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Abstract

By owning our language and being confident in how we 
communicate we create our identity. But are all forms of 
communication equal? My degree project examines and 
exposes the feeling of being limited by your verbal ability.
By using visual storytelling I want to share my experiences 
on what it can be like to be perceived as quiet and how 
obstructive it can be. Society expects introverted people 
to practice being more assertive, but my work just creates 
a place for them to be. Not wanting to talk does not mean 
that one has nothing to say.
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1. Introduktion
”Genom språket och i språket lär vi oss självförståelse, dvs. vår yttre och inre 

verklighet möts.”1

 Så skriver Pirjo Kukkonen i sin artikel Mitt språk mitt liv mitt allt – Språkspel 

och identitet. Författaren menar att genom att äga vårt språk och vara säkra i vår 

kommunikation – så skapar vi oss en identitet. Men är all form av kommuni-

kation identitetsbärande och framförallt är all kommunikation likvärdig? Mitt 

examensarbete undersöker och lyfter fram känslan av att känna sig begränsad 

av sin verbala förmåga. Mitt förhållningssätt till visuell kommunikation och 

min funktionsvariation inom autismspektrat har länge varit att jag kan använ-

da det som verktyg för att kommunicera i ett samhälle präglat av neurotypiska 

normer. Jag har många gånger sett på min egen praktik som en översättnings-

metod.

  Med bildberättelsen som bärare så vill jag på ett personligt sätt prata om hur 

det kan vara att uppfattas som tystlåten och hur hämmande det kan vara. Idag 

är det vedertaget att introverta människor ska öva på att ta mer plats men jag 

vill istället skapa en plats för dem att få vara på. Att inte vilja prata betyder inte 

att en inte har något att säga. Jag vill i det här projektet lyfta fram andra meto-

der för kommunikation och göra dem likvärdiga.

1.1. Syfte och frågeställningar

Det talas ofta om svårigheter hos personer inom autismspektrat med den språk-

liga (talade) kommunikationen. Däremot kan dessa personer fungera högre än 

andra inom skriftligt och visuellt språk. Anledningen tycks vara att kommu-

nikationen sker under förutsättningarna att bägge parter har samma tydliga 

regler att förhålla sig till.2 Men då det talade språket är det vedertagna sättet att 

spontant och förutsättningslöst kommunicera med andra på är det också det 

1 Kukkonen Pirjo, Mitt språk mitt liv mitt allt — Språkspel och identitet, TijdSchrift 
voor Skandinavistiek vol. 24, 2003, nr. 1. 

2 Christensen Elise, Närståendes upplevelser och anpassning till kommunikationen vid 
Aspergers syndrom, Umeå universitet, 2010
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som blir vår naturliga identitetsbärare. Det resulterar i att många med diag-

noser inom autismspektrat inte känner att de äger ett språk naturligt och på 

samma villkor som alla andra. 

Hur kan jag utnyttja bildberättelsens kommunikationsmöjligheter till att ge-

stalta ett språkligt utanförskap? 

Kan jag genom att tänja på mitt eget förhållningssätt till bildberättandet som 

metod belysa en annorlunda språk- och kommunikationsupplevelse?

 

Jag vill med mitt arbete undersöka om det går att uppnå nya sätt att läsa och 

berätta på och att bygga nya icke linjära berättelser i berättelsen. Genom att 

använda min personliga historia vill jag öka förståelsen för hur vår identitet 

starkt präglas av vår verbala förmåga. När jag försöker uttrycka mig verbalt 

känner jag ofta att jag inte hittar orden och att de får både ”fel” betydelse och 

ordning, kan de svårigheterna snarare bli en tillgång till mitt bildspråk? Genom 

att experimentera med de här olika formerna av kommunikation kan jag un-

dersöka på vilket sätt de antingen samspelar eller talar emot varandra och hur 

jag kan använda dem.

1.2. Begreppsförklaring

Mitt arbete ifrågasätter den vedertagna normen om vilken funktion våra 

kroppar och sinnen förväntas ha. Jag använder därför begreppet funktionsvari-

ation genom hela mitt arbete. Det är ett sätt att utan värdering beskriva männ-

iskors olika kroppsliga, psykiska och kognitiva variationer. Genom att använda 

begreppet funktionsvariation istället för funktionsnedsättning belyses den 

sociala konstruktionen – normen – om hur människan bör eller förväntas fung-

era. Funktionsvariation är därför inte att betrakta som en synonym till funk-

tionsnedsättning eftersom det syftar på att det är något som alla människor 

har.3

3 http://www.funktek.se/ordlista/, 2016-03-08
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1.3. Avgränsningar

Mitt arbete avhandlar inte funktionsvariationer inom autismspektrat ur ett 

teoretiskt eller forskningsperspektiv. Arbetet syftar till att berätta och bearbeta 

min egen historia samt hur jag kan belysa ämnet med hjälp av mina verktyg 

som illustratör och bildberättare. 

2. Bakgrund
Arbetet tar avstamp i mitt upplevda verbala hinder. Det har sen lång tid tillbaka 

varit självklart för mig att avsluta min tid på Konstfack genom att göra en bild-

berättelse. Under den förberedande fasen till projektformuleringar frågade jag 

mig själv varför just bildberättelsen är så betydelsefull för mig att arbeta med 

och inser att  stora delar av min praktik kretsar kring att hitta en översättning 

från min utpräglade bildvärld till förutsättningslös kommunikation. Eftersom 

min funktionsvariation gör att jag upplever begränsningar inom talet behöver 

jag använda andra metoder för att tala obehindrat –  och mitt starkaste verktyg 

är bildberättandet. 

Då jag utreddes för Aspergers syndrom nästan samtidigt som jag började mina 

studier på Konstfack har min utveckling som illustratör omedvetet gått hand 

i hand med utvecklingen av mig själv och hur jag har förhållit mig till min 

diagnos. Det går att se ett tydligt mönster för hur jag experimenterat med be-

rättande och metoder för att belysa kognitiv funktion och perception som inte 

är enligt normen. Det senaste året har jag även börjat ifrågasätta avsaknaden 

av olika funktionsvarierades perspektiv och röster inom den normkreativa 

rörelsen som blivit allt större inom fältet visuell kommunikation. Vissa margi-

naliserade grupper synliggörs för att påvisa maktsrukturer medan andra tycks 

falla i glömska. Genom att inte bara dela med mig av min uppelvelse men även 

lägga stor vikt vid hur jag kan gestalta den hoppas jag kunna bidra till en början 

av synliggörandet icke neurotypa funktionsvarierade inom framförallt illustra-

tion. 
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3. Kontextualisering
3.1 Att tänka i bild

”... och jag vill berätta om olika sätt att tänka på - så kan man inte enbart använ-

da ord. Jag tänker bildligt. Jag tänker inte i ord.” Så säger dr. Temple Grandin i 

inledningen till sitt TEDtalk The world need all kinds of minds. Grandin diagnis-

ticerades med autism 1950 och har gjort sig känd genom att bli en av de första 

talespersonerna för autismspekrumtillstånd. Grandin jämför sin hjärna med 

bildsökningsfunktionen på sökmotorn Google och förklarar för åhörarna hur 

varje ord översätts med bilder och fi lmer i hennes huvud. Hon ger ett exempel 

med ett kyrktorn: den icke visuellt tänkande skulle förmodligen tänka på ett 

typiskt kyrktorn, en 

generisk bild. Hon 

själv tänker alltid 

på samma specifi ka 

bild, kyrkan från 

hennes hemstad. 

