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William bor hos sin morbror Nils som är en småfifflare. När Nils hamnar i trubbel måste William hjälpa till. Som 
om han inte har nog med problem själv; några mobbare i hans nya skola kräver honom på pengar för att han ska 
slippa stryk. Men hans nya vän Viola ger honom stöd och mod. Jag är William är en karaktäristisk dansk barnfilm 
med allvar, humor och glimten i ögat.
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HANDLINGEN

Filmen börjar med att William introducerar sig själv. Osentimentalt berättar han att hans 
mamma är psykiskt sjuk och inlagd och hans pappa är död. Som tur är finns morbror Nils. 
Nils är sjukpensionär, fast egentligen har han lurat myndigheterna att han har problem 
med ryggen. Han arbetar med att köpa och sälja saker, import och export. 

Varje söndag åker de och hälsar på Williams mamma som är psykiskt sjuk. I tillbakablickar 
får vi se hur det var när William var yngre, innan hans mamma blev sjuk. Vid ett besök 
hos mamman får William en lapp där det står “Gå med hunden”. Det hela förefaller 
märkligt och oklart, men får sin förklaring senare i filmen. 

På vägen till skolan möter William några killar från skolan: Martin, Miller och Arnold. De 
knuffar omkull William och tömmer hans väska på saker. Viola, en tjej som bor i höghu-
sen, dyker upp och undrar vad som står på. Nästa gång William träffar på dem säger de 
att han ska betala 100 kronor till dem. När han istället ger dem en påse vingummi höjer 
de beloppet till 200 kronor. 

Morbror Nils spelar kort och förlorar en massa pengar. När William kommer hem är han 
full och William måste ta hand om honom. När de går ut träffar de på två män som säger 
att Djermis vill ha sina pengar. I skolan har William ingen matlåda med sig. Viola bjuder 
honom på en macka, men säger åt honom att han inte ska få några idéer. Viola känner till 
Djermis och berättar att han är en gangster och att alla är rädda för honom. Hon leder 
William till Djermis ställe. 

William berättar för Djermis att hans morbror är skyldig pengar. Djermins har en stor 
svart hund, Cuba, som verkar farlig, men tycks gilla William. De kommer överens om att 
William ska gå ut med Cuba varje dag efter skolan, så ska Nils få en vecka på sig att skaffa 
fram pengarna han är skyldig Djermis. Viola kan inte tro sina öron när William berättar 
att han ska gå med Cuba. 

Sju dagar är inte mycket för att få ihop pengarna. Nils måste sälja en massa saker och 
William får ta hand om pengarna, för att undvika att Nils sätter sprätt på dem. Han göm-
mer pengarna de tjänar ihop på sitt rum. I skolan är William trött och han berättar allt för 
sin lärare. 

Martin fortsätter att pressa WIlliam på pengar. Trots att han betalat 200 kronor så krä-
ver han mer pengar. Viola tror fortfarande inte på att William tar hand om Cuba, men får 
en mindre chock när det visar sig att så är fallet. Vid ett besök hos Williams mamma för 
han en ny lapp med ett kryptiskt meddelande: “Köp bananer”. 

Nils har svårt att få ihop alla pengarna och när tidsfristen går mot sitt slut vill han ha 
pengarna som William gömt undan. Han rymmer genom fönstret och när han stöter 
ihop med Martin knuffar han omkull honom och säger tydligt ifrån att han inte tänker ge 
honom några pengar. 
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Nils gör sig av med alla varor innan polisen kommer. Han har hittat pengarna som William gömt 
undan och är på gott humör. Nu ska pengarna satsas på trav. William ska få välja vilken häst de 
ska spela på. Han kommer att tänka på lappen han fick av sin mamma och väljer hästen Bana-
narama. Den vinner loppet och nu har de alla pengar som behövs och mer därtill. 

William går till Djermis med pengarna. De kommer överens om att William ska fortsätta gå ut 
och gå med Cuba och få betalt för det. Viola står på balkongen och ler mot William. Hon verkar 
uppskatta honom mer nu när han framstår som en tuff typ. 

William hälsar på sin mamma och hon verkar piggare än på länge. De kramar om varandra och 
för första gången säger mamman sin sons namn. När de ska åka därifrån talar WIlliam allvar 
med Nils. Han får inte spela poker med Djermis och hans vänner. Han måste sluta med att sälja 
stöldgods. Han ska sluta kalla Williams mamma för “psykfall“ och inte säga “homo” och “idiot” 
hela tiden. 

William har fått en ny lapp från sin mamma där det står att han måste komma ihåg att borsta 
tänderna. William konstaterar att han haft tur med en del saker i livet och otur med andra. 
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ATT DISKUTERA EFTER FILMEN

Filmens karaktärer

Filmens huvudperson är William. I filmen får vi höra han själv berätta om vem han är och vi får följa honom när 
både han och hans morbor hamnar i knipa. 
 » Hur skulle du beskriva William? Hur får vi lära känna honom i filmen? 
 » Viola verkar gilla WIlliam mer när han visat att han är tuff. Varför det? Finns det olika förväntningar på hur man 

får vara som kille och som tjej? Varför är det så?  
 » Vilka övriga karaktärer är viktiga i filmen? Hur skulle du beskriva dem? På vilka olika sätt är de viktiga för fil-

mens handling? 
 » Idag talas det mycket om psykisk sjukdom och många känner eller har träffat på någon som är psykiskt sjuk. I 

filmen beskrivs Williams mamma som att hon har fel tankar i huvudet. Vad innebär egentligen psykisk sjukdom? 
Vad kan man göra om någon i ens närhet har psykiska problem? 
 » Personerna i filmen utvecklas under filmens gång. Hur skulle du beskriva deras utveckling? Vilka faktorer gör 

att de utvecklas? 

Dåliga förebilder

En viktig person i filmen är Nils. Han är den vuxna person som Nils har sig närmast, men han tar inte riktigt det 
ansvar för William som man förväntar sig av en vuxen. Dessutom håller han på med kriminell verksamhet och 
lurar myndigheterna. 
 » Tycker du att Nils är en bra förebild? Varför/varför inte? Hur tycker du att vuxna ska vara? 
 » Varför tror du att Nils är som han är? 
 » Vad kan man göra med vuxna som inte uppför sig bra? 
 » Är det viktigt att ha bra förebilder tycker du? Har du själv någon förebild? 

Mänskliga rättigheter och diskriminering

Det finns mänskliga rättigheter som slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda 
fria och är lika i värde och rättigheter. Historiskt har vissa grupper i samhället nedvärderats och inte haft samma 
rättigheter som andra. Man brukar då tala om diskriminering och det kan till exempel drabba personer med ett 
visst kön, en viss hudfärg eller en viss sexuell läggning. 
 » I filmen använder Nils ordet “homo” som något negativt. Vad betyder det? Varför tror du att Nils använder 

ordet “homo” som något negativt? På vilket sätt går det i strid med alla människors lika värde?
 » Barns rättigheter finns nedtecknade i Barnkonventionen. Ta reda på vad som står i Barnkonventionen och vilka 

rättigheter som gäller särskilt för dig som barn. 
 » William är mobbad och tvingas betala pengar till Martin och hans gäng. Vad kan man göra om man råkar ut för 

någon som Martin? 
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