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En ny film av Rainer Hartleb



När jag blir stor
- en berättelse från det nya Sverige 

Narcisa har rötterna i Bosnien, Anas föräldrar kommer från Algeriet och Jejjans från Gambia. Här finns också Tolga, 
Daniel, Jocke, Niclas, Emilie, Charoula och Sara med rötter i Grekland, Somalia, Sverige och världen.

Så ser en skolklass ut i Sverige idag.

Hur är det att växa upp på en plats, där erfarenheter från så många håll av världen möts i ett och samma klassrum?

Rainer Hartleb är tillbaka med en ny dokumentär, där han återigen fångar livet som det är. Med mycket kärlek till 
dem han filmar. 

När jag blir stor är en film om barn som växer upp i det nya Sverige. Men det är också en film om barnens föräldrar. 
De kommer från olika håll i världen där omständigheterna har gjort att de hamnat i Sverige och i stockholmsförorten 
Jordbro. Filmen följer barnen och deras familjer från 1999 då de börjar i första klass till 2008 när de ska gå ut nian och 
välja väg.

I FILMEN MÖTER VI BLAND ANNAT
Anas vars föräldrar kommer från Algeriet. I Sverige blev hans pappa terroristanklagad och så småningom frikänd. 
Anas undrar hur hans bakgrund kommer att påverka hans framtid.

Narcisa, som funderar på hur livet sett ut om kriget inte kommit och hennes föräldrar inte tvingats fly från Bosnien. 
Vem hade hon varit i så fall?

Jocke, som tycker att mamma är bäst i världen. När han blir stor ska han skjutsa henne till Ica Maxi. Där ska hon få 
handla så mycket hon vill och han ska betala.

Jejjan med föräldrar från Gambia.  I tredje klass är hon en stökig tjej, men förvandlas under skoltiden till att bli tjejen 
med riktigt bra betyg och stora framtidsplaner. 

Rainer Hartleb  började filma barnen i 
ettan och följde dem fram till avslutnings-
dagen i nian. Tanken var från början att 
skildra hela klassen, kollektivet. Men det 
blev övermäktigt i klippningen, fullstän-
digt omöjligt och de familjehistorier han 
mötte var så pass viktiga att han istället 
utgick från dem när han började bygga 
filmen. Så det blev ett antal porträtt om 
en uppväxt i en förort utanför Stockholm.

– Det är så spännande att skildra hur 
barn växer upp, formas och gör sina val, 
säger Rainer Hartleb. En skolklass är en 
tacksam utgångspunkt. Även om det 
inte är helt enkelt att filma barn och sär-
skilt inte tonåringar. Ofta är det enormt 
svårt att få tillgång till något som inte 
bara är attityd, att lyckas nå något som 
ligger djupare i hjärtat. Men när jag lyck-
as, de ögonblicken blir magiska i filmen.

FILMOGRAFI
Rainer Hartleb, född i Tyskland 1944, 
har gjort en mängd dokumentärfilmer 
bland annat Efter muren (1990), Det var 
en gång … en liten flicka (1992), Ögon-
blick vid stranden (1998), Hela livet med 
Samuel (1999) och Torun – en passion i 
silver (2006). 

1972 inledde han arbetet med det som 
har blivit en av de mest unika satsning-
arna i svensk film – Jordbrosviten. I sviten 
ingår sex filmer bland annat den guld-
baggebelönade En pizza i Jordbro (1994) 
och Alla mår bra (2006). Hela Jordbrosvi-
ten har visats vid filmfestivalerna i Berlin, 

Sydney, Santiago, Riga och i Sao Paulo, 
där filmens vann publikens pris.

Rainer Hartleb har även gjort dokumen-
tärerna Hemligheten (1982) och Kärleken 
är allt (1986) tillsammans med Staffan 
Lindqvist och Längs Ganges (1984) till-
sammans med Lasse Berg och Anders 
Ribbsjö.

MEDVERKANDE
Joakim Sohlberg, Sara Habsay, Daniel
Ciric, Charoula Abatsidou, Anas Dene-
che, Hodan Habsay, Jai Mbai, Narcisa 
Ganic, Emelie Källström, med familjer.

Tolga Yücel, Tolga Tumtürk, Lisa Som-
mebrink, Mikael Tyborn, Emelie Rösand, 
Sandra Lundberg, Beneh Gaku, Omid 
Tork-Kojoury, Niclas Lund-Wall, Näbil 
Yahyahoui, Arnes Aljic.

Lärare: Luisella Hammar, Johan Kant, 
Anette Kristmansson, Paul Heiwe (rektor)
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