
Always Amber

Bilde hentet fra www.screen-queens.com

“Hvor mye skal jeg måtte endre meg selv, bare fordi samfunnet ikke endrer seg raskt
nok?”

Som om ikke tenårene var vanskelige nok fra før av! I denne dokumentaren følger vi 17 år
gamle Amber gjennom 3 år. 3 år med vennskap, fest, identitet, forelskelse og et press om å
tilpasse seg samfunnet. Amber og bestevenn Sebastian støtter hverandre gjennom tykt og tynt,
men når de blir forelsket i samme person begynner vennskapet å slå sprekker (Norgesfilm AS,
2021).

Fakta om filmen
Lengde: 1 time og 15 minutter
Aldersgrense: 9 år
Anbefalt alder: 12 år
Klassetrinn: Ungdomstrinn og VGS
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Tema: Identitet, kjønn, seksualitet og psykisk helse
Fag: KRLE, Samfunnsfag
Produksjonsår: 2020
Regi: Lia Hietala, Hannah Reinikainen
Medvirkende: Amber Mastracci
Språk: Svensk tale, engelsk tekst
Opprinnelse: Sverige
Originaltittel: Alltid Amber
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS

Lærerveiledning
Denne dokumentaren har svensk tale og engelsk tekst. Kompetansemålene er hentet fra den
nye lærerplanen som trådte i kraft til skolestart august 2020.

Kompetansemål fra læreplanen

KRLE
● Undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse

livssyn
● Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
● Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig

og globalt samfunn

Kjerneelement

● Kunne ta andres perspektiv
○ Faget skal gi elevene mulighet til å utvikle egne synspunkter og

holdninger i møte med andre gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver
og gjennom dialog og refleksjon over likheter og forskjeller. På den måten
skal faget bidra til at elevene utvikler interesse og respekt for hverandre
uavhengig av kulturell, sosial, religiøs eller livssynsmessig bakgrunn.
Faget skal bidra til at elevene utvikler mangfoldskompetanse. Samiske
perspektiver inngår. Temaer knyttet til kjønn og funksjonsevne inngår
også.

Samfunnsfag
● Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte

moglegheiter og utfordringar ved mangfald
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● Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike
fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte
hendingar

● Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital
deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

Kjerneelement

● Identitetsutvikling og fellesskap
○ Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og

korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman
i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske,
historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan
vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å
forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid.

Tverrfaglige tema
Denne dokumentaren kan brukes som utgangspunkt i de tverrfaglige temaene Folkehelse og
livsmestring og Demokrati og medborgerskap. Dokumentaren er innom mange tema som
elevene kan reflektere over for å åpne sine synspunkt rundt mangfold i samfunnet. Våre
relasjoner og vår tilhørighet blir påvirket av samhandling med andre, også digitalt.

Oppgaver til filmen

Generelt
1. Kan du komme på noen filmatiske hjelpemidler som går igjen som en rød tråd i denne

dokumentaren?
2. Hva handler dokumentaren om?
3. I starten av dokumentaren nevner Amber at dokumentaren egentlig skulle handle om

noe annet. Hva var det?
4. Mange av scenene i dokumentaren foregår på badet. Kan du nevne noen eksempler?
5. Hvorfor heter filmen “Always Amber”?
6. Hvorfor tror du det var viktig for regissøren å lage denne dokumentaren?

Amber
1. I starten av dokumentaren vises klipp fra oppveksten til Amber. Hva er ditt førsteinntrykk

av Amber?
2. Hva er nyttårsforsettet til Amber?
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3. Hvorfor har ikke Amber fortalt mamma at de ønsker å operere seg?
4. Hvilken betydning har ørnetatoveringen til Amber?
5. Amber blir veldig glad når de får en diagnose. Hvorfor?
6. Amber velger å utsette operasjonen. Hvorfor tror du de vil det?

Vennskap og kjærlighet
1. Hvorfor har Amber og Sebastian et så nært forhold?
2. Hva skjer når Amber får kjæreste (Charlie)?
3. Sebastian forsøker å rekke ut en hånd til Amber, og ber om unnskyldning. Amber er ikke

klar for å tilgi. Hvorfor?
4. Amber møter en ny flamme på Tinder, Olivera. Hvilket inntrykk får du av hen?
5. Hvordan tror du det går med Amber og Sebastian den dag i dag?

Aktiviteter for klassen
1. Kahoot - Bruk noen minutter og finn info om LHBT-miljøet før dere kjører quiz.
2. Gjør research

a. Hva er kjønnsidentitetsforstyrrelser (gender dysmorphia)?
b. Amber ønsker å ta en mastectomy-operasjon. Hva er det?
c. Mot slutten av filmen deltar de på Pride-feiring. Hva vet du/kan du finne ut om

Pride?
3. Diskuter med sidemannen/klassen

a. Amber får en diagnose, gender identity disorder. Hva syns du om at det blir kalt
for en “disorder”?

b. Amber forandrer utseende flere ganger gjennom dokumentaren. Hvorfor tror du
de gjør det?

c. Hvordan kan man vite hvilket kjønn man er?
d. Har det å være født i feil kropp noe med legning å gjøre?
e. Hva kan man gjøre for at alle i klassen/samfunnet skal føle seg akseptert og

inkludert?
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https://create.kahoot.it/share/always-amber-quiz-om-lhbt-miljet/2819236d-ad1d-4bd8-a521-b94761ee6012

