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Sjuåriga Nora slits motvilligt ur sin pap-
pas famn vid grindarna till skolan där hon 
nu ska börja. Vilsen och rädd söker hon 
sig till sin äldre bror Abel, men han knuf-
far bort henne, och snart ska vi förstå att 
det ligger betydligt mer bakom det än 
vanlig ”syskonkärlek”. 

Kameran är fixerad vid Nora som snabbt 
måste lära sig skolgårdens sociala koder. 
Till en början går det relativt bra, men när 
hon ser Abel råka illa ut tvingas hon börja 
navigera efter en moralisk kompass som 
aldrig tidigare prövats. I periferin anas en 
och annan vuxen men nere i Noras ögon-
höjd är det barnens granithårda spelreg-
ler som gäller. 

Nervigt och hjärtskärande om skolgården 
som krigszon ur barnens perspektiv.
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Skolan och i synnerhet skolgården är ett mikrosamhälle. 
Regissören Laura Wandel observerade skolgårdar i flera 
månader och kunde konstatera att där pågår en ständig kamp 
om att få vara med, att hitta sin plats. Det är också i skolan 
vi för första gången på allvar måste etablera relationer utanför 
familjen. När Nora i filmen tar första steget in i skolans värld 
inser hon genast att hon måste posi-
tionera sig och identifiera vem hon vill 
vara med och vem hon vill vara. Det 
som händer på skolgården är på många 
sätt en direkt spegling av 
samhället och världen.

Filmen utgår ifrån relationen mellan de 
två syskonen, Nora och Abel, och det är deras förhållande till 
varandra som undermineras totalt. Nora tar till slut avstånd 
från sin bror, eftersom det är det enda sättet för henne att 
själv accepteras av gruppen. 

       
  

– Vi  tror att vi måste ge upp en bit av oss själva för att passa 
in, och vi har alla ett starkt behov att få vara med, att inte 
uteslutas, säger Laura Wandel. Nora kämpar mellan att vara 
lojal med sin bror och att bli accepterad i klassen. Hon vill 
berätta för pappan vad som händer, men Abel förbjuder hen-
ne att göra det. Min film handlar också om hur vi kan hjälpa 

varandra. Det är komplicerat och ibland 
kan hjälpen få motsatt effekt. 

Vi lever i en tid där allt ska gå så fort. Det 
finns inte tid att gå till roten av proble-
men.

De vuxna i filmen gör vad de kan, men 
det räcker inte till. Laura Wandel vill inte döma. Det är för 
många barn, för många konflikter att lösa, för lite tid.  Det är 
tack vare att det finns en lärare som har tid att lyssna och visa 
omtanke som Nora hittar rätt till slut.
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”Vi tror att vi måste 
ge upp en stor del av 

oss själva 
för att passa in”


