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inledning

Bokens trettonårige författare vill att läsarna ska för-
söka föreställa sig vardagslivet för en människa utan 
språklig förmåga. Det innebär att det är lika svårt att 
förklara att man är hungrig, trött eller har ont som att 
bara småprata med en god vän. Jag skulle vilja föra hans 
tankeexperiment ännu en bit längre: Tänk dig att du 
inte bara har förlorat din kommunikationsförmåga, utan 
att den jourhavande redaktören, som håller ordning på 
dina tankar, plötsligt har stuckit iväg helt utan förvar-
ning. Antagligen visste du inte ens om att det fanns en 
sådan redaktör inuti ditt huvud, men nu när han eller 
hon är borta inser du att det är redaktörens förtjänst 
att ditt intellekt har fungerat i alla dessa år. En störtvåg 
av idéer, minnen, impulser och tankar som inte går att 
hejda väller fram inom dig. Din redaktör kunde kontrol-
lera det där flödet, styra undan det mesta och bara släppa 
fram en liten rännil till ditt medvetna omdöme. Men nu 
är du övergiven. 
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Ditt intellekt är nu ett rum där det dånar röster och musik 
ur tjugo olika radioapparater som alla är inställda på olika 
stationer. Apparaterna har varken avstängningsknappar 
eller volymkontroller, rummet där du befinner dig är 
fönsterlöst och du får bara lite andrum när du blir så totalt 
utmattad att du inte orkar hålla dig vaken. Till råga på allt 
har en annan hittills okänd redaktör lika plötsligt hoppat 
av – nämligen din sinnesredaktör. Nu forsar också sinnes-
intryck från din omgivning in, totalt överväldigande och 
utan filtrering. Färger och mönster slåss om din uppmärk-
samhet. Sköljmedlet i din tröja luktar lika starkt som en 
luftreningssprej och svider i dina näsborrar. Tyget i dina 
vanliga jeans känns strävt och stickigt som stålull. Det är 
också fel på ditt balanssinne och din förmåga att varsebli 
var du själv börjar och slutar; golvet lutar som på en färja 
i grov sjö och du vet inte längre exakt var dina händer 
och fötter sitter i förhållande till resten av din kropp. Du 
känner dina skallben, ansiktsmusklerna och käkarna; ditt 
huvud tycks vara instängt i en mc-hjälm som är tre num-
mer för liten, vilket möjligen skulle kunna förklara varför 
ljudet från luftkonditioneringen är lika öronbedövande 
som en elektrisk borrmaskin, men din pappa – som står 
precis framför dig – låter som om han pratade flytande 
kantonesiska i en mobiltelefon ombord på ett tåg som rör 
sig genom en massa tunnlar. Du kan inte längre förstå ditt 
modersmål, eller något språk alls; från och med nu är alla 
språk främmande. Till och med din tidsuppfattning har 
försvunnit, du kan inte längre skilja mellan en minut och 
en timme, som om du hade blivit begravd i en av Emily 
Dickinsons dikter om evigheten eller fastnat i det krökta 
rummet i en science fiction-film. Men dikter och filmer 
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slutar någon gång, medan det här är din nya, ständigt på-
gående verklighet. Autism är ett livslångt tillstånd. Men 
inte ens ordet ”autism” är mer begripligt för dig än ordet 

 eller aytismq eller .

