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Till mina underbara, superperfekta barn. 

All min kärlek!

Mamma Tina
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Inledning

Vi har nästan bara suddiga foton av 

Mathilda som liten. Hon klättrade runt så 

fort att det var omöjligt att få med henne på 

bild.

”Att vara med Mathilda en dag, det är som 

att ha hand om tio barn”, sade min pappa, 

som själv är mångbarnsfar.

Vi brukade tänka att Mathilda föddes med 

en inbyggd användarmanual; skrek hon 

hade man gjort fel. Och hon skrek ofta.

”Den där envisheten, den ska du ta vara 

på”, sade min mamma så klokt. ”Mathilda 

kommer att kunna åstadkomma vad som 

helst med sitt liv, bara hon får hjälp att 

slipa på den.”
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Så småningom började diagnoserna trilla 

in, både för Mathilda och för andra 

familjemedlemmar. ADHD, autism, 

Aspergers syndrom… 

Jag minns att andra människor tyckte synd 

om oss. De försökte säga Snälla Saker om 

Det Funktionshindrade Barnet, men det 

märktes ändå, att de ömkade oss.

Vi tyckte inte synd om oss. När jag började 

skriva en blogg om vårt liv med autism och 

ADHD i familjen, då valde jag namnet M 

som i Underbar. För Mathilda är underbar. 

Inte trots eller tack vare autismen, utan rätt 

och slätt som hon är.
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Den här boken handlar om kärleken till ett 

barn som har en inbyggd användarmanual 

och som nästan aldrig är stilla. 

Den handlar också om syskon och bråk, 

om normalstördhet, runda ätbara saker, 

bildscheman och hörselskydd. Och om att 

vara utmattad och priviligierad, på samma 

gång.

Välkommen att dela vår verklighet.

Tina
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Superperfekta

Dagens läkarbesök avslutades med att 

läkaren försökte förklara för oss att en 

autismdiagnos inte bara innebär svagheter 

utan också styrkor, apropå de många 

diagnoserna och speciellheterna i vår 

familj. Jag och Conny tittade på varandra. 

Sedan sade jag leende:

“Åh, det är lugnt. Vi vet redan att vi är 

perfekta. Vi gillar oss som vi är.”

Jag tror att det lugnade honom.

När jag var liten satt en av min mammas 

bästa kompisar i rullstol. Jag kan inte 

minnas att jag funderade över det utom en 

gång; på affären när kassörskan pratade 

med min mamma i stället för med hennes 

vän. Varje gång jag står i en kassakö tänker 

jag på det. På hur otroligt nedlåtande det 
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som människor räknar som omtanke kan 

vara.

Mammas vän brukade skämta massor om 

allt möjligt. Av henne lärde jag mig en hel 

del rullstolsskämt. Ett av dem berättade jag 

för trettonåringen på vägen hem efter 

läkarens utläggning.

Det var tre tjejer, en döv, en blind och en 

rörelsehindrad som kom till ett 

önskevattenfall. Om man tog stigen genom 

vattenfallet kunde man önska sig vad som 

helst och det slog in.

“Fantastiskt”, sade tjejerna till varandra, nu 

har vi vår chans!

Först gick den döva över.

“Jag kan höra, jag kan höra”, ropade hon 

från andra sidan vattenfallet. Sen gick den 

blinda över.
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“Jag kan se, jag kan se!” hördes det från 

andra sidan.

Sen rullade tjejen i rullstol genom 

vattenfallet.

“Nya däck, nya däck!” skrek hon 

överlyckligt.

Kanske är det provokativt för en del att en 

människa som har en funktionsnedsättning 

inte mest av allt skulle vilja slippa den. 

Men vet ni, det är inte alls alla dagar som 

det jag önskar mig mest av allt är en familj 

där alla är normalstörda. Ofta vill jag bara 

ha ett bättre veckoschema och en tystare 

köksfläkt, ett hus med fler rum och bättre 

ljudisolering.

Vi vet att vi är superperfekta i vår familj. 

Sen att andra inte alltid håller med, det är 

deras problem. Vi vill inte att andra 

definierar våra styrkor och svagheter eller 
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klappar oss på våra huvuden; vi är alldeles 

vanliga människor, precis som du som läser 

det här.

Alla har styrkor och lättheter. Alla har 

bekymmer och svårigheter. Tough luck. 

Det är farligt att leva; man kan dö av det. 

Men i vår familj vet vi att vi är perfekta 

som vi är. Tack för applåderna!
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