FILMHANDLEDNING FRÅN FILMCENTRUM

JUST CHARLIE
Den engelska filmen ”Just Charlie” berättar rakt och rättframt en historia om en kille som känner sig
fången i sin kropp och istället längtar efter att få leva som kvinna. Men att ämnet för många kan upplevas
som känsligt tror jag gör det extra viktigt att förbereda eleverna på vad de kommer att se. När det väl är
gjort har filmen alla chanser att fånga sin publik och utgöra en fin startpunkt för samtal kring värdegrund,
tolerans, identitet. Filmens grundtema handlar om hur vi väljer att acceptera och förhålla oss till det som
avviker från normen.
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FILMENS HANDLING

Familjen Lyndsey är på ytan en alldeles vanlig engelsk
kärnfamilj från medelklassen med mamma, pappa och
två barn, en tjej och en, som det först verkar, kille. Charlie är en hejare på fotboll och hans pappa Paul står stolt
vid sidan av planen och hejar på. En dag får Charlie den
stora chansen att provspela för Manchester City’s ungdomslag. Men Charlie tvekar, är det verkligen vad han
vill göra i livet? Det är något som skaver vilket hans tränare märker och säger ”det finns viktagare saker i livet
än fotboll.” Paul förstår däremot ingenting: ”Det här är
din stora chans att tjäna rejält med pengar på något du
gillar – att spela fotboll. Så slipper du slita dagarna i ända
på något trist jobb.” Paul är frustrerad. Under tiden sitter
killgänget som vanligt och kommenterar och drömmer
om snygga tjejer.

Charlies kompis Tommy undrar också vad det är med
honom, varför han inte skriver på kontraktet. Nej, Charlie mår inte bra och ganska snart börjar vi förstå varför.
Det börjar med att han testar ett par högklackade damskor värdiga Askungen. Vi ser honom prova tjejkläder
och till slut sminka sig som en flicka. Charlie har problem
med sin könsidentitet, en flickas själ i en pojkes kropp.
Under ett möte med Charlies lärare i skolan får föräldrarna Paul och Susan veta att Charlie jobbar dåligt och
mest sitter och drömmer på lektionerna. Väl hemma konfronterar föräldrarna honom med lärarens synpunkter.
Charlie är vresig och säger att allt ni pratar om är fotboll,
fotboll, fotboll, jag tänker sluta spela. ”Life is shit”, säger
han och reser sig och går. Pappan lägger ett hårt tryck på
honom, mamman ger uttryck för mer förståelse.
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Strax därpå upptäcker föräldrarna honom i tjejkläder och
i full makeup. Paul blir upprörd men det hela slutar i ett
slags försoning och ”nu går vi vidare”. Men Charlie säger
”När jag ser på mig själv känner jag inte igen mig. Det
känns fel.” Charlies kris djupnar. Han skadar sig med en
sax och hamnar på sjukhus. Särskilt Susan inser att Charlie behöver hjälp, att han är djupt olycklig.
Hos en terapeut/socialsekreterare kommer all komplexitet
fram, mamman är stödjande men Charlies pappa Paul har
svårt att acceptera att Charlie vill genomgå ett könsbyte.
Och Charlie berättar om vem han är egentligen och vad
han längtar efter. ”Jag finns här inne i mig, men det är
som att ingen ser vem jag är. Alla talar med mig, lyssnar
på mig men de talar med en främling, inte med mig.”
Charlies kompis Tommy undrar vad han håller på med –
men får undvikande svar, det slutar med att de skiljs åt.
Charlie börjar istället spela för Litchfield damlag. Hon
gör mål men i omklädningsrummet är tonen hård och
oförsonlig hos några lagkamrater ”den där transan vill
jag inte ha med i laget.” säger en spelare.
En dag bestämmer sig Charlie för att klä sig som en tjej
även i skolan. Skolans ledning är orolig, de varnar för de
reaktioner som de tror kommer. Susan kräver att skolan
ger stöd: ni säger att skolan ska stå upp för vissa värden
och stödja allas rätt att vara sig själva oavsett sexuell läggning, hudfärg, religiös tro – visa prov på det!

