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Första utkastet efter intervju med Jonas taget från minnet. 
 Jonas föddes den 19 Januari 1982. 
”Som barn hade jag alltid svårt att sitta still. Det var något man skulle växa ur. 
Men det gjorde jag aldrig”.  

(De flesta av bilderna från min barndom saknar skärpa. Man kan fråga sig 
varför. Kanske för att jag alltid var i rörelse.) 

”Att kalla det överskottsenergi är felaktigt. Jag är ju trött nästan hela tiden. 
Man skulle kunna jämföra det med en övertrött unge som retar gallfeber på 
sina föräldrar. ” 

Jonas hade en lycklig barndom. Han var tidig med det mesta. Han upplevdes 
som lill- gammal och hade ett välutvecklat språk och var kreativ. Hans 
favoritsysselsättningar var att bygga lego och att teckna. Jonas mamma hade 
en väninna som var lärare. Hon gav honom pedagogiska spel som han 
snabbt löste. Hon ansåg att han var begåvad för sin ålder. Detta gjorde att 
Jonas mamma såg fram emot skolstarten och trodde att det skulle gå mycket 
bra för honom.(Gamla foton, samt bilder på lego och Jonas sitter och målar)  

Men det var då det började. (Närbild på Jonas)  

Han dagdrömde sig genom hela låg- och mellanstadiet och i stort sätt 
vartenda kvartsamtal hade fokus på hans bristande uppmärksamhetsförmåga. 
Lärarna beklagade sig över att han inte lyssnade och upplevdes frånvarande 
och trög. (drömsekvens fortsätter, Jonas stirrar upp i skyn ser uttråkad ut vilar 
ansiktet i handen, gubben i månen)  

I högstadiet fortsatte det men Jonas började säga ifrån vilket resulterade i att 
lärarna blev hans största fiender.  

Efter gymnasiet började han att arbeta på en industri. Många upplever att de 
klarar sig bättre i yrkeslivet. Hos Jonas kändes det