Därifrån kan hon 

plocka fram fl era 

bilder av faktiska 

kyrkor, inte helt 

olikt en bildsök-

ning. När jag provar själv inser jag att jag också får upp samma kyrktorn för 

mitt inre varje gång. Jag har också svårt för att dikta upp en generisk bild, men 

kan med lätthet beskriva en massa olika kyrkor jag någon gång har sett och 

med hjälp av dem bygga helt nya bilder. 

 Grandin visar upp en bild på en magnetröntgenplåt från hennes hjärna i jäm-

förelse med en normfungerande hjärna. Där kan en tydligt se hur blodfl ödet 

i hennes syncentra är mycket större är kontrollbilden bredvid. Grandin visar 

bilden för att poängtera att mycket forskning visar på att personer med autism 

tenderar att använda den delen av hjärnan som är kopplad till syn mycket mer 

än vad en normfungerande person gör. Det kan också förklara en del av att 

många med autism har så kallad ojämn begåvning – det vill säga vara mycket 
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högfungerande inom vissa områden men ligga långt under normalspannet 

inom andra.4

 Jag blir väldigt intresserad av Grandins erfarenheter inom området och läser 

även en del av hennes bok, Thinking in pictures (Doubleday, 1995). Kapitlet ”Au-

tism and visual thought” inleds med ett klargörande att orden är för Grandin 

ett andra språk. När någon talar till henne översätts orden direkt till bild i hen-

nes huvud. Jag känner igen mig väldigt mycket i hennes beskrivningar över hur 

det fungear rent praktiskt och inser att jag både tagit för givet att folks tänkan-

deprocesser ser ut så här överlag, men också att det är ett vedertaget problem, 

inte bara för mig utan för många andra. Vad jag tar med mig in i mitt arbete 

är framför allt Grandins beskrivningar över hur hennes visuella tänkande är 

en enorm tillgång för henne i hennes arbete som produktionsdesigner inom bo-

skapsindustrin. Hon beskriver hur hon kan bygga hela system och konstruktio-

ner i hennes huvud och dessutom testa dem och felsöka dem.5 Jag kommer att 

tänka på hur sällan jag känner ett behov av att skissa på mina arbeten eftersom 

jag ser det som en onödig omväg. Jag har sett det som något jag behövt öva upp 

eftersom just skissandet ses som en mycket viktig del i skapandeprocessen. Jag 

skissar alltid bilder för mitt inre, men har inte ett behov av att göra ut skisserna 

på papper. Jag bestämmer mig därför för att min arbetsprocess ska se annorlun-

da ut i det här arbetet – jag ska lita på mina tankeskisser och jobba helt intiui-

tivt utifrån dem. 

3.2 Kategorisering av bilder

För att det ska finnas minst en bild kopplad till varje ord innebär det att det 

finns väldigt många bilder lagrade i min hjärna. Precis som de flesta andra har 

jag förmågan att organisera mitt ordförråd lexikalt. 

 I skolåldern antas ske en omstrukturering av barnets lexikon som brukar 

benämnas som det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet. Fenomenet innebär 

att ordförrådet börjar sträva mot att organiseras efter mer abstrakta principer. 

4 Grandin Temple: The world needs all kinds of minds, TED, februari 2010, föreläsning.

5 Grandin Temple, Thinking in pictures: and other reports from my life with autism, 
Doubleday, New York, 1995
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Vuxna tenderar att göra en paradigmatisk association vid ett stimulusord, t. ex. 

hund – katt, det vill säga att de gör en association med över- och underordning 

som har en semantisk koppling. Detta är nödvändigt för att underlätta och ef-

fektivisera den lexikala strukturen. Barn gör en syntagmatisk association: hund 

– skäller, det vill säga ord som följer naturligt i en syntaktisk sekvens. De flesta 

gånger bygger barns syntaktiska associationer på personliga erfarenheter.6 Jag 

är självklart kapabel att göra dessa associationer och jag kan även följa ”norma-

la” lexikala principer. Men min egen respons på stimulusordet hund blir ”Kris-

tinebergsparken” då det är den bilden som först dyker upp i mitt huvud – den 

stora svarta labradoren som jagade mig över gräsplanen. Det skulle kunna ses 

som en syntagmatisk association men är även starkt kopplat till just bilden av 

den specifika händelsen. 

 Ord som är mer abstrakta för mig kategoriseras istället efter de bildassocia-

tioner jag själv har skapat efter hur jag upplever orden. Ett exempel på det är or-

den sålunda – berså – gungfly, som enligt den principen hamnar i samma fack 

eftersom de alla genererar bilden av syrenbersån bakom mitt barndomshem.

3.3 Att ta tillbaka sitt språk

 Pirjo Kukkonen refererar till semiotikern Julia Kristevas bok Främlingar för oss 

själva i artikeln Språkspel och identitet. Boken avhandlar Kristevas utanförskap 

då hon flyttade till Frankrike utan att kunna språket. Kukkonen menar att skri-

vandet av boken i sig gjorde Kristeva fri från utanförskapet och skrev in henne 

i franskan, både i språket och kulturen. Kukkonen jämför sedan detta med hur 

hon själv efter att ha tvingats tala svenska i skolan utvecklat en alienation mot 

till sitt egna modersmål finska. När hon efter många år skriver sin första mo-

nografi på modersmålet menar hon att genom denna handling skriver hon sig 

fri från utanförskapet i sitt eget språk.7 På samma sätt syftar mitt arbete till att 

avsäga mig utanförskapet i min tilldelade språkliga identitet genom att öppet 

6 Namei Shidrokh, The bilingual lexicon from a developmental perspective: a word asso-
ciation study of Persian-Swedish bilinguals, Centre for Research on Bilingualism [Centrum 
för tvåspråkighetsforskning], Stockholm, 2002

7 TijdSchrift voor Skandinavistiek vol. 24, 2003, nr. 1. Kukkonen Pirjo, Mitt språk mitt 
liv mitt allt — Språkspel och identitet
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tala och berätta i det språk som jag egentligen äger. Genom mitt arbete tillåter 

jag mig själv att vara i mitt eget språk och på så vis använda det för att bli en del 

av det gemensamma språket. 