Men det börjar inte bra, alla nonchalerar henne och fnissar bakom hennes rygg. Charlie är förkrossad. Men hans
syster Eve stöder honom fullt ut. Och i fotbollslaget går
det bra, Charlie gör mål och laget vinner. Konfrontationen med kompisen Tommy leder till total splittring,
Charlie ger honom ett slag på käften efter att han kallat
honom ”miffo”. Och på den lokala puben konfronterar
Tommys föräldrar Paul och skyller allt på Charlie: ”jag
ska se till att han aldrig får spela fotboll igen.” Men vänskapen mellan Tommy och Charlie är seg – de talar ut och
blir kompisar igen, som de alltid varit.
Det är hos Paul det stora hindret ligger, han har förtvivlat svårt att närma sig och fullt ut bejaka sin dotter. Det
går så långt att Susan ber Paul flytta, ”om du inte kan
acceptera ditt barn är det bäst du flyttar härifrån. Hela
pappans tänkande utgår endast från hans egen besvikelse.
Pappan flyttar.
På ett nöjesfält när Charlie är ute med en tjejkompis och
blir uppvaktade av ett gäng killar blir Charlie brutalt nerslagen sen de upptäckt att han inte är en ”riktig tjej”. Nu
vaknar även Paul och förstår vidden av vad Charlie har
att kämpa mot. Föräldrarna försonas och filmen slutar
med att systern Eva gifter sig och Charlie ser strålande
glad ut i sin vackra klänning i kyrkan.
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VÅR RÄDSLA FÖR DET ANNORLUNDA

Filmen rymmer många scener där helt vanliga människor
helt plötsligt blir så upprörda att de nästan hatiskt anklagar och värjer sig för Charlie, när han helt plötsligt från
att ha klätt sig som den kille de alla känt så länge till
att klä sig som en ung tjej därtill lätt sminkad. Så kal�lade transpersoner utgör en del i den rörelse som kallas
HBTQ (en akronym för homosexuella, bisexuella, transoch queerpersoner) och som idag efter en lång kamp har
flyttat fram sina positioner. Att homosexuella får gifta sig
ser vi idag som en självklarhet och Pride firas i en lång rad
städer inte bara i Sverige. Till och med det starkt laddade
ordet bög har idag erövrats av de homosexuella till något
att vara stolt över. Du hittar bra information på nätet
www.rfsl.se/hbtq-fakta
• Charlie har det inte lätt när han mer och mer börjar
inse att han inte känner sig som den pojke i en kropp
han känner sig fångad i. Säkert kan vi alla förstå de
kval Charlie går igenom. Men varför har många av oss
så svårt för att sätta oss in i hur andra människor har
det – det är ju trots allt det som skiljer oss från djuren –
förmågan till empati? Samtala gärna i mindre grupper.
• Såväl vuxna som elever upplever ett hot när Charlie
”kommer ut” som transperson. Skyddslös och oändligt
svag står hon där. Så vad är det som får oss att känna
ilska inför det annorlunda, vad är det som hotar? Vad
är det i oss människor som gör oss så rädda för det avvikande? Handlar det om avstånd? Handlar det om att
vi inte kan förstå?
• Välj ut någon scen i filmen som ni tycker berättar något
om de mekanismer som ligger bakom olika typer av aggressiva reaktioner inför det vi inte uppfattar som normalt. Diskutera i grupp först.
• Just Charlie sätter fingret på allas våra mer eller mindre
förutfattade meningar om vad som är kvinnligt respektive manligt, hur en tjej respektive kille ska bete sig och
klä sig. Diskutera i grupper och ställ upp några kriterier
för manligt respektive kvinnligt – och byt sedan anonymt med varandra och framför kritik. Men glöm inte
bort att kritik kan vara både negativ och positiv!

ska få den chans jag aldrig fick att bli något som fotbollsspelare. Han måste rejält ner i botten innan han kan se
vad det handlar om och till slut göra rätt.
I Charlies skola är man nervös och famlar i sina reaktioner istället för att ge ett oreserverat stöd – allt enligt de
skyldigheter en skola har i en situation som denna. Susan
skäller ut skolledningen och påtalar just att de ska stödja
oavsett kön, religion och sexuell läggning, att det handlar
om en demokratis värdegrund.
• Alla runt Charlie manövrerar utifrån sin horisont och
sina tillkortakommanden för att söka ställa allt till rätta
igen – för vem vill leva med hat och ovänskap i kroppen? Låt eleverna en och en eller i grupp välja ut någon
scen de finner intressant och resonera utifrån varför
personerna säger och gör som de gör och vad de tror
ligger bakom samt hur de lyckas komma fram och nå
en försoning.
• Alla kompisar i omklädningsrum och på skolgården –
hur reagerar de när Charlie gör entré som flicka? Kan vi
förstå deras reaktioner? Hur skulle du själv ha reagerat?
Går det att sätta sig in i och förstå det mod Charlie visar
upp när hon en dag bestämmer sig för att gå till skolan
i klänning?
• När Paul i sin förtvivlan slår Charlie har han definitivt
gått över en gräns. Kan vi förstå hans reaktion? Går den
att förlåta?
• Andra nära och kära runt Charlie reagerar olika. Tänk
på Eve, Charlies syster – hur reagerar hon? Och Charlies
mormor – kan vi förstå hennes avståndstagande?