Tack för att du uthärdade till slutet. Men för de flesta av 
oss skulle det inte sluta förrän vi hade blivit nedsövda och 
skurna i, och det som händer sedan vill man helst inte ens 
spekulera om. För alla som föds inom det autistiska spektret 
är denna oredigerade, ofiltrerade och helvetiskt skräm-
mande verklighet kusligt välbekant. De funktioner – eller 
”redaktörer” – som genetiken skänker oss andra vid födseln 
måste människor som har autism ägna ett helt liv åt att lära 
sig simulera. Det är ett intellektuellt och känslomässigt 
storverk av en dimension som för tankarna till Herkules, 
Sisyfos och titanerna. Om autistiska människor som lyckas 
med det inte är hjältar, så vet jag inte vad hjältemod är, helt 
bortsett från att de är hjältar som inte har något val. Förmå-
gan att känna är i sig inte så mycket ett faktum som bör tas 
för givet, utan ett självbygge som konstruerats sten för sten 
och som kräver ständigt underhåll. Som om inte det vore en 
tillräckligt svår uppgift måste människor med autism över-
leva i en omvärld där ”speciella behov” ofta används som 
liktydigt med ”utvecklingsstörd”, där kollaps och panik-
ångestattacker klassas som okontrollerade känsloutbrott, 
där människor som söker stöd för sitt funktionshinder 
enligt en del utnyttjar välfärdssystemet och där en fransk 
minister kan kalla den brittiska utrikespolitiken för ”autis-
tisk”. (Pierre Lellouche bad i och för sig senare om ursäkt 
och förklarade att han aldrig hade drömt om att adjektivet 
skulle kunna upplevas som stötande, och jag tror honom.)
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Autism är ingen lätt sak för barnets föräldrar eller vård-
givare heller. Att fostra en autistisk son eller dotter är 
ingen ting för den som är svag – faktum är att många kan 
bli knäckta redan vid den första, gnagande misstanken om 
att någonting inte står riktigt rätt till med ens lilla barn. På 
Stora Diagnosdagen faller sedan psykologens dom, som 
levereras med en sliten klyscha om att din son fortfarande 
är samma söta kille som före denna livsavgörande nyhet. 
Sedan löper man gatlopp mellan omvärldens reaktioner 
som: ”Åh, vad sorgligt”, ”Vad menar du, kommer han att 
bli som Dustin Hoffman i Rain Man?”; ”Jag hoppas att du 
inte finner dig utan vidare i den där så kallade ’diagno-
sen’!”, och min personliga favorit: ”Fast jag sade i och för 
sig till min husläkare att han kunde stoppa upp sin vac-
cinationsspruta någonstans där solen aldrig skiner.” Din 
första kontakt med de flesta av samhällets organ kommer 
att slå sista spiken i svaghetens kista. Du kommer att få 
ett lager av ärr och cynism som är lika tjockt som noshör-
ningshud. Jag menar inte att inga kompetenta, engagerade 
människor arbetar vid våra myndigheter och institutioner 
– bara att de ofta har så begränsade ekonomiska resurser 
att de bara erbjuder kosmetisk hjälp. Det ligger i sakens 
natur att människor med autism inte är några politiska 
brandtalare. Det enda lilla guldkorn som går att hitta är 
att medicinsk teori nu för tiden inte anklagar din hustru 
för att vara en ”iskall mamma” som orsakade autismen. 
Så var det nämligen för inte så länge sedan (ingen tycktes 
vara intresserad av ”de iskalla pappornas” åsikter). Lyck-
ligtvis lever vi inte heller i ett samhälle där personer med 
autism betraktas som häxor eller demoner. 
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Vart ska man vända sig för att få stöd? Till böcker. (Du 
har säkert börjat göra det redan, för det första som släkt 
och vänner brukar vara behjälpliga med är att skicka tid-
ningsurklipp, webblänkar och litteratur, även om de är 
ovidkommande för just din situation.) Litteraturen om 
barn med speciella behov är en verklig djungel. Så hjälper 
du ditt autistiska barn-böcker har ofta en doktrinär an-
strykning, med rejäla inslag av © och ™-metoder. De kan 
innehålla en del värdefulla idéer, men ibland känner man 
sig tråkigt nog som om man uppmanas att gå med i ett po-
litiskt parti eller ett religiöst samfund när man läser. Mer 
akademiska texter är matnyttigare, har fler fotnoter, är 
uttalat pedagogiska och innehåller många förkortningar. 
Det är självklart bra att det finns akademisk forskning på 
området, men ofta är klyftan mellan teorin och verklig-
heten på ditt köksgolv alltför vid. 

En annan kategori är självutlämnande biografier, ofta 
skrivna av föräldrar som beskriver hur autism påverkar 
familjen och vilka positiva effekter en eller annan okon-
ventionell behandlingsmetod kan ha. Den sortens böcker 
är medievänliga och placerar autism på de behjärtans-
värda ändamålens marknad, men jag tycker inte att de är 
speciellt praktiskt användbara. För rättvisans skull ska det 
påpekas att de sällan heller skrivits i det syftet. Varje autis-
tisk människa har sin egen variant av autism – tillståndet 
är lika komplext som exempelvis näthinnans mönster – 
och ju mindre konventionell en behandlingsmetod för ett 
specifikt barn är, desto mindre sannolikt är det att det ska 
hjälpa ett annat (mitt, till exempel). 
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En fjärde kategori av autismböcker är ”självbiografier om 
autism” som är skrivna av personer med diagnoser inom 
autismspektret. Den internationellt mest kända är kanske 
Thinking in Pictures av Temple Grandin. Dessa böcker 
kan vara upplysande, men de är nästan alltid skrivna av 
vuxna som klarar sig bra i livet. Sådana böcker var inte 
till någon hjälp för mig när jag försökte förstå varför min 
treåring dunkade huvudet i golvet och fladdrade med 
fingrarna framför ögonen, eller varför han hade så käns-
lig hud att han varken kunde sitta eller ligga ner, varför 
han tjöt av sorg i fyrtiofem minuter när Pingu-dvd:n var 
för repig för att dvd-spelaren skulle klara av att spela upp 
den. Min läsning gav stöd åt olika teorier och perspektiv, 
där fanns anekdoter och gissningar om orsaken till allt 
detta – men det enda jag egentligen kunde göra var att 
hjälplöst titta på. 