3.4 Att arbeta med text och bild

Jag gjorde ett medvetet val 

att inte titta särskilt mycket 

på bilderböcker under den 

första perioden. Men en bok 

som fick följa med mig som 

inspirationskälla var Karin 

Saler och Siri Ahmed Back-

ströms Dom som är kvar (Urax 

2014), framför allt på grund 

av hur skaparna arbetat med 

förhållandet mellan text och 

bild. Backström beskriver i 

ett samtal på Bildmuseet i 

Umeå om boken att när hon 

läste texten för första gången 

så lämnade den inga ledtrå-

dar.8 Gunna Grähs talar i En 

fanfar för bilderboken! (Alfa-

beta, 2013) om en förtätning 

av texten som låter bilden få stora möjligheter att öppna upp för fler dimensio-

ner av en berättelse. Den närmast poetiska texten ger bilden nya kommunika-

tionsförmågor.9 Eftersom jag är intresserad av att arbeta med en berättelse som 

har sitt ursprung i bild, en berättelse som kanske inte har någon text alls, eller 

8 http://www.bildmuseet.umu.se/sv/utstaellning/aaretssvenska-
bilderbok/18405, 2016-04-20

9 Grähs Gunna, (Rhedin Ulla, Eriksson Lena & Oscar K. (red.)), En fanfar för bilderbo-
ken!, Alfabeta, Stockholm, 2013
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åtminståne en text som är underordnad bilden, är detta intressant.  Dom som är 

kvar behandlar ett svårt ämne: död och sorg. Förvisso har berättelsen en ganska 

tydlig början eftersom den börjar vid en brytpunkt: någon har dött. Men vad 

händer sedan? Sorgearbete tar tid, och de som finns kvar, de lever vidare. Boken 

ger utrymme till allt detta – när vi når sista sidan är det inte slut. Jag tycker att 

det uppstår en viss icke-linjäritet i detta, bland annat på grund av den egna be-

rättelsen i bokens tapetsidor. De består av en fotovägg med familjeporträtt och 

är ett bra exempel på hur en kan låta detaljer ge upphov till helt nya sidospår 

och berättelser. Överlag ger varken text eller bild några tydliga ledtrådar till 

vem som har dött eller varför. Vi hamnar mitt i en händelse som vi kanske inte 

vet hur vi ska hantera men bokens subtila berättarspråk kan ge oss vertygen för 

att förstå att allt går vidare.

 Det finns även ett allåldersperspektiv i boken vilket är något jag vill tillämpa 

på min egen berättelse. Jag har aldrig specificerat vilken målgrupp jag har tänkt 

mig. Även om min tanke är att utgå från mig själv som barn så är det här och nu 

jag berättar – jag som vuxen. Allåldersperspektivet beskrivs av Gro Dahle i En 

fanfar för bilderboken! (Alfabeta, 2013) som en berättelse med fler perspektiv och 

dimesioner som kan vara intressanta för alla. Allåldersperspektivet tillåter helt 

enkelt läsaren att ta med sig sina egna erfarenheter in i berättelsen. På så sätt 

kan svåra ämnen te sig enkla för barn då de helt enkelt inte har med sig mörk-

ret in. De läser berättelsen på ett annat plan.10 

4. Metod
4.1. Att leta upp det gamla

Jag är idag högst medveten om varför jag upplever mig begränsad i mitt tal och 

möjliga orsaker till det. Därför kändes det viktigt för mig att gå tillbaka så långt 

som möjligt för att hitta den genuina känslan av att befinna sig i ett mellan-

rum rent språkmässigt utan att förstå varför. Genom att gå igenom fotografier 

och annat material från min barndom har det varit lättare att tydligt minnas 

hur jag förhållit mig till min ”blyghet”. Jag lärde mig att läsa och skriva mycket 

10 Dahle Gro, (Rhedin Ulla, Eriksson Lena & Oscar K. (red.)), En fanfar för bilderboken!, 
Alfabeta, Stockholm, 2013



JAG HAR TÄNKT PÅ ALLT

12

tidigt. I efterhand kan 

jag härleda det till att 

jag tillämpade samma 

metod på läsandet 

och så småningom 

skrivandet som jag 

använde för att läsa 

bild. Bokstäverna hade 

distinkta, spännande 

former och jag kunde 

associera dem med 

både bild men även 

känslan av dess form. 

Vetskapen om att jag 

kunde kombinera dem för att bilda språk fascinerade mig, men framförallt var 

det just formen, bilden, som tilltalade mig. När jag började skriva ritade jag helt 

enkelt av bokstäverna och lade mycket stor vikt vid detaljer. Andra gånger kun-

de jag helt enkelt göra egna tolkningar av formen som passade min bildassocia-

tion bättre. Trots mina läs- och skrivkunskaper och ett rikt ordförråd talade jag 

mycket lite och avfärdades som blyg. Sanningen var att jag föredrog att kommu-

nicera i bild men saknade verktyg för det.

4.2. Kommunikation, berättande och lek

Mitt egna barn som ännu inte lärt sig prata har fått fungera som en kanal till 

min egen barndom. Tillsammans har vi tittat på bilder av mig som liten och 

utan att jag berättat för hen vem barnet på bilden är har vi associerat fritt och 

berättat tillsammans. Vem är det barnet? Vad gör hen? Vad tänker hen? Vi 

ritade tillsammans och använde fysiska föremål för att föra berättelsen framåt. 

Att för mig både få fantisera samtidigt som jag fått minnas väckte nya tankar 

och insikter kring min tilldelade språkliga identitet och den egentliga. Ur dessa 

”workshops” urvann jag många viktiga byggstenar till min bildberättelse.
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4.3. Högläsning 
Att läsa högt för mitt barn har också varit ett sätt att studera mig själv både nu 

och då. Trots att jag lärde mig läsa tidigt föredrog jag högläsning. Berättelsen 

bestod inte bara av bilden och texten utav även av min mammas röst. Sättet hon 

uttalade orden, rytmen, melodin, betoningen – allt detta var lika viktigt för att 

min upplevelse av berättelsen skulle bli rätt. Jag känner igen samma beteende 

hos mitt barn som är oerhört noga med att jag läser på samma sätt varje gång. 

