
”HVORFOR HOPPER JEG” av Naoki Higashida

den indre stemmen til en 13 år gammel autistisk gutt

Boken er skrevet av Naoki Higashida da han var 13 år gammel og ble utgitt første gang i 2007(på 
japansk). Det tok 7 år før den ble oversatt til engelsk av KA Yoshida og David Mitchell. David Mitchell 
er selv en internasjonal bestselgende forfatter, men han er også far til en gutt med autisme. Boka har 
hatt stor betydning for hvordan han nå forstår sin egen sønn. Han har skrevet forordet i boken, og 
skriver blant annet:

”Som om ikke det var nok, river Hvorfor hopper jeg grunnen bort under en av de mest uhyggelige 
vanlige forestillingene om autisme - at mennesker med autisme er antisosiale einstøinger som 
mangler empati.  Naoki Higashida gir gjentatte ganger uttrykk for at han tvert imot setter stor pris på  
andres selskap. Men fordi kommunikasjonen er så problematisk, ender den som har autisme ofte opp 
alene i en krok, hvor folk ser ham eller henne og tenker: Aha, et klassisk tegn på autisme. …
Konklusjonen er at verken følelsesfattigdom eller aversjon mot samvær er symptomer på autisme, 
men konsekvenser av autisme, av dens strenge begrensning av selvutfoldelsen og samfunnets nesten 
fullkomne uvitenhet om hva som foregår i et autistisk sinn.”

Naoki selv kommer inn på mange av de områdene som samfunnet ofte oppfatter som symptomer og 
tegn på autisme. Han gir ofte en dypere og mer detaljert forklaring på disse symptomene. Andre 
ganger kan han avfeie vår oppfatning helt, og gi en forklaring som kan være overraskende. Når man 
leser boken om Naoki vil man se mye av kompleksiteten i det å ha autisme. 

”Problemet med fragmentert hukommelse  er at minne iblant blir avspilt om igjen i hodet mitt som 
om de nettopp har funnet sted – og når det skjer, vender alle følelsene jeg opprinnelig hadde tilbake, 
som en plutselig flodbølge. …Det spiller ingen rolle at minnet stammer fra lang tid tilbake – den 
samme hjelpeløse følelsen jeg hadde den gangen, flommer over og oversvømmer alt, og det vil bare 
ikke ta slutt.”

”Når jeg oppdager at jeg har gjort en feil, er det som om noe kortslutter i hodet mitt. Jeg gråter, jeg 
skriker, jeg lager stort oppstyr, og jeg kan ikke tenke klart om noe som helst lenger. Uansett hvor liten 
feilen er – for meg er det en stor sak, som om jord og himmel er blitt snudd på hodet.”

De ulike kapitlene i boka vil  for mange, som kjenner barn eller voksen med autisme, være kjente 
situasjoner som man kan få en bedre forståelse for. For personer som skal bli kjent med autisme, er 



denne boken en god måte å bli introdusert for autisme, uten å være farget av pedagogiske teorier.  
Med  kapitler  som  ”Hvorfor  gjentar  du  spørsmål  folk  stiller  deg?”,  ”Hvorfor  er  ansiktet  ditt  så  
uttrykkløst?”, ”Hvorfor holder folk med autisme seg ofte for ørene? Er det når det er mye støy?” og 
”Hvorfor gjør du så stort nummer ut av det når du gjør små feil?”  får man gode forklaringer på ofte 
stilte spørsmål angående autisme. Boken ble skrevet da Naoki var 13 år gammel og er en bok som er 
veldig lettlest, samtidig som innholdet er svært viktig.
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