lite mer tid till fördjupning och närstudier av själva filmmediet. Du känner dina elever bäst
och vet vad som kan vara relevant och intressant just
för dem.

I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet finns
många skrivningar som tar upp vikten av det som Amber
och Eddie längtar efter: att varje elev ska få finnas till
på egna villkor. Redan under rubriken ”Grundläggande
värden” för grundskolan kan vi läsa att ”skolans uppgift
är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt
bästa i ansvarig frihet.”

Före och efter

Filmen utspelar sig strax efter att homosexualitet avkriminaliserades i Irland 1993. Det är sent i jämförelse
med andra europeiska länder, vilket kan vara bra att
känna till innan man ser filmen, för att förstå Eddies
och Ambers situation. Numera är Irland är ett av världens mest HBTQ-vänliga länder.
Före eller efter visningen kan eleverna få i uppgift
att (enskilt eller i grupp) ta reda på hur utveckling för
HBTQ-rättigheter har sett ut i Sverige och i ett annat
europeiskt land, och redovisa för varandra. På så vis
kan klassen få en mer mångfacetterad bild hur det har
sett ut i relation till dessa rättigheter i Europa.
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Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet”
förtydligas detta med att ingen ska utsättas för diskriminering i skolan ”på grund av kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning […] Alla sådana tendenser ska aktivt
motverkas”. Här kan berättelsen om Eddie och Amber
ge eleverna en övning i empati kring hur en sådan diskriminering kan upplevas av den som är utsatt.
Under rubriken ”Skolans uppdrag” nämns övergripande
perspektiv som undervisningen ska anlägga för att ge
överblick och sammanhang, bland annat ett historiskt
perspektiv (som låter eleverna ”utveckla en förståelse
för samtiden och en beredskap inför framtiden samt
utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande”) och ett
internationellt perspektiv (”för att kunna se den egna
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa
internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle
med täta kontakter över kultur- och nationsgränser”)
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Att Dating Amber utspelar sig i 1990-talets Irland – en
viktig brytningstid för synen på homosexualitet i det
då konservativa samhället – gör det möjligt att anlägga
båda dessa perspektiv.

att hon inte har kommit ut, mobbas hon regelbundet för
sin uttalade feminism och sin ”okvinnliga” stil. Hon hyr ut
husvagnar per timme till traktens hormonstinna tonårspar,
för att få råd att flytta till London direkt efter studenten.

Från höstterminen 2022 finns ett regeringsbeslut om
ändringar på kunskapsområdet sex och samlevnad, som
byter namn till ”sexualitet, samtycke och relationer”.
Undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer
utom i vuxenutbildningen. Enligt de nya skrivningarna
ska området bland annat ”stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val”, ”bidra till förståelse för
egna och andras rättigheter” samt ”utveckla elevernas
kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer
och sexualitet”. För allt detta är Dating Amber en bra
språngbräda för diskussion.

Amber ser rakt igenom Eddies heterofasad, och föreslår att
de ska låtsas vara ett par resten av skoltiden, så att klasskamraterna ska lämna dem i fred. Han går mycket motvilligt med på förslaget och när han berättar för sina föräldrar
att han har fått en flickvän blir hans pappa märkbart lättad.
Det gnisslar mellan Eddies föräldrar och de verkar vara på
väg att skiljas, något som han heller inte vill erkänna för
sig själv.

Handling
Året är 1995 och 17-årige Eddie bor i en irländsk småstad tillsammans med sina föräldrar och sin lillebror
Jack. Eddies mål efter studenten är att blir soldat som
sin pappa – han tränar hårt inför intagningsprovet – men
han bär på en smärtsam hemlighet som han inte ens vill
erkänna för sig själv. Medan killarna i hans klass skryter
om alla tjejer de har haft sex med, fantiserar Eddie om
sin manlige mattelärare.
För att ingen ska ana något försöker Eddie hångla med
klasskompisen Tracey men det blir en alltigenom pinsam upplevelse som väcker nya misstankar om Eddies
sexualitet.
I klassen finns också Amber, som bor ensam med sin
mamma (pappan har tagit sitt liv) i den lokala husvagnsparken, där mamman jobbar. Amber är lesbisk och, trots