Jag upptäckte även att jag själv är väldigt nogrann med att läsa på samma sätt 

och att jag annars inte kände att jag gjorde boken rättvisa. Slutsatsen av detta 

blir att flera olika typer av perception är viktiga för att den totala upplevelsen av 

berättelsen ska bli komplett. Genom detta flyter röst, rytm och ton in i bildvärl-

den och de blir svåra att separera från varandra. 

4.4. Att strunta i regler 
Tidigare har jag bara arbetat med bildberättelser som haft sitt ursprung i en 

text. Jag har alltid använt en vedertagen metod: brytit ner texten till uppslag, 

försökt skapa en dramaturgi i bläddrandet och utfrån det arbetat fram en sto-

ryboard med skisser på varje uppslag. Då mitt arbete nu handlar om att ge plats 

för mitt bildliga språk valde jag att inte ta någon omväg via ett textmanus. Den 

text jag tagit fram parallellt med mina tidiga efterforskningar fick istället ses 

som en skiss för min handledare och andra involverade i mitt projekt och lades 

åt sidan för att senare kunna komma att möta den färdiga bildberättelsen. 

Fram till mittredovisningen jobbade jag helt fritt med mina bilder utfrån det 

material jag tagit fram under mina första workshops och efterforskningar. Tex-

ten var inte relevant alls i detta läge utan jag jobbade intuitivt och försökte vara 

så sann som möjligt mot berättelsen. Jag ville att bilderna och berättelsen skulle 

tillåtas att växa fram direkt i sin renaste form utan att översättas fram och 

tillbaka mellan skisser och text.  Jag ville heller inte ge bilderna några begräns-

ningar utan de fick anta det format och uttryck som de krävde. Dock krävdes 

det att jag fick gå tillbaka och rita om vissa bilder då jag var mån om en helhet, 

men det blev en del av att låta berättelsen utsättas för prövningar längs vägen. 
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Jag arbetade heller inte med bilderna i någon specifik kronologisk ordning 

eftersom tanken även fanns att berättelsen skulle kunna läsas från vilket håll 

som helst. Gro Dahle beskriver i ett avsnitt av En fanfar för bilderboken! (Alfabe-

ta 2013) hur läsandet av bilderboken inte har något egentligt facit eftersom att 

det finns så många olika ingångar och dimensioner i en bilderbok.11 Genom att 

uppmuntra till att läsa min berättelse ”anarkistiskt” vill jag även skapa den på 

samma sätt. Jag vill bryta mot ordens ordning, mot ordningen i bilderna och 

pratet och på sätt hitta den sanna rösten och låta andra hitta sina egna linjer i 

berättelsen. 

Jag har tidigare experimenterat med att bygga upp parallella berättelser och 

icke-linjäritet. Då har ingången fortfarande varit det klassiska ”bild-text” och 

jag har snarare arbetat med formgivningen, typografin och alternativa blädd-

ringar för att hitta nya former för berättande. Den här gången ville jag arbeta 

icke-linjärt från start och på så sätt även kunna hitta nya förutsättningar för 

mig själv under arbetets gång.

 

  

11 Dahle Gro (Rhedin Ulla, Eriksson Lena & Oscar K. (red.)), En fanfar för bilderboken!, 
Alfabeta, Stockholm, 2013
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 4.5. Teknik

Jag väljer och anpassar alltid min teknik efter vilket uttryck jag vill att bilden 

ska ha. I det här fallet visste jag redan i ett tidigt skede att jag inte ville att bil-

derna skulle bli överdrivet detaljerade – både ur en tidsaspekt men också för att 

jag ville fokusera på rummen och djupet i bilderna. Jag ville inte att tekniken 

skulle låta mig ha total kontroll. Jag jobbar ofta i gouache och valde det även till 

detta arbete, men istället för att arbeta med tunna stålstiftspennor, papperstex-

turer och collage för att skapa detaljer som jag ofta brukar, valde jag en tjock 

pensel och vaxkrita som komplement. 

 Jag börjar aldrig direkt i datorn med bild, men den är ett viktigt verktyg för 

mig när jag arbetar med färger och komposition. Mina bilder växer nästan 

alltid fram som lösa delar på papper innan jag tar in dem i datorn där jag kan 

bygga en färdig bild. I det här fallet valde jag att arbeta helt i svartvitt när jag 

arbetade för hand för att färglägga helt och hållet i datorn. Detta beror på att 

eftersom bilderna ska komma att växa fram individuellt men kunna bilda en 

helhet på slutet – ville jag ha ett lätt sätt att rita om sådant som skulle behöva 

ändras i efterhand. För att det skulle vara möjligt arbetade jag även i ”manuella 

lager” det vill säga en bas av gouache och med hjälp av ljusbord och transparen-

ta papper kunde jag lägga vaxkrita ovanpå. På så sätt var dessa två separerade 

från varandra efter scanning och blir lätta att färglägga var för sig. Varje gou-

achelager är även duplicerat med en inverterad kopia under för att inte förlora 

laveringar och toner. 
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4.6. Att bygga en berättelse 

Trots ett väldigt intuitivt och fritt arbetssätt hade jag ändå via mitt förarbete 

lyckats få fram fyra viktiga byggstenar för berättelsen att vila på. De två första 

är de parallella världarna som jag återkommer till och i text refererar till som 

Verkligheten och Låtsasheten. Hela texten finns med som bilaga i slutet. 

”Jag har vuxit ur den vanliga verkligheten 

kanske har den aldrig passat.

Det är inget som syns 

för det är ingen som ser

att allt klämmer åt och kliar.

Det är ingen som vet att jag bor i låtsasheten

att jag är ensam här bland alla andra.

Här är det nästan som vanligt

och jag ryms hur bra som helst

för här trängs jag inte med orden.”

Inledningen syftar till att presentera dessa världar varav Låtsasheten kan ses 

som hur jag går in i mig själv och mitt introverta sätt. Där kan jag bygga upp 

språket hur jag vill och jag har kontroll över hur jag kategoriserar orden och 

dess olika bilder. Vardagen och Verkligheten är istället en ständig kamp i att 

försöka passa in och är full av både kognitiva och perceptionella svårigheter. 

