
Boyita – sista sommaren är en filmisk upp-
levelse med många lager. En stark och väl-
berättad historia som berör aktuella ämnen 
och frågeställningar; vuxenblivande, kön, 
könsidentitet, sexualitet, språk, normer och 
utanförskap i en historia som både är rak 
och överraskar. Den här argentinska pärlan 
hör med samma självklarhet hemma på stora 
internationella filmfestivaler som i skolans 
undervisning. 

Rekommenderad från årskurs 6.

Handling
Systrarna Luciana och Jorgelina bor i ett 
trivsamt hus med trädgård i stan. I trädgår-
den står en gammal husvagn, La Boyita, som 
fungerar som förvaringsplats för leksaker och 
tillflyktsort för avskildhet.

Storasyster Luciana har kommit i puberteten 
och relationen till lillasyster Jorgelina föränd-
ras. Systrarna är nära varandra men Lucianas 
kroppsliga förändringar och plötsliga behov 
av privatliv gör åldersskillnaden, som egentli-

gen inte är särskilt stor, väldigt påtaglig. Med 
akademiska föräldrar och tillgång till facklit-
teratur i ämnet ögnar Jorgelina rikt illustrera-
de gynekologiska läkarböcker som förklarar 
förändringarna vetenskapligt, men känslo-
mässigt kan hon inte relatera till storasysterns 
behov och intressen längre. 

När Luciana väljer att tillbringa sommaren 
med kompisar på stranden åker istället Jor-
gelina ut på landsbygden med sin pappa som 
har en ranch där. 

På ranchen bor och arbetar Mario som är 
några år äldre än Jorgelina och som nu fångar 
hennes intresse med en ny slags nyfikenhet. 
Men Mario har mycket arbete, är hårt hållen 
och ska dessutom förbereda sig för en rodeo, 
där mycket står på prov och ska bevisas i den 
machokultur som omsluter ranchen. 

Den barnsligt oblyga Jorgelinas intresse för 
Mario tycks heller inte besvarat. Tvärtom 
verkar Mario helst dra sig undan och de äldre 
killarna, som gärna pratar om tjejer och alko-
hol, går hårt åt den tystlåtne ynglingen både 
fysiskt och mentalt. 

Boyita – sista sommaren
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När Jorgelina får med sig Mario för att söka 
svalka i den brännheta solen blir hon ensam 
med att kasta kläderna för att ta sig ett dopp. 
Mario tvekar och är obeväm med att ens ta 
av sig skjortan, trots den torra hettan.

När hon återvänder från en ridtur ser Jorgelina 
en blodfläck på Marios sadel. På Marios byxor 
finns mer blod och Mario vet inte varför. För 
Jorgelina, som upplevt sin systers pubertet och 
spenderat tid i läkarböckerna väcks frågor. 
Hon berättar för sin pappa. Men när pappan 
börjar förklara håller Jorgelina för öronen. 

Så blir vi varse att Jorgelinas pappa, i egen-
skap av doktor, känner till Marios och 
familjens hemlighet, som de annars kämpar 
för att upprätthålla. Mario har en intersexva-
riation, som familjen inte vill veta av och som 
Mario själv nekats bekräftelse i. Vi förstår att 
den grymhet som Mario utsätts för bottnar i 
djupare mörker än vad som framgått och att 
Mario är ensam och belagd med skam i en 
kompakt tystnad.  

För Jorgelina förändras inget. Mario är hen-
nes vän och inga läkartermer och biologiska 
omständigheter påverkar det. För Mario, som 
i ensamhet hårt har lindat och döljt sin bröst-
korg, betyder Jorgelinas naturliga och okom-
plicerade förhållningssätt avgörande steg mot 
acceptans och återerövrad självkänsla.

Mario ställer upp i rodeon, trots spe och tra-

kasserier, men vid mållinjen stannar han inte 
hästen. Istället smattrar de snabba hovarna i 
beslutsam galopp vidare, bort från plågoan-
darna, föräldrarna och de häpna åskådarna i 
det dammiga lilla samhället, bort och ut mot 
de fria vidderna. 

När Jorgelina kommer tillbaka till sin mam-
ma och syster i stan är tillvaron där sig lik. 
Hennes mamma samtalar med en väninna om 
ämnen som Jorgelina fortfarande antas för 
ung för att greppa. För dem är hon samma 
lilla barn som lämnade stan vid sommarlovets 
början. 