Amber och Eddie börjar lära känna varandra genom en
rad dråpliga dejter, från ett biobesök i en biosalong där två
andra tonårspar har sex, till en stel middag med Eddies
familj. En dag skolkar de och tar tåget till Dublin, där de
tillbringar en rolig dag på en spelhall. På kvällen hamnar de plötsligt utanför en gaybar, Amber vill titta in och
Eddie följer nervöst efter. På scenen står en dragqueen
som sjunger en smäktande 60-talsballad, och Eddie kliver
förhäxad upp på scenen och får en ömsint kram. När han
vill lämna baren säger Amber motvilligt hejdå till sin nya
bekantskap Sara, som bjuder in dem till en klubb veckan
därpå.
På helgen åker Eddie ut i skogen med sin pappa för att
leva vildmarksliv och träna inför militärprovet. Hemma
hittar Eddies mamma en anteckningsbok full med tecknade snoppar, som får henne att dra slutsatsen att sonen är
gay. Hon lider med honom.
Amber lockar med sig Eddie till Dublin och klubben som
Sara bjöd in dem till. Eddie och Amber tar piller som Amber fått som husvagnshyra, och dansar euforiskt i timmar.
När Sara kommer till klubben drar hon med sig Amber till
en lugn plats och de har ett intimt samtal. Eddie är kvar
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på dansgolvet och blir kysst av en kille, något som väcker starka känslor – bra och dåliga – hos honom. När han
upptäcker att han är iakttagen av Cian, en annan soldataspirant, får han panik och flyr. Amber följer efter.
De sover i bilen och kommer inte hem förrän nästa dag.
Ambers mamma är rasande och förbjuder dem att träffas.
Amber har också fått nog av att låtsas vara ihop, särskilt
som Eddie nu vill att de ska vara ett par på riktigt, ”minus
sexet”.
Amber tillbringar en romantisk dag med Sara i Dublin.
Eddie gör provet till soldatutbildningen och vägrar prata
med Cian – som mest är rädd för att Eddie ska berätta att
han också är gay – om vad som hände på klubben. När
matteläraren håller kvar Eddie efter en lektion för att fråga
hur han mår misstolkar han situationen och kysser läraren,
som chockat förklarar att han har fru och barn.
Medan Amber blir alltmer trygg med vem hon är – hon
har sex med Sara och berättar för sin mamma att hon
är lesbisk – försöker Eddie alltmer desperat uppehålla
fasaden. Han blir ihop med Tracey och fokuserar på sin
framtid som soldat. Hans föräldrar lappar ihop sitt äktenskap och pappan tackar nej till ett utlandsuppdrag. Eddies
mamma kommer upp på hans rum och förklarar att han
kan berätta vad som helst för henne – hon kommer att
älska honom oavsett.
När Amber får reda på att Eddie ska börja soldatutbildningen ger hon sig av till regementet för att stoppa honom.
Hon ger honom alla sina sparade pengar och ber honom
att åka någon annanstans, där han kan vara sig själv. Han
tvekar men tar sedan emot pengarna och erkänner, kanske
mest för sig själv, att han är gay. I filmens sista scen sitter
han på ett tåg, skräckslagen men fri.

Filmens form och innehåll
Att vara sig själv (eller inte)
”Vem du än är, var inte dig själv.” Så står det på den
svenska filmaffischen till Dating Amber. Filmen beskriver
tonårstiden som en utdragen plåga där det viktigaste är att
vara som alla andra – eller åtminstone låtsas att man är
som alla andra. Som i den här scenen, där Eddie till varje
pris vill framstå som någon som tänder på tjejer.
• Känner ni igen er i det?
• Varför kan det vara svårt att sticka ut just i tonåren?
• När kan det vara en styrka att vara annorlunda?
Attityder i förändring
Filmen utspelar sig under i tid i Irlands historia då homosexualitet inte var socialt accepterat. Två år tidigare var
det olagligt att vara homosexuell, den som hade sex med
någon av samma kön kunde dömas till fängelse.
Idag klassas Irland som ett av världens mest gayvänliga
länder – på mindre än en generation har attityderna förändrats totalt.
• Hur kunde det gå så fort, tror ni? Vilka faktorer spelar in
för att normer som har funnits i hundratals år ska förändras?
• Hur kan enskilda människor påverka normer och attityder?
Vikten av vänskap
Eddie och Amber är inte kära men som vänner blir de
livsviktiga för varandra – särskilt för Eddie som hellre
vill fortsätta låtsas än förlora Amber.

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

Bild: Lucky Dogs

• Varför behöver han henne så mycket?

så svårt att vara en bra förälder?

• Vi pratar ofta om parrelationen som den viktigaste i
livet, men vilken roll har vänskapsrelationerna?

• Om Eddie hade vågat öppna sig för sin pappa, vad tror
ni då att han hade sagt?

• Hur ska en nära vänskap vara? Hur bygger man en
vänskap? När är vännerna som viktigast? Vad är det för
skillnad på kärlek och vänskap, om man bortser från
sexet?

När Amber och hennes mamma hamnar i konflikt med
varandra säger mamman ”vad skulle din pappa ha sagt
om det här?”