 Här presenteras också berättelsens två karaktärer – Jaget eller Berättaren och 

Rösten, som porträtteras av en hund. Jaget är medvetet inspirerad av mig själv 

som barn med trassligt hår och en alldeles för stor tröja som det går att krympa 

ihop i. Att Rösten blev en hund bottnar i min egen bild av hundar som opålit-

liga och framförallt omedvetna om sin egen klumpighet. De kan kännas hot-

fulla när de egentligen bara vill hälsa. Genom att alltid porträttera Rösten som 

mycket stor, efterhängsen och klumpig när den befinner sig i verkligheten vill 

jag illustera min oförmåga att kunna lita till min egen röst.  I låtsasheten blir 

Rösten istället liten och Jaget kan med lätthet bära runt den lilla hunden och 
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har på så sätt maktövertaget. Rösten vet helt enkelt inte om sin enorma storlek 

i verkligheten, blir okontrollerbar och går inte att lita på. Det blir en form av 

värdeperspektiv som jag tror gynnar berättelsen och förståelsen för den. Att 

dessutom ge något abstrakt som någons röst en konkret bild eller gestalt på 

detta sättet syftar också till hur jag och många andra med min typ av funktions-

variation gärna just ersätter svårgreppade ord eller företeelser med fysiska ting 

eller associationsbilder för att lättare kunna referera till dem.

De två platserna Verkligheten och Låtsasheten behövde förankras hos läsa-

ren – och trots att de ändå är väldigt lika behövde de skiljas åt. Överlag har jag 

arbetat med en sorts upplösning av rummet och de fl esta bilder bygger på en 

rörelse eller en diagonal. Det är ett medvetet val, även när jag arbetat med de 

bilder som refererar till Verkligheten eftersom berättelsen snarare beskriver 

en uppfattning eller ett tillstånd. Dessutom vill jag inte låta bilderna påstå att 

någon av platserna skulle vara den ”rätta” eller den ”normala” eftersom bägge 

två är problematiska. Platserna fi ck istället skiljas åt med hjälp av färgskala 

och återkommande element. Bägge platserna fi ck dessutom gå in i varandra i 

vissa bilder för att understryka att inte bara samexisterar utan kanske också är 
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samma egentligen. 

 Färgmässigt skiljer sig alla bilder mycket från arbeten jag gjort tidigare efter-

som de är i en ganska dämpad färgskala. Jag vill på så sätt poängtera att detta 

inte är en försköning eller en upphöjning av något, utan ett tillstånd jag genu-

int upplever.

Jag stötte på problem rent gestaltningsmässigt när jag skulle illustera mina oli-

ka sätt att kategorisera bilder, eftersom det är helt godtyckligt och endast base-

rat på mina egna minnen. Jag ville ändå att läsaren själv skulle kunna upptäcka 

systemen och på så sätt förstå hur en sån här form av associationskedja kan se 

ut. Jag provade olika typer av kategorier såsom ”saker som känns kalla” eller 

”saker som är blå” men kom fram till att det lättaste systemet att både illustrera 

och förstå var saker som börjar på en viss bokstav. Även om det inte är helt sant 

gentemot mitt egna system tyckte jag att det var viktigare att bjuda in läsaren 

till att förstå samtidigt som jag ändå kunde göra ett urval i vilka saker vid varje 

specifik bokstav jag valde att illustrera. Om till exempel bokstaven ”V” väcker 

associationer till något hotfullt kunde jag begränsa urvalet av saker till sådant 

jag upplever som otäckt eller hotfullt och även använda använda dem till att 

bygga upp bilden med.
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En del av min berättelse handlar även om känsligheten för för mycket sinnesin-

tryck och hur det kan vara svårt att begränsa det konstanta flödet av nya bilder 

i hjärnan när en associationskedja väl har satt igång. Att ha en hyperperception 

för visuell stimuli kan lätt bli mycket påfrestande och då blir även säkra till-

flyktorter som ens egen låtsasvärld hotfulla och överväldigande. Det krävs också 

en enormt viljestyrd metod för att hålla bildflödet i schack så att inte associatio-

nerna tar en för långt från ursprungstanken. Många gånger kan det innebära 

att det triggar smärtsamma och skrämmande bilder och tankar. Detta är en 

påfrestande process som kräver mycket av tankeverksamheten och som heller 

inte är en automatiserad funktion i den visuellt tänkande hjärnan.12

“Här i låtsasheten är det bara jag som vet hur allting ska vara

men jag kan inte bestämma om allt.

Några ljud blir till dån och några filmer blir för otäcka

och jag vet inte vart jag ska göra av dem.

Då blir jag orolig att ingenting ska bli rätt

och jag måste börja om från början.”

12 Grandin Temple, Thinking in pictures: and other reports from my life with autism, 
Doubleday, New York, 1995
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Så som jag gav Rösten den fysiska gestalten av en hund ville jag illustrera detta 

avsnitt på samma sätt. Jag valde att använda mig av en fl ock med stora korpar. 

Jag ansåg det passande både eftersom de både har betraktats som skadedjur 

men även varit vördade som andliga väsen inom många kulturer. Framför allt 

förekommer korpen ofta inom litterära sammanhang och sägs vara mycket 

intelligent. Korpen har även ett mycket distinkt läte med stor repertoar och har 

förmågan att härma mänskligt tal.13 

 Jag kunde låta korparna fysiskt ta sig in i mina system, riva ut dem och förstö-

ra dem för att illustera känslan av att tappa kontrollen över sig själv.

4.7. Att hitta oordningen

Efter mittredovisningen hade jag fått ihop ett antal bilder och berättelsen börja-

de växa fram. Vid det här läget kände jag däremot att jag behövde börja planera 

lite mer för resten av arbetet för att det skulle bli genomförbart och framfö-

rallt för att det skulle bli en fungerande helhet för vårutställningen. Jag hade 

bestämt mig för att fokusera på den specifi ka upplevelsen och sedan utveckla 

13 https://sv.wikipedia.org/wiki/Korp, 2016-04-18
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arbetet vidare för att fungera i andra kontexter. 

 Initialt var min tanke att det skulle gå att röra sig runt bilderna, att de inte 

skulle vara låsta i en fast ordning och att de skulle ta plats i rummet. Efter en 

del diskussion kring hur detta skulle kunna gå att genomföra fick jag dock med 

mig att läsaren snarare vill gå in i bilderna än att röra sig runt dem. Jag fick 

därför släppa lite på min första tanke om en cirkulär hängning utan kronlogi 

och la istället fokus på bilderna så som de var. Jag insåg att det var omöjligt att 

komma ifrån någon som helst ordning på bilderna och trots att jag arbetat med 

bilderna i den ordning som de har dykt upp finns det ändå en form av linje i 

berättelsen. Däremot att låta läsaren få gå in i bilderna så som hen skulle gå in 

i en bok bäddar ändå för att det är upp till denne att välja hur hen vill läsa den. 

Kanske bara fokusera på en bild, gå baklänges eller från början till slut. Jag in-

såg att det inte var min uppgift som berättare att bestämma hur läsaren ska ta 

in min berättelse, utan att det icke linjära, själva frigörelsen från ordningen lig-

ger i kombinationen av min metod och att låta läsaren hitta sin oordning själv.