När eftertexterna kommer ser vi att ett träd 
fallit över och krossat Jorgelinas trygga lek-
plats, husvagnen La Boyita. 

Filmen i världen
Boyita – sista sommaren utspelar sig i Argen-
tina. Hitta Argentina på kartan.

• I vilken världsdel ligger Argentina?

• Vad är Pampas? Hitta Pampas på kartan. 
Vad kännetecknar området och livet där?

• Vad är en gaucho?

• Hitta provinsen Entre Ríos, där ranchen i fil-
men ligger!

Ämnet sex- och samlevnad kommer från ht 2022 att heta Sexualitet, samtycke och relationer. Sexualundervisningen ska främja 
elevernas hälsa och välbefinnande och stärka elevernas förmåga att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska också arbeta 
med normmedvetet och synliggöra och belysa hur normer påverkar människor. Dätill är sexualundervsining nu obligatorisk på 
lärarutbildningarna.

Ur Läroplanens inledande del, Skolans värdegrund och uppdrag:

Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska 
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana 
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Exempel på tvävetenskapliga ingångar till ämnet:

Samhällskunskap, åk (4-)6 Lgr22
Individer och gemenskaper: Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Köns-
roller, jämställdhet och sexualitet.

Biologi, åk 7-9 Lgr22   NYTT CENTRALT INNEHÅLL I BIOLOGI! 
Kropp och hälsa: Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. 
Systematiska undersökningar och granskning av information: Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp 
och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet. 
Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i 
aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Historia, åk 7-9 Lgr22
Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid: . . . Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
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Kön
Med ”kön” brukar man mena kroppsligt kön. 
Kön kan då vara exempelvis inre och yttre 
könsorgan, men det kan också handla om 
genetik och hormoner. 

I Sverige finns det två juridiska kön: man 
och kvinna. Uppdelningen är vad man kallar 
”binär” vilket betyder att den medger just två 
variationer. 

När ett barn föds tolkas det om bebisen är 
en pojke eller en flicka, eftersom det är de två 
kategorierna som finns att välja på. Könstill-
hörigheten uttrycks i det svenska personnum-
ret – de sista fyra siffrorna slutar på en udda 
eller jämn siffra baserad på en binär könsupp-
delning; flickor får en jämn siffra och pojkar 
får en ojämn siffra. 

Men väldigt få fenomen i naturen är binära. 
Det är inte mörkt eller ljust, sol eller regn, 
kallt eller varmt. Ibland pratar man som om 
det vore så men alla vet att det är förenklat; 
att dagen börjar och slutar med gryning och 
skymning, att moln kan förmörka himlen, att 
vädret kan vara både mulet och dimmigt, att 

solen kan spricka fram bland regnmoln och 
att bedömningen om vad som är kallt eller 
varmt är både relativ och subjektiv. Naturen 
består av variationer.

På samma sätt passar inte alla kroppar in 
det snäva tvåkönssystemet, alltså i två tänkta 
biologiska könskategorier. Det föds barn med 
anatomi som inte stämmer överens med hur 
en typiskt kvinnlig eller typiskt manlig kropp 
förväntas vara. Ibland syns det utanpå krop-
pen, ibland syns det inte alls. 

Ungefär 1% av alla barn som föds beräknas 
ha någon form av intesexvariation. 

• Ge exempel på något som är binärt! Är det 
som du kom på skapat av naturen eller männ-
iskan? 

• Vad var det som Jorgelina reagerade på 
och fick henne att prata med sin pappa om 
Marios fysik? 

• En förutsättning för att kunna menstruera 
är att ha en livmoder. Ta reda på vad det är 
som händer i kroppen vid menstruation!
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Inom idrottsvärlden har man länge brottats 
med definitionen av kön och hur dessa ska 
skiljas åt på vetenskaplig grund. Många idrot-
ter delar upp utövarna efter tvåkönsnormen, 
men ändå är det tydligt att varken  könsorgan, 
kromosomer eller  hormoner entydigt kan 
säga om en person ska kategoriseras som man 
eller kvinna.

• I vilka andra sammanhang anses det rele-
vant att dela upp människor efter kön?

• Vad är jämställdhet? Hur mäter man om ett 
samhälle är jämställt? 

• Om uppdelningen blir fel för att en procent 
(och sannolikt ett stort mörkertal) av befolk-
ningen inte passar in i uppdelningens premiss, 
alltså tvåkönsnormen – vad tjänar då uppdel-
ningen till? 