En dag fick min fru en märklig bok som hon hade beställt 
från Japan som på engelska fick titeln The Reason I Jump 
(Därför hoppar jag). Författaren, Naoki Higashida är född 
1992 och gick fortfarande i högstadiet när boken kom ut. 
Naokis autism är så grav att han knappt kan kommunicera 
med tal. Tack vare en ambitiös lärare och sin egen envis-
het har han lärt sig bokstavera ord med hjälp av ett rutnät 
med tecknen för alfabetet. Ett japanskt alfabetsrutnät är 
en tabell där de grundläggande fyrtio japanska hiragana-
tecknen finns. Den engelska motsvarigheten är ett rutnät 
med QWERTY-tangentbordets bokstäver som ritas upp 
på särskilda laminerade kort. Naoki kommunicerar ge-
nom att peka på bokstäverna för att bokstavera hela ord, 
som en medhjälpare sedan transkriberar. Orden byggs upp 
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till meningar, stycken och hela böcker. ”Extratecknen” 
längs rutnätets kanter är siffror, skiljetecken samt orden 
”klar”, ”ja” och ”nej”. (Naoki kan visserligen skriva och 
blogga direkt på datorn, men han tycker att det enklare 
alfabetsrutnätet ger ett bättre stöd, eftersom han inte blir 
så distraherad och lättare kan koncentrera sig.) Redan på 
låg- och mellanstadiet lärde han sig att kommunicera med 
andra med denna metod och skrev dikter och berättelser. 
Det är Naokis förklaringar till varför barn med autism 
gör som de gör, som bokstavligt talat har gett oss de svar 
vi väntade på. Därför hoppar jag blev rena uppenbarelsen 
för oss, eftersom den är skriven av någon som fortfarande 
står med ena foten i barndomen. Naoki Higashida är lika 
gravt autistisk som vår son, och autismens utmaningar 
har på livsavgörande sätt förändrat även hans liv. När vi 
läste boken kändes det som om vår son för första gången 
kunde berätta för oss vad som pågick inne i hans huvud – 
via Naokis ord. 

Därför hoppar jag är mycket mer än en informationskälla. 
Den visar att inuti den till synes hjälplösa, autistiska krop-
pen finns ett intellekt som är lika nyfiket, nyanserat och 
komplext som ditt eller mitt. När man sliter med att hjälpa 
en autistisk person dygnet runt, sju dagar i veckan, är det 
lätt att glömma att den man gör alltsammans för på många 
sätt måste vara mycket mer uppfinningsrik än man själv. 
När månaderna blir till år kan ”glömma” förvandlas till 
”bli uppgiven”, och bristen på tillförsikt gör både vårdgi-
varen och vårdtagaren sårbara. Naoki Higashida lyckas 
återupprätta vår tilltro genom att ge prov på intellektuell 
skärpa och andlig nyfikenhet, med sin analys av omgiv-
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ningen och sitt eget tillstånd, med sin lite vassa humor 
och sin litterära förmåga. Jag talar inte om spår av sådana 
mentala färdigheter – de är fullt närvarande i boken. 

Dessutom motbevisar Därför hoppar jag en vanlig dyster 
föreställning – att människor med autism är ensamvar-
gar som saknar empati. Naoki Higashida upprepar stän-
digt att det inte stämmer. Han sätter stort värde på andra 
människors sällskap. Men eftersom det är så problema-
tiskt för autistiska personer att kommunicera tenderar de 
att hamna i en undanskymd vrå, där folk som råkar se dem 
tänker att aha, där har vi ett klassiskt fall av autism. Om 
autistiska personer verkligen vore omedvetna om andras 
känslor, skulle Naoki inte konstatera att autismens mest 
outhärdliga aspekt är insikten om att man gör andra stres-
sade och deprimerade. Han skulle inte kunna skriva en be-
rättelse (Jag är här) där personerna visar ett brett känslo-
spektrum och där intrigen retar tårkanalerna. Som alla 
historie berättare förutser och leder Naoki läsarnas käns-
lor. Det är empati. Känslomässig torftighet och motvilja 
mot sällskap är inte autistiska symtom, men de kan vara 
följder av tillståndet – på grund av människors oförmåga 
att uttrycka sig själva och samhällets brist på kunskap om 
vad som pågår inuti autistiska personers huvuden.