Moral och moralism
Samhället som Eddie och Amber lever är på ytan ett
strikt katolskt samhälle med många regler kring sex
och moral. Det märks bland annat när eleverna får se en
video där en nunna ger ”sexualundervisning” (en video
som är direkt hämtad ur filmskaparens skolminnen).
Samtidigt har eleverna massor av sex i hemlighet, i buskage och på biografer.
• Hur hänger det ihop? [diskutera gärna begrepp som
moral och moralism]
• Behövs det regler kring sex? Vem ska bestämma dem?
Föräldrars förväntningar
Mycket i filmen kretsar kring Amber och Eddies relationer med sina föräldrar, hur Amber försöker hantera sin
pappas död och Eddie försöker leva upp till sin pappas
förväntningar på att han ska vara ”en riktig man”.
• Hur påverkas vi av våra föräldrars förväntningar? När
kan det vara bra att ta hänsyn till förväntningarna, och
när kan det vara dåligt?
I en scen i filmen försöker Eddies pappa förklara att han
ville vara en annan sorts pappa än sin egen far.
• Vad väcker den scenen för tankar hos er? Varför är det

• Hur påverkar det deras relation, att pappan är närvarande men ändå inte?
Olika reaktioner på samma problem
Amber och Eddie är både homosexuella, men hanterar
sin läggning på olika sätt – hon försöker ligga lågt tills
hon kan leva som hon vill på ett nytt ställe, medan han
helt förnekar sina känslor.
• Varför reagerar de så olika?
• Kan det vara svårare att ”komma ut” som kille än som
tjej? Vad beror det på, i så fall?
Eddie känner skam för att han inte är som de andra killarna i sin klass.
• Varför påverkas vi människor så starkt av skam? Och
vad tror du Eddie fylls av för känslor när han kliver in på
gaybaren?
Udda par som finner varandra
Eddie och Amber är ett udda par som först inte verkar
ha något gemensamt, men som så småningom kommer
varandra nära.
• Varför är det tacksamt att skildra i film?
• Vad har ni för favoriter bland udda par på filmduken?
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• Det sägs att motsatser dras till varandra – är det sant
eller inte, tycker ni?
Att leka med stereotyper
Filmen bygger på regissören och manusförfattaren
David Freynes egna tonårsupplevelser, men filmen blandar realism och tillspetsade stereotyper.
• Vilka rollfigurer framställs som riktiga människor?
• Vilka framställs som karikatyrer och stereotyper?
• Vad känner ni igen från skolmiljön och vad känns
överdrivet?
• Varför har filmskaparen valt att göra på det här sättet,
tror ni?
Svärta och humor
Dating Amber handlar mycket om sådant som gör ont,
men det är också en rolig film.
• Hur skulle ni beskriva humorn?
• Berätta om något roligt ögonblick. Hur hade filmen
blivit utan humorn?
Vad händer sen?
Filmen har ett öppet slut, vi får inte veta vad som händer
med varken Amber eller Eddie.
• Hur tror ni att deras respektive liv ser ut fem år
senare? Var har de för relation till sina föräldrarna? Och
vad skulle ha hänt om Eddie hade åkt till militärskolan?
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

PRODUKTIONSINFO

Se

Irland 2020
Manus och regi: David Freyne
Producent: Rachael O'Kane och John Keville
Foto: Ruairí O'Brien
Klippning: Joe Sawyer
Originalmusik: Hugh Drumm och Stephen Rennicks

Sex education (tv-serie, 2019-)
Otis Milburn har en mamma som är sexterapeut, ett
faktum som har gjort honom till den mest hämmade killen i skolan – men också till den mest kunniga
inom området sex och samlevnad. Rebellen Maeve
övertalar honom att sälja sexråd till sina skolkamrater,
och snart har han fullt upp: inte minst med att försöka
hjälpa rektorns son, en riktig mobbare som brottas
med sin sexualitet. Serien grottar ner sig i ungdomars
sexliv utan att någonsin bli det minsta snaskig.
Fucking Åmål (1998)
Lukas Moodyssons debutfilm är fortfarande den bästa
svenska film som har gjorts om tonåringar, identitet
och behovet av att passa in. I ”fucking jävla kuk-Åmål”
hittar populära Elin och utstötta Agnes en klart skinande ljuspunkt – i varandra. I mötet mellan dem uppstår
både kärlek och vänskap.
Läs filmens handledning.
Läs
”Göra sig kvitt Eddy Bellegueule” av Édouard Louis
(2015)
Om David Freyne skildrar sitt tonårstrauma med
en rejäl portion humor, så är mörkret mer kompakt i
denna hyllade självbiografiska roman av fransmannen Édouard Louis. Som 21-åring gör han upp med
sin svåra barndom som Eddy, pojken som alltid var
för feminin och annorlunda för att kunna leva upp till
bruksortens stenhårda mansideal.
”Komma ut: berättelser från garderoben” av Anders
Öhrman (2010)
Att berätta för familj och vänner att man är homosexuell kan vara tung och svårt – och alldeles underbart.
Journalisten Anders Öhrman, mångårig chefredaktör för tidningen QX, har samlat ett brokigt knippe
svenska ”komma ut”-berättelser, från en resa i ilfart
till akuten i jakt på ett botemedel, till oväntat positiva
reaktioner som satte punkt för mångåriga våndor.
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