Barnkonventionen tydliggör barnets rätt att 
vara delaktig i beslut som rör hens liv. Sam-
tidigt ställer barnkonventionen också krav 
på att barn ska skyddas mot att utsättas för 
skador. Ändå är det vanligt att barn som har 
en synlig intersexvariation opereras för att 
få en entydig snopp eller snippa och därmed 
passa in i den förväntade anatomin hos en 
man eller kvinna. Sådana könskorrigerande 
ingrepp och medicinering för att påverka 
kroppen ges alltså även fast att barnet är helt 
friskt och även om barnet inte har kunnat få 
möjlighet att själv uttrycka sin identitet eller 
önskan.

• Hur har Marios föräldrar hanterat sitt 
barns intersexvariation? Tycks Mario ha varit 
delaktig och informerad om besluten som 
tagits? 

• Framkommer det på något sätt i filmen vad 
Mario själv vill? 

• Finns det regelverk kring från vilken ålder 
ett barn kan och ska vara delaktiga i frågor 
som rör den egna hälsan? Var och hur ut-
trycks barnets rätt?

• Ta reda på mer! Vad anser Barnombuds-
mannen om könskorrigerande ingrepp på 
barn med intersexvariation? Vad anser RFSL 
om könskorrigerande ingrepp på barn med 
intersexvariation?

Könsidentitet
För personer som föds med en intersexvariation 
finns en stor risk att de tvingas in i en köns- 
kategori som inte alltid är men kan vara miss-
visande. Det beror på personens könsidentitet 
– alltså vilket kön personen känner sig som. 

Könsidentiteten existerar oavsett vad person- 
nummer och myndighetsdokument gör gäl-
lande. Könsidentiteten sitter i huvudet och 
handlar alltså inte om hur ens kropp ser ut 
elller tolkas av andra.

2012 blev Argentina – där filmen gjorts och 
utspelar sig – det första landet i världen att 
tillåta individer att byta sitt kön i juridiska 
dokument utan en föregående medicinsk eller 
juridisk process. Där styr alltså individens 
könsidentitet beskrivningen av individens kön.

Ordet cis betyder ”på samma sida”och ordet 
cisperson brukar användas om personer vars 
kropp, könsidentitet, könsuttryck (till exempel 
kläder, kroppsspråk, frisyr osv) och juridiska 
kön stämmer överens med varandra. 

Ofta förväntas personer vara cis, fast att de 
kanske inte alls är det. Omvänt kan en person 
som har en intersexvariation absolut vara 
cisperson. 

Kön, könsidentitet och språk
Att ha en intersexvariation hindrar inte att 
man identifierar sig som man eller kvinna. Det 
behöver alltså inte betyda att man är ickebinär. 

I den här handledningen används han/honom 
som pronomen för Mario, utifrån att Mario 
i filmen bedöms identifiera sig som man och 
därmed är en man. Om (den fiktiva karaktä-
ren) Mario inte identifierar sig som man så ska 
han däremot omtalas med ett annat pronomen. 

I flera länder, men alltså inte i Sverige, finns 
det andra juridiska kön än man och kvinna. 
Sedan 2015 finns däremot ”hen” med som ett 
könsneutralt personligt pronomen i Svenska 
Akademins ordlista. Hen kan användas för 
att omtala personer då könstillhörigheten är 
okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. Hen 
kan också användas om personer som inte 
vill identifiera sig som han eller hon, eller med 
normkritiska intentioner för att inte kategori-
sera personer i en tvådelad könsuppdelning.
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• Vad innebär begreppet norm?

• Vad menas med normkritik? Varför är det 
viktigt?

• Hur tror du att normer i samhället runt Ma-
rios familj har påverkat hans föräldrar? 

Jorgelina lämnar stan och njuter av friheten på 
landet, men Mario som bor där är väldigt ofri 
i flera bemärkelser. 

• Om Mario hade fötts i Jorgelinas familj, tror 
du att han hade haft det lättare då? Varför, i 
så fall? Är det olika normer på olika platser? 
Tror du att det är lättare att vara normbry-
tande i en stad än på landsbygden? I en högre 
samhällsklass? Tvärtom? Vad gör ett samhälle 
eller en grupp öppensinnad och inkluderande? 
Resonera och motivera hur du tänker!

• Hur samverkar språk och normer? Formar 
språket hur vi uppfattar världen? Formar vår 
uppfattning om världen språket? Resonera 
och hitta exempel! Diskutera till exempel or-
det ”kön” – hur samverkar språket med vårt 
sätt att förstå varandra och oss själva? 

