
ARBETSBLAD 
 

1(3) 
 
 

PEDAGOG: ERIK CARDELÚS 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ 
BESTÄLLNINGSNUMMER: 101545/TV34 

KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA 

Libre directo 

 

Nyckelfraser och nyckelord 

 

tiro libre directo direkt frispark 

Voy un momentito al banco. Jag går en stund till banken. 

gastar slösa, spendera 

ganar las perras tjäna stålar/deg (slang för pengar) 

comer pronto äta tidigt 

hacer un ingreso göra en insättning 

Soy la directora de la sucursal. Jag är chef för 

filialen/bankavdelningen. 

Tengo un poco de prisa. Jag har lite bråttom. 

No se preocupe. Oroa er inte. 

Ha sido elegida para participar en 

« La jornada de tu vida ». 

Ni har blivit utvald att delta i  

« Mitt livs dag ». 

meter un gol göra ett mål 

Perdone, no quiero molestar. Förlåt, jag vill inte störa. 

pedir permiso para entrar be om lov för att gå in 

probar pröva 

estar demasiado lejos vara för långt bort 

Es la primera vez en años que 

hago yo algo sola. 

Det är första gången på år som jag 

gör något själv/för mig själv. 

chutar un tiro libre (directo) skjuta en (direkt) frispark 
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Frågor på filmen 

 
1) Vad händer i filmen? Gör en sammanfattning. 

2) I filmen finns två huvudpersoner Paco och Adela. Hur är de? Och 

hur är deras relation? 

3) Hur förändras Adelas personlighet i filmen?  

4) Hur slutar filmen?  

 

 

Diskussionsfrågor 

 
1) I filmen finns ett äldre par. Beskriv deras liv tillsammans. Tror du att 

det finns många sådana äktenskap? Och varför lever de 

tillsammans i en sådan relation?  

2) I filmen ändrar kvinnan Adela sin personlighet. Tror du att sådana 

ändringar är möjliga? Vad behöver man för att ändras på det 

sättet?  

3) Tror du att Adelas förändring kommer att bli permanent eller 

tillfällig? 

 

 

Skapa och agera 

 

a) Råd till en ledsen kvinna 

Du är vän med Adela. En dag berättar hon för dig om sitt hemska liv med 

sin man Paco. Hon är mycket ledsen och ber om råd. Vad säger du? 
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b) Brevet om det nya livet 

 
Det har gått tre månader och Adelas liv har ändrats radikalt. Hon skriver till 

Paco eller någon annan person. I brevet berättar Adela om sitt nya liv. 

Skriv brevet (och om du har tid, svara). 

 

c) Lyssna och läs texten till sången “Sólo se vive una vez” av  

    Azucar  Moreno.  

 

Sången har ett närliggande tema. Du kan hitta sången på YouTube eller 

liknande sajter. Vad ser du för likheter mellan filmen och sångtexten? 

 

 

Viktiga fraser och ord 

 

Te quiero contar una cosa. Jag vill berätta en sak för dig. 

pedir un consejo be om ett råd 

Confío en tí. Jag litar på dig. 

No quiero vivir así. Jag vill inte leva så här. 

Mi marido no me entiende. Min man förstår mig inte. 

Es complicado. Det är svårt. 

Me tienes que ayudar. Du måste hjälpa mig. 

Nada es imposible. Inget är omöjligt. 

Hay que luchar. Man måste kämpa. 

Es una persona muy mala. Han/hon är en mycket elak person. 

Ahora tengo mucho coraje. Nu har jag mycket mod. 

Me tienes que contestar pronto. Du måste svara mig snart. 

La situación es muy mala. Situationen är mycket dålig. 

Pero yo sigo luchando. Men jag fortsätter att kämpa. 

Sólo se vive una vez. Man lever bara en gång. 

 