Med den insikten kunde jag skissa upp en hängning av bilderna på tre väggar, 

varav två av dem är i 45 graders vinkel och på så sätt bildar en slags omslutande 

skärmvägg. Jag fick därför utgå från de bilder jag redan hade och deras format 

och sedan anpassa resten av bildernas format efter storleken på väggarna för att 

få en dynamisk hängning som uppmuntrar till en varierande läsning. 

 Jag ser det som att de första bilderna – de som skapats helt förutsättningslöst  

– fungerar som ”keyframes” för helheten. De har varit helt sanna mot metoden 

och beskriver samtidigt berättelsens viktigaste beståndsdelar. Bilderna som 

växer fram runt om kring dessa skapar istället berättelsens rörelse.

 4.8. Röst eller text?

Så här långt in i arbetet hade även texten börjat spela större roll igen. Jag jäm-

förde bilderna med texten, undersökte mötet och beslutade mig för att texten 

var absolut nödvändig för att berättelsen skulle komma fram i sin helhet. Jag 

hade länge lekt med tanken att jag ville ge bilderna min faktiska röst genom att 

använda ljud som kompletterande element under utställningen. Under mina 

första efterforskningar med högläsning tillsammans med mitt barn insåg jag 



NATHALIE RUEJAS JONSON

23

hur viktig rösten kan vara för en berättelse och att jag ville ge mina bilder den 

där rytmen och melodin som endast uppnås av att bli läst för. 

 Det problematiska med den formen av gestaltning blir dock att den kan bli 

lätt att missa – utställningsmiljön är stökig och ett besök kan gå ganska fort. Av 

den anledningen ville jag heller inte använda hörlurar, jag själv brukar strunta 

i sådana om det finns på utställningar och jag får uppfattningen om att många 

gör likadant. Dessutom finns aspekten om inkludering av funktionsvariationer, 

en person med nedsatt hörsel skulle med enbart ljud och bild inte få samma 

förutsättningar att ta in min berättelse som andra.

Jag fick därför börja jobba med tanken att även komplettera med texten i skri-

ven form. Det visade sig vara svårt då jag inte ville att den skulle konkurrera 

med bilderna. Att presentera texten i en trycksak skulle befästa en kronologi 

ytterligare. Dessutom ville jag inte att trycksaken skulle råka uppfattas som en 

egen ”produkt” då min allra tidigaste frågeställning var hur jag skulle kunna 

låta en berättelse ta form med hjälp av mötet mellan, röst, bild och text och 

på så sätt låta dessa olika ”språk” verka som beståndsdelar i den färdiga berät-

telsen. Genom att presentera texten på ett podium enbart bunden av en ring-

pärmsmekanism kan jag samla texten på ett ställe utan risk för att några lösa 

sidor försvinner. Samtidigt kan den temporära bindningen läsas som just tem-

porär och kanske till och med uppmuntra till att våga ändra ordning på sidor-

na?  Texten är satt för att  visuellt efterlikna en rytm i läsandet och är färgkodad 

enligt den färgpalett jag tagit fram till bilderna, för att skapa en helhetskontext. 

Färgerna bidrar även till en medvetet svårare läsbarhet på vissa ställen.

 Jag valde att sätta texten i Clavo då jag ville ha ett typsnitt som påminde om de 

distinkta former jag var så fascinerad av när jag upptäckte bokstäver och att de 

kunde generera bild. Dessutom är typsnittet i sig inte skapat i en linjär process, 

utan har anpassats allt eftersom till fördel för en harmoni som helhet14, inte 

helt olikt mitt eget arbete.

Ljudinspelningen är gjord i samarbete med en musiker som hjälpte mig att 

tolka berättelsen i stämningsljud. Jag ville få en komplett audiell upplevelse där 

röst, rytm och stämning bildar en helhet. 

14 http://www.dadastudio.pl, 2016-04-12
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5. Resultat

Arbetet har resulterat i sexton bilder av varierande format, en text samt en rös-

tinspelning. Alla komponenter fungerar som viktiga delar för en utställnings-

kontext. Jag har kunnat förfi na tekniker som jag börjat utforska under min tid 

på Konstfack, utvecklat dem och dragit dem till sin spets under arbetets gång. 

Framför allt har arbetet resulterat i en metod som har fungerat mycket väl för 

mig att arbeta vidare med. Det har varit ett sätt för mig att våga lita till mitt 

bildspråk, att vara intuitiv och att inte låsa mig vid skissandet. På så sätt kan jag 

låta berättandet bli friare och samtidigt våga låta det möta prövningar på vägen.
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5.1 Utställning

I utställningsrummet byggde jag tre väggar, varav de två yttersta var vinklade 

45 grader. Jag ville låta besökaren känna sig omsluten av bilderna, och skapa 

illusionen av att öppna och gå in i en bok. Väggarna målades mörkgrå med 

dragning åt grönt för att kontrastera bäst med de många lila toner som fi nns i 

bilderna. Bilderna fi ck även svarta ramar och helheten hölls mörk för att lyfta 

fram bildernas ganska få klara färger. Hängningen baserades helt på den skiss 

jag tagit fram tidigare, där varje vägg illusterar en specifi k kategori av berättel-

sen. Trots att jag jobbat utan ordning upptäckte jag att jag delat in berättelsen 

i tre delar: Verkligheten, Låtsasheten, och det okända/framtiden. Högtalare 

byggdes in i väggarna. 
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Överlag var hängningen och de omslutande väggarna lyckade, jag själv att jag 

uppnått den känsla jag var ute efter och under utställningens gång så möttes jag 

endast av positiva reaktioner. Jag hade däremot större problem med ljudet. När 

det var mycket folk i lokalen var det mycket svårt att höra och många hade inte 

ens uppfattat att röstinspelningen fanns eller tillhörde verket. De som däremot 

lyckats följa med i textmanuset och därmed fått uppleva berättelsens helhet 

uppskattade budskapet och många kunde relatera på olika sätt. Jag hade många 

intressanta diskussioner både om autism men även mer allmänt kring samhäl-

lets syn på de som inte lika självklart tar stor plats. Några kopplade det till sko-

lans tidiga införande av entreprenörsanda. En psykolog var mycket fascinerad 

över hur jag använt byrålådor som metafor då hen ofta använde just byrålådan 

som liknelse vid samtal med sina klienter. Den kommentar jag tog till mig mest 

var av en person med mycket erfarenhet av autism som verkligen uppskattade 

hur jag arbetat med betydelsen av orden och klätt begreppen i objekt. Då jag 

arbetat mycket med den aspekten var det givande att se att det framgick. 