• Orden ”pojke” och ”flicka” tolkas väldigt 
snävt. Hur gör vi dem vidare för att fler per-
soner ska rymmas inom begreppen? Behövs 
det istället fler begrepp? Vad talar för eller 
emot?

• Ta reda på mer! Vad har pronomet ”hen” 
med kroppsligt kön att göra? Varför har det i 
Sverige inte införts ett tredje juridiskt kön? 

Sexualitet 
Intersex har ingenting med sexualitet att 
göra, utan handlar om kroppsliga egenska-
per. Inte heller hur en person identifierar sig 
eller uttrycker sin könsidentitet handlar om 
sexualitet. 

Sexualitet handlar om relationer, kärlek, lust, 
fysiskt kontaktbehov och fortplantning. Sexu-
alitet och sexuella beteenden påverkar många 
områden i människors liv. 

Vem en person blir attraherad av eller kär i 
kan relateras till personens sexuella läggning. 
Sexuell läggning är exempelvis heterosexuell, 
homosexuell, bisexuell eller asexuell. Det 
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bestäms varken av kroppens anatomi eller 
någon annan person. Man bestämmer själv 
vilket ord man vill använda om sin sexualitet.

• I filmen går både storsyster Luciana och 
Mario igenom puberteten. Vad händer i krop-
pen under puberteten? Ge exempel!

• Förutom kroppen påverkas även identite-
ten. Hur märks det på Luciana i filmen? Hur 
påverkas relationen till Jorgelina?

Puberteten börjar vid lite olika ålder för olika 
personer, men ofta mellan 10 och 13 år, och 
varar in i tonårsperioden. Då blir många mer 
medvetna om sin egen och andras sexualitet. 
Man funderar kanske kring sin sexuella lägg-
ning och identitet och vad man tänder på. De 
flesta utforskar den egna kroppen och intres-
sera sig också för andras kroppar. 

Det är en tid när det händer väldigt mycket 
och det kan i sin tur leda till att det väcks 
många frågor. Vissa saker känns kanske 
privata eller pinsamma att fråga om, men det 
är viktigt att komma ihåg att det aldrig är fel 
eller konstigt att fråga – tvärtom! På Internet 

finns det mycket vilseledande information och 
personer som inte alltid bryr sig om eller vill 
andras bästa. Sex och sexualitet ska vara posi-
tivt och ömsesidigt, aldrig någonting annat. 

• Diskutera vart ni i klassen kan vända er vid 
olika frågor, t ex om kroppen, om sexualitet, 
om relationer, identitet, föräldrar eller om du 
eller någon du känner mår dåligt. Har ni en 
skolsyster och kurator på skolan? Kan man 
berätta saker i förtroende, har de tystnads-
plikt? Finns det någon ungdomsmottagning i 
närheten? Vad gör de där? 

• Tips! RFSU och RFSL är två stora organi-
sationer som har mycket stöd och information 
för unga. De gör också skolbesök. Samla frågor 
som filmen väckt och be att få besök av en in-
formatör som kan besvara och utveckla de reso-
nemang som känns särksilt svåra eller viktiga! 

Filmens språk och berättande
Boyita – sista sommaren är både händelserik 
och lågmäld. Mycket av det som sker berättas 
genom kroppsspråk, blickar och bildkomposi-
tioner; hur skådespelarna säger något och hur 
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de förhåller sig till varandra i rummet. Det 
gör stämningen i filmen tät, nästan som om 
luften darrar av mer än den torra hettan. 

Filmen är försiktig med att ge förklaringar 
och låter publiken förstå och fundera själv. 
Huvudintrigen presenteras också först en bra 
bit in i berättelsen.

• Vad trodde du till en början att filmen 
skulle handla om? Vad tycker du att filmen 
handlade om nu i efterhand?

Boyita – sista sommaren är en coming-of-age-
film, alltså en film om uppväxt och övergång-
en från barn till vuxen. 

• Kommer eleverna på andra filmer inom 
samma genre? Finns det likheter i berättelser-
na eller berättandet? Vilka, i så fall?

• Vilka karaktärer har mest betydelse för 
berättelsen? Titta närmre på fyra av dem; 
Jorgelina, Mario, Marios mamma och Marios 
pappa. Beskriv deras personligheter! Hur 
agerar de? Beskriv deras känslomässiga motiv 
(orsaken till varför de agerar som de gör). 