För mig är detta omstörtande, livsavgörande kunskaper. 
När du vet att ditt barn vill tala med dig och du förstår att 
han är lika uppmärksam på sin omgivning som din icke-
autistiska dotter – då orkar man vara tio gånger tålmodi-
gare, uppoffra sig, vara förstående och kommunikativ och 
bli tio gånger bättre på att stödja hans utveckling. Det är 
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ingen överdrift att påstå att Därför hoppar jag förbättrade 
mitt och min sons förhållande radikalt. Naoki Higashida 
gav mig den kick som jag behövde för att sluta tycka synd 
om mig själv och inse hur mycket svårare min son har 
det, och förstå vad jag kunde göra för att underlätta. Posi-
tiva spiraler är lika underbara för föräldrar till barn med 
särskilda behov som för alla andra – ens förväntningar 
på barnets framtid ökar och man får mer tålamod med 
alla svårigheter. Barnet känner detta och reagerar på det. 
Min fru började göra en översättning av Naokis bok till 
engelska, för att vår sons andra vårdgivare och lärare 
skulle kunna läsa den, liksom några goda vänner som 
också har barn med autism. Men när vi stötte på webb-
grupper, och upptäckte att många utlandsboende japanska 
mödrar till autistiska barn var frustrerade över att boken 
inte fanns på engelska, kände vi att det fanns en betydligt 
större publik för Naoki Higashida. Resultatet blev att vi 
gemensamt översatte Därför hoppar jag till engelska. 

Författaren är ingen guru. Om en del svar på frågorna 
är lite knapphändiga ska man komma ihåg att han bara 
var tretton år när han skrev dem. Även när han inte kan 
ge ett kort, enkelt svar – till exempel på frågan ”Varför 
gillar du att rada upp dina leksaker i så perfekt ordning?” 
– är det han säger värt att ta till sig. Naoki Higashida har 
fortsatt att skriva, han bloggar regelbundet och är väl-
känd i kretsar som sysslar med autism. Han skriver också 
i den japanska tidskriften Big Issue. Han säger att han vill 
bli författare, men för mig står det klart att han redan 
är det – en ärlig, blygsam, eftertänksam författare som 
mot alla odds lyckas förmedla förstahandskunskap från 
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ett gravt autistiskt intellekt till oss andra. Det har varit 
mycket ansträngande för honom. De tre tecken som man 
använder i japanskan för ”autism” betyder ”själv”, ”sluten” 
och ”sjukdom”. I min fantasi omvandlar jag dessa tecken 
till en isoleringscell där en fånge sitter inspärrad och bara 
väntar. Därför hoppar jag river ner tegelväggen i den cellen. 

David Mitchell 
Irland, 2013 



därför hoppar jag





19

förord

När jag var liten visste jag inte ens att jag var ett barn 
med särskilda behov. Hur jag fick reda på det? För att folk 
talade om att jag var olik alla andra, och att det var ett 
problem. Visst. Det var väldigt svårt för mig att bete mig 
som en normal person, och jag kan fortfarande inte ”föra” 
ett vanligt samtal. Jag har inga problem med att läsa högt 
ur böcker eller att sjunga, men så fort jag försöker prata 
med någon försvinner mina ord. Okej, ibland kan jag säga 
några ord – men till och med då kan de bli raka motsatsen 
till det som jag tänkte säga! Jag kan inte svara vettigt när 
någon säger åt mig att göra något, och så fort jag blir ner-
vös springer jag bort, var jag än råkar befinna mig. Så till 
och med en enkel sak som att vara ute och handla kan vara 
väldigt jobbig om jag måste göra den själv. 

Varför kan jag inte göra de där sakerna? På den tiden när 
jag kände mig frustrerad, olycklig och hjälplös funderade 
jag över hur det skulle vara ifall alla vore autistiska. Om 
autism bara betraktades som en särskild sorts personlighet 
skulle saker och ting vara mycket enklare och trevligare 
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för oss. Visst finns det gånger när vi orsakar en massa 
besvär för andra, men vad vi verkligen skulle vilja är att se 
fram emot en bättre framtid. 