 När jag under presentationen spelade upp ljudet tillsammans med ett bild-

spel och folk kunde lyssna koncentrerat fick jag mycket mer reaktioner på be-

rättelsens helhet och budskap. De flesta menade att det inte bara hände mycket 

när bild och text fogades samman men också att min egna röst, ljudet och sättet 

jag läste på skapade stämning och exakt rätt förutsättning för att kunna ta 

berättelsen till sig. Jag fick många förslag på hur jag skulle kunna arbeta vidare 

med verket och många menade att ljudet blev viktigt. 

6. Diskussion

6.1 Erfarenheter och arbetssätt

Min främsta ingång till arbetet var att försöka skapa språk på lika villkor – att 

låta bilden bli den främsta bäraren för kommunikation för de som behöver 

det. Jag anser att jag har lyckats med vissa delar. Framförallt har arbetet lett 

till att jag vågat lita på mitt eget bildspråk som främsta bärare av berättelsen. 

Det intressanta mitt arbete lett till är just den metod som har låtit mig släppa 

konventioner kring hur vi berättar och arbetat intuitivt och fristående med 
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bild. Jag tror att det har varit nyttigt för mig att ”avskola” mig och istället använt 

den här tiden till att utforma metoder och verktyg som fungerar bäst för mig 

och mitt skapande. Det har många gånger varit oroande att inte veta exakt hur 

slutresultatet kommer att bli, men så här i efterhand har den erfarenheten 

skapat en större trygghet i mitt arbete. Jag har många gånger tidigare fått kritik 

för att mina skisser känts mer ”levande” än vad slutreslutatet har gjort och i det 

här arbetet har jag lyckats fånga den livligheten med hjälp av en friare metod. 

Med andra ord så tycker jag att mitt arbete har lett till att mitt bildskapande har 

utvecklats till förutsättningslös kommunikation för mig, men hur det däremot 

ska gå att applicera rent allmänt är en svårare gåta att lösa. 

6.2 Samhällelig relevans

 Jag har dessutom kunnat berätta något viktigt – om än ur ett personligt per-

spektiv –  som förhoppningsvis kan leda till att diskussionen kring hur vi kan 

arbeta för att låta olika typer av kommunikation, såväl  visuellt som talat, ta 

likvärdig plats. Trots att ingången har varit med funktionsvariation inom 

autismspekrat så har jag aktivt valt att inte hänvisa till det i berättelsen ef-

tersom jag vill att den ska kunna tala till många. Däremot har jag använt mig 

av vissa grepp i berättelsen som ska göra den vara lättare för personer inom 

autismspektrat att ta till sig. Tyvärr har jag inte haft möjlihet att visa den för 

andra med den typen av funktionsvariation, men tanken har funnits med mig 

sen start. Jag har tillsammans med Tova Jertfelt haft kontakt med en gymnasie-

särskola under våren om förhoppningsvis ska leda till vidare samarbete då jag 

är genuint intresserad av hur jag kan ta detta vidare. Jag tycker att det till exem-

pel inom barnboksillustration är viktigt att bejaka den här typen av kunskap 

och erfarenheter. I de nya diagnoskriterierna för autismspektrum som infördes 

2013 (DSM-5) har stor vikt lagts på annorlunda perception och dess betydelse för 

funktionsvariationen15. Det innebär att det är viktigt att sprida kunskap kring 

detta. Vuxna brukar generellt kunna berätta vad som känns fel medan barn 

har svårare att kommunicera detta. Att då arbeta med bild och bilderböcker på 

15 Diagnostic and statistical manual of mental disorders [Elektronisk resurs] : DSM-5. 
5th ed. (2013). Arlington, VA: American Psychiatric Association
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ett sätt som kan lindra eller stimulera intrycken för barn med funktionsvaria-

tioner tror jag kan möta ett stort behov. Det finns ett begränsat utbud av barn-

böcker på temat och jag har hittills inte sett någon som är specifikt inriktad på 

bildens förmåga att kommunicera till barnet. 

 Tyvärr är det svårt att hitta böcker som barn inom autismspektrat kan iden-

tifiera sig med och de få jag hittar tycks vara fokuserade på att förklara för neu-

rotypa barn att det är okej att vara ”annorlunda”. Det är jättebra att den typen av 

böcker finns, men jag saknar en bok som vänder sig direkt till det ”annorlunda” 

barnet, som inte jämför dess påstådda avvikande med andra barn som fungerar 

enligt normen. Om vi ska ifrågasätta normen om våra kroppars funktioner, 

såväl fysiskt, psykiskt och kognitivt kan vi inte utgå från att det finns något att 

jämföra med. Om jag skulle gå tillbaka och skriva om delar av min berättelse 

så skulle jag fördela om fokuset från mitt utanförskap till att ge min tillvaro en 

självklarhet som inte kan ifrågasättas. Samtidigt känner jag att min berättelse 

behövde berättas så som den gjorts eftersom jag både försöker berätta något 

som andra i samma situation kan relatera till men även förklara för de andra 

hur våra liv kan se ut. Men det är en tanke jag tar med mig – vi behöver bilder-

böcker med huvudpersoner vars funkionsvariation inte används som en mått-

stock på unikitet.

Mitt arbete syftade även till att bredda fältet och inkludera funktionsvarierades 

perspektiv inom den normkreativa rörelsen, då jag saknat detta. Det är bekläm-

mande att det till exempel föreslås att begreppet ”normkritik” ska genomsyra 

hela lärarutbildningen för att på sikt minska mobbing och trakasserier i sko-

lan16 utan att det reflekteras särskilt mycket kring vad begreppet verkligen 

betyder. Hur kan vi synliggöra och bryta ner normer kring funktionsvariation 

när vi inte ger tillträde till de som kan föra diskussionen framåt och inte skapar 

adekvata medel för detta? 

  Jag vill inte påstå att arbetet hittills har lett till den diskussionsplattform som 

jag efterfrågat, men det hade jag heller inte väntat mig. Däremot så hoppas jag 

att bara genom att ta den här platsen och öppet dela med mig av mina erfaren-

16 Arrhenius Lars, Karlsson Ditte, DN Debatt. ”Okunskap bland lärare gör att mobbning-
en inte minskar”, Dagens Nyheter, 2015-08-12, 
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heter kan visa att ämnet finns och att det är viktigt. Det på sikt kan leda till att 

fler delar med sig, tar plats och ifrågasätter. 