KOMPISAR – FÖRÄLDRAR – SKOLAN

Charlies kompis Tommy känner sig alldeles tagen på
sängen, lurad och sviken då inte Charlie sagt något innan
om sina problem. Men deras vänskap har många år på
nacken och klarar av den kris de hamnar i. Bägge två
vill ju innerst inne vara kompisar, känna den trygghet det
innebär att ha en nära vän och förtrogen.
Charlies föräldrar reagerar olika på den utveckling Charlie genomgår. Susan stödjer Charlie i vått och torrt, där
finns inga tvivel, inga krav. Hon förstår den ångest och
förtvivlan Charlie genomlider. Hon kan lägga problematiken utanför sig själv och har tillräckligt med empati för
att inse vem som har det svårast. För Paul är det svårare.
Charlie har blivit ett slags symbol och ett rättfärdigande
av alla de besvikelser och drömmar som han haft i livet inklusive en misslyckad fotbollskarriär. Nu raseras allt och
Paul har inte förmåga att lägga allt utanför sig själv. Hans
kärlek till sina barn finns absolut där men för mycket personligt bråte ligger i vägen. Paul säger: Jag vill bara att du

3.

FOTBOLL

Idrotten och fotbollen har många gånger visat sig ha en
fin förmåga att fånga upp ungdomar som av olika anledning känner sig utanför i samhället. Det kan handla om
nyanlända och invandrare eller bara killar och tjejer med
dåligt självförtroende. Väl inne i laget, i gemenskapen,
får de chans att knyta an, upptäcka nya sidor hos andra
och hos sig själva. Sammanhållningen och glädjen i att
kämpa för samma sak, för ett gemensamt mål (både rent
bokstavligt och symboliskt) kan ingjuta mod hos många.
• Men fotbollen har också problem med fans som har
svårt med att skilja mellan lek och allvar. Charlies fotbollstränare säger ju vid ett par tillfällen att ”det finns
viktigare saker än fotboll i livet”, en mening som i all sin
enkelhet har en stor sprängkraft. Håller ni med?
• Är det bara för att Charlie gör mål i det nya laget Litchfield som hon till slut accepteras?
• Hur ser idrottslivet ut där ni bor – är det lika för tjejer och
killar med träningstider och olika idrotter att välja på?

BERÄTTARSPRÅKET I JUST CHARLIE

Även om filmen Just Charlie är en rakt berättad, tillsynes okonstlad film så tillkommer likafullt inga bilder av
en slump och vissa scener är förstås extra laddade med
symbolik för att förstärka eller leka med publikens associationer. Som exempel Charlies och systerns sovrum som
ligger vägg i vägg och som filmas rakt in så att vi ser ett
rosa och ett blått rum. Svårt att få det tydligare eller hur?
Och samtidigt filmas vissa scener helt utan filmiska tricks,
rakt upp och ner, som för att sätta extra fokus på vad
som sägs och hur de agerande gestaltar sina figurer. Ett
exempel är när Paul och Susan med stort allvar diskuterar
sin dotters situation.
• Tänk till exempel på när Charlie provar på att sminka
sig när föräldrarna har gått ut. Vilken musik användes?
Hur valde fotografen att filma scenen – tänk exempelvis
på användningen av så kallad softad lins som suddar
bilden, varför gjorde hen det? Skulle man kunna säga
att estetiken i scenen inte skiljde sig särskilt mycket från
en reklamfilm för olika skönhetsprodukter?
• Eller en scen som när det börjar skava mellan Susan och
Paul, Charlies föräldrar, där fotografen filmar de bägge
med en tydlig bjälke emellan. Varför tror ni? Likadant
med scenen när Susan och Charlie sitter i en soffa och
väntar på terapeuten/socialsekreteraren – och soffan till
vänster är tom – hur tolkar vi den bilden?
• Ett ofta fungerande sätt att närma sig en film och ”bena
upp” dess sätt att arbeta kan vara att låta eleverna själva
välja ut en scen de gillade eller som de tyckte fångade
filmen på ett bra sätt – och sen diskutera scenen också
utifrån hur den filmades, hur kameran arbetade och vilken roll ljudet och musiken spelade.
• Om vi skulle vända på steken och tänka oss att filmen
handlade om Charlie som var en tjej som heller ville
vara kille – skulle scenerna där Charlie oroligt står
framför spegeln och betraktar sitt ansikte ha gjorts på
samma sätt? Lek lite med tanken på vilka attribut regissören och fotografen då skulle jobba med. Vilka delar i
beskrivningen av Charlies upptagenhet vid sin kropp är
könsspecifika och vilka är könsneutrala?
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