• Hur förändras karaktärerna genom filmen? 
Känns förändringen underbyggd och trovär-
dig? 

Marios hemlighet kan beskrivas som filmens 
drivkraft. Vi vill veta och förstå, och vår tolk-
ning leds av vad vi redan har (eller tror oss 
ha) för kunskap om världen. Filmen lyfter och 
problematiserar våra förväntningar kring kön. 

• Vad anser du är (film)konstens mening? Att 
utmana vår uppfattning om världen, få oss 
att reflektera, bekräfta oss, få oss att må bra? 
Något annat?

• Är det läskigt eller berikande att ta del av 
perspektiv som krockar med våra etablera-
de föreställningar? Har det med normer och 
normkritik att göra?

Filmen föreslår inte att Mario är något annat 
än en pojke, men den lämnar oss med frågan 
om vår benägenhet att kategorisera är för 
individens bästa – eller ens möjlig. 

I filmens berättande spelar många motsats-
förhållanden mot varandra; stad och land, 
ledighet och arbete, torka och vatten, frihet 
och ofrihet. 

Vatten är i bildkonsten ofta en symbol för 
livet självt, för själslig rening och förändring 
medan hästen symboliserar styrka och ära. 

• Minns du någon scen i filmen som får en ny 
eller förstärkt mening om man tänker i termer 
av metaforer och symbolik?  

• I sluttexten ser vi att husvagnen, La Boyita, 
har krossats under ett stort träd. Hur tolkar 
du det; vad var La Boyita för plats och vad 
betyder det att platsen nu är förstörd?

• Ta reda på vad som är utmärkande för den 
verkliga husvagnen La Boyita! Resonera kring 
betydelsen i relation till filmen!

• Om du skulle fortsätta berättelsen, vad tror 
du händer? Hur fortsätter Marios resa? Om 
han i vuxen ålder skriver ett brev till sina för-
äldrar, hur skulle det lyda?

”Vi vill veta och förstå, 
och vår tolkning leds av vad vi 
redan har (eller tror oss ha) för 
kunskap om världen. Filmen 
lyfter och problematiserar våra 
förväntningar kring kön. 

...

Filmen föreslår inte att Mario är 
något annat än en pojke, men 
den lämnar oss med frågan om 
vår benägenhet att kategorisera 
är för individens bästa – eller 
ens möjlig.”
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Distributörens synopsis
När hennes storasyster går igenom puberteten 
och får nya obegripliga intressen flyr Jorgelina 
ut i familjens husvagn, Boyita. Hon är fort-
farande ett barn och på sommaren följer hon 
med sin pappa till hans ranch på landsbygden.

På slättlandet är livet annorlunda och Jorgelina 
njuter av den bekymmerslösa tillvaron, dam-
miga ridturer och svalkande bad. Helst vill 
hon umgås med sin gamla lekkamrat, den 
några år äldre Mario, som jobbar på ranchen. 
Men även Mario står inför vuxenblivande och 
tyngs av arbete och svårigheter. Jorgelina ser 
hur mörka moln tornar upp sig vid horison-
ten när förändringens vindar drar in över 
landskapet.

Produktionsuppgifter
Svensk titel: Boyita – sista sommaren
Originaltitel: El último verano de la Boyita
Regissör: Julia Solomonoff
Medverkande: Guadalupe Alonso (Jorgelina), Nicolás 
Treise (Mario), María Clara Merendino (Luciana), Mirella 
Pascual (Elba / Marios mamma), Gabo Correa (Eduardo / 
Jorgelinas pappa),  Arnoldo Treise (Oscar / Marios pappa) 
m.fl.
Produktionsland: Argentina
Produktionsår: 2009
Speltid: 93 min.
Talat språk: spanska
Textat språk: svenska (finns även med spansk undertext!)

Svensk distribution: Smorgasbord Picture House
www.smorgasbordpicturehouse.se

Länkar 
RFSU
RFSL
RFSL Ungdom
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
UMO
Barnombudsmannen
Folkhälsomyndigheten
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigehterna
Barnkonventionen

Filmtips!
Slalom (från 15 år)
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Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

https://www.smorgasbordpicturehouse.se/films
https://www.rfsu.se/
https://www.rfsl.se/
https://rfslungdom.se/
https://www.mucf.se/hbtqi
https://www.umo.se/
https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/hbt/
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/
https://www.smorgasbordpicturehouse.se/slalom