6.3 Nästa steg

Jag har medvetet valt att fokusera på metoden och utställningskontexten under 

de här 10 veckorna. Under arbetes gång har jag däremot hela tiden haft med 

mig en tanke om hur jag ska kunna utveckla detta till en bilderbok i dess rätta 

bemärkelse. Det är nödvändigt för att berättelsen ska kunna få spridning och 

ett format som är lätt att ta till sig. Utmaningen ligger i att knyta samman bil-

dernas olika format och dessutom få dem att samspela med texten. Det innebär 

också att jag kan behöva göra mig av med föreställningen om berättelsen som 

icke-linjär. Jag har funderat på om det skulle vara en möjlig lösning att låta 

sidorna ha olika format precis som bilderna och på så sätt uppnå en effekt med 

att låta vissa bilder synas mer än andra. Jag tror däremot att det var nödvändigt 

för mig att gå igenom den här processen innan jag började fundera på eventu-

ella bokformat eftersom jag under arbetes gång även förstått att det icke-linjära 

måste få ligga hos läsaren. Jag har nu större tro till att texten kan möta bilden 

på ett klassiskt sätt utan att ta över helt eller påverka den flytande berättelsen 

och göra den statisk. 

7. Slutsatser

Hur kan jag utnyttja bildberättelsens kommunikationsmöjligheter till att gestalta ett 

språkligt utanförskap? 

Genom att låta just bilden vara den huvudsakliga bäraren av berättelsen och 

låta texten vara underordnad har jag skapat en tydlig hierarki för hur berättel-

sen ska läsas. De fysiska rummens upplösning, värdeperspektiven och att jag 

gett känslor fysiska gestalter tycker jag också bidrar till en stark berättelse som 

jag tror kan tala för många visuella tänkares språkliga utanförskap. Trots att jag 

utgått från mig själv så tror jag att det är ett allmängiltigt problem som det talas 

alldeles för lite om. Exempelvis vet vi redan idag att flickor är inte lika ofta får 
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en diagnos som faller inom autismspektrat eftersom den forskning som bedri-

vits huvudsakligen gjorts på pojkar. Att flickors autism oftast inte uppmärk-

sammas förrän mycket senare i livet beror många gånger på att de vänder sin 

problematik inåt snarare än att vara utåtagerande. Det är också ganska vanligt 

att dessa flickor enbart klarar av att prata i vissa miljöer och sammanhang 

– vilket försvårar en autismdiagnos.17 Som jag tidigare nämnt saknas det rele-

vanta bilderböcker och berättelser som tar upp detta och framförallt inte utan 

ett perspektiv som framställer barnet som avvikande, om än i positiva ordalag. 

Jag hoppas därför att genom att sprida kunskap om detta, och jag tror att denna 

berättelse är en bra början. 

Kan jag genom att tänja på mitt eget förhållningssätt till bildberättandet som metod 

belysa en annorlunda språk- och kommunikationsupplevelse?

Vad jag framförallt tar med mig från det här arbetet är en väl utvecklad metod. 

Eftersom berättelsen inte har fått stor spridning än är det svårt att säga vad den 

har gjort för sorts avtryck. Däremot anser jag att sättet jag tagit mig an berättel-

sen och arbetat med den, har varit sant både mot mig själv som illustratör och 

berättelsens syfte och innehåll. Trots att jag tillät mig själv att jobba helt intu-

tivt med väldigt få begränsningar hade jag ändå en tydlig struktur som inte lät 

mig gå vilse under processen. Jag fokuserade helt på att göra bild istället för att 

på det klassiska sättet förhålla mig till ett manus. En bilderbok har möjligheten 

att tala på flera språk men i det här fallet vågade jag lita till att bilderna klarade 

av att bära berättelsen själva. Hade jag arbetat parallellt med bild och text hade 

resultatet blivit en bilderbok som förklarar för normfungerande hur annorlun-

da vi visuellt tänkande är. Nu har jag istället – med själva metoden – utgått från 

att det är en självklarhet.

  Såhär i efterhand är jag glad att jag höll hårt på att arbetet inte skulle reslu-

tera i en bok på det här stadiet eftersom jag tror att genom att ha arbetat på det 

här sättet skapat bättre förutsättningar för bilden och texten att mötas. 

17 http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neuro-
spykiatriska-funktionsnedsattningar/Flickor-med-Aspergers-syndrom/, 2016-04-28
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9. Bilaga
Textmanus i sin helhet

Jag har vuxit ur den vanliga verkligheten 

kanske har den aldrig passat.

Det är inget som syns 

för det är ingen som ser

att allt klämmer åt och kliar.

Det är ingen som vet att jag bor i låtsasheten

att jag är ensam här bland alla andra.

Här är nästan som vanligt

och jag ryms hur bra som helst

för här trängs jag inte med orden.

I låtsasheten bor inte rösten i pratet

här bor orden i bilder.

Mjuka ljud i magen och tysta filmer i pannan

som går att sortera och räkna

eller lägga i långa rader att titta på. 

I den vanliga verkligheten är orden inte mina.

De är inte mjuka och de är inte tysta

och de går definitivt inte att titta på.

De går inte att räkna och de går inte att sortera

och de ligger inte still där jag har lagt dem.

I den vanliga verkligheten är jag nästan alltid tyst.

Jag säger ingenting mest för att jag inte vill.

De andra vet inte att min röst inte bor i pratet

och munnen ibland glömmer att öppna sig.

De andra förstår inte att det inte går att prata

om orden inte lyder och inte ligger still.
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Här i låtsasheten är jag aldrig tyst 

för här behöver jag inte pratet.

Jag lägger ord i en ordning som jag räknat ut:

sålunda

berså

gungfly

till exempel, min röst är filmer och bilder i rader.

Ibland blir jag rädd att låtsasheten ska ta slut

det kan bli så stökigt där inne ibland.

När jag har räknat orden och sorterat dem som bäst

kan jag råka glömma var jag ska lägga tillbaks dem.

Då blir jag orolig att jag inte ska få plats

och jag måste städa jättelänge.

Här i låtsasheten är det bara jag som vet hur allting ska vara

men jag kan inte bestämma om allt.

Några ljud blir till dån och några filmer blir för otäcka

och jag vet inte var jag ska göra av dem.

Då blir jag orolig att ingenting ska bli rätt

och jag måste börja om från början.

Jag har vuxit ur den vanliga verkligheten

tänk om jag växer ur låtsasheten med?

Tänk om jag inte får plats och måste trängas bland orden

och det börjar klämma åt och klia?

I den vanliga verkligheten bor rösten i pratet 

men min röst är filmer och bilder i rader.

Om raderna blir för långa, 

vart ska rösten ta vägen då?

Tänk om den vanliga verkligheten var större

och om alla kunde låta orden ligga still ibland?
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Så att vi som är tysta också fick plats?

Så att vi kan lägga ut orden i långa, slingrande rader

och säga: “Här är min röst. Vad säger du?”
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