Tack vare den träning som jag har fått hos Ms Suzuki 
på Hagukumi School, och tack vare min mamma, har jag 
lärt mig att kommunicera genom att skriva. Nu kan jag 
till och med skriva på min dator. Problemet är att många 
autistiska barn inte har några medel att uttrycka sig med, 
och ofta har inte ens deras egna föräldrar en aning om vad 
de tänker. Så jag hoppas verkligen att jag kan hjälpa till 
lite genom att på mitt sätt förklara vad som händer inne 
i autistiska människors huvuden. Jag hoppas också att du 
som läser den här boken ska bli vän med någon som har 
autism. 

Man kan inte bedöma människor efter hur de ser ut. 
Men när man väl har lärt känna dem som de är inuti, kan 
man komma mycket närmare varandra. Från ditt håll ser 
den autistiska världen säkert ut att vara en väldigt mystisk 
plats. Så snälla, ta dig lite tid att lyssna till det jag har att 
säga.

Trevlig resa genom vår värld.

Naoki Higashida
Japan, 2006 
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THE REASON I JUMP
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1
hur skriver du de 
här meningarna?

Att arbeta med alfabetsrutnätet är en metod som hjälper 
mig att kommunicera utan att använda rösten. Du kanske 
tror att du bara kan förklara vad du tycker och ska göra 
genom att tala, men det finns ett annat sätt att berätta 
vad man vill utan att använda talade ord. I början kunde 
jag inte drömma om att jag skulle få det att fungera, men 
nu klarar jag att uttrycka mitt riktiga jag bara genom att 
använda en dator och ett alfabetsrutnät.

Det var en otrolig känsla! Att inte kunna tala är att inte 
kunna berätta för andra vad man känner och tänker. Det 
är som att vara en docka och leva hela livet isolerad, utan 
drömmar eller hopp. Visst tog det lång tid innan jag änt-
ligen kunde kommunicera genom att skriva text på egen 
hand, men från den allra första dagen när min mamma 
stöttade handen som jag använde för att skriva fick jag ett 
nytt sätt att umgås med andra.
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För att jag skulle kunna kommunicera mer självständigt 
uppfann mamma alfabetsrutnätet. Alfabetsrutnätet gör 
att jag kan bilda hela ord genom att helt enkelt peka på 
varje bokstav istället för att skriva en bokstav i taget. På så 
sätt kan jag också hålla kvar ord som annars skulle flyga 
iväg så fort jag försökte säga dem. 

Medan jag höll på att lära mig skriva så kände jag mig ofta 
helt värdelös. Men till sist kom jag så långt att jag själv 
klarade att peka på bokstäverna. Det som fick mig att fort-
sätta peka på bokstäver var att jag tänkte att det viktigaste 
för att jag ska kunna leva mitt liv som en människa är att 
jag kan uttrycka mig. Så för mig handlar alfabetsrutnätet 
om mer än att bara sätta ihop meningar. Det handlar om 
att nå fram till andra och få dem att förstå vad jag vill. 
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2
varför pratar människor med 
autism så högt och konstigt?

Folk säger ofta till mig att det låter väldigt mycket när 
jag pratar för mig själv, trots att jag inte får fram det som 
jag skulle behöva säga, och trots att min röst knappt hörs 
andra gånger. Det är en av de saker som jag inte kan kon-
trollera. Det gör mig ledsen. Varför kan jag inte bara rätta 
till det?

Jag pratar inte med konstig röst med flit. Visst tycker jag 
att ljudet av min egen röst känns lugnande ibland när jag 
säger vanliga ord eller meningar som är lätta att säga. Men 
det är annorlunda med den där rösten som jag inte kan 
kontrollera. Den bara forsar fram, inte för att jag vill det 
– mer som en reflex.

En reflex som reagerar på vad? Det kan vara på någonting 
som jag just har fått syn på, eller på några minnen jag har. 
När min konstiga röst drar igång är det nästan omöjligt att 
hålla tillbaka den – och om jag försöker får jag faktiskt ont, 
det känns nästan som om jag håller på att strypa mig själv. 
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Jag skulle inte tycka så illa om min konstiga röst om det 
bara var jag som hörde på, men jag märker att andra blir 
störda. Ofta har jag skämts väldigt mycket när de där un-
derliga ljuden kommer ut ur min mun. Ärligt talat, jag 
vill också vara snäll och lugn och tyst! Men även om folk 
säger till oss att hålla munnen stängd och vara tysta, så 
vet vi helt enkelt inte hur vi ska göra. Våra röster är som 
vår andning ungefär, de bara kommer ut ur munnen helt 
omedvetet. 


