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KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA 

Bajo el último techo 

 

Nyckelfraser 

 

andar corriendo en las escaleras springa omkring i trapporna 

Se te enfría la comida. Din mat kallnar. 

¿Dónde andabas? Var höll du hus? 

guardar una cosa spara, bevara en sak 

en la bóveda i vinds- eller källarutrymme 

Estoy jugando Jag håller på att leka. 

¿Me quieres ayudar? Kan du hjälpa mig? 

Mi mama vive ahí. Min mamma bor därborta. 

¿Cómo lo sabes? Hur vet du det? 

Mi mamá también está lejos. Min mamma är också långt borta. 

viajar por todo el mundo resa över hela världen 

No te creo. Jag tror inte på dig. 

Y en mi cuerpo vivían dos personas. Och i min kropp bodde två personer. 

Stephany ganó la batalla final. Stephany vann slutstriden. 

ir a la azotea gå till/upp till (tak)terrassen 

¿Por qué no obedeces? Varför lyder du inte? 

¿Le va a pasar algo a Stephany? Kommer det att hända något med 

Stephany. 

A lo mejor no pagó la renta. Kanske hen inte betalade hyran. 

Además, yo no no debo la renta, 

corazón. 

Dessutom är jag inte skyldig för hyran, 

mitt hjärta. 
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Grundfrågor om filmen 

 

1) Vem är Beto? Beskriv. 

2) Vem är Stephany? Beskriv. 

3) Hur lär Beto och Stephany känna varandra? 

4) Med vem bor Beto?  

5) Hur slutar filmen? 

 

 

Diskussionsfrågor 

 
1) Stephany säger att det tidigare levde två personer i hens kropp. Vad 

innebär det? 

2) Hur är Stephanys liv? Tror du det är svårt att leva som hen? Och vad 

tror du kommer att hända Stephany i framtiden? 

 

 

Skapa och agera 

 
a) Stephany och Beto skriver brev till varandra 

Efter ett år skriver Stephany och Beto brev till varandra. Arbeta i par. Skriv 

deras brev, en skriver första brevet och den andra svarar.  

 

b) Stephanys drama 

Stephany lämnar huset och går till en bar. På baren händer något oväntat. 

Det uppstår ett drama. Jobba med en kompis och hitta på en situation. 
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Viktiga fraser och ord 

 

En esta carta te voy a contar… I det här brevet ska jag berätta (för 

dig)… 

Es la historia de mi vida  Det är min livshistoria 

En esta sociedad soy una persona 

diferente. 

I det här samhället är jag en 

annorlunda person. 

Ser transexual no es siempre fácil. Att vara transsexuell är inte alltid 

lätt. 

Pero así soy y así quiero ser. Men så här är jag och så här vill jag 

vara. 

Podemos viajar juntos. Vi kan resa tillsammans. 

¿Qué vas a hacer en el futuro, 

niño? 

Vad ska du göra i framtiden, 

pojken? 

No me importan las opiniones de la 

gente. 

Jag bryr mig inte om folks åsikter. 

Soy muy fuerte. Jag är mycket stark. 

La gente piensa que… Folk tycker att… 

Tengo mi propio camino. Jag har min egen väg. 

Para mí la libertad es importante. För mig är friheten viktig. 

No quiero cambiar mi estilo de vida. Jag vill inte ändra på min livsstil. 

Como todas las personas, tengo 

derecho a llevar mi vida… 

Som alla människor, har jag rätt att 

leva mitt liv… 

 

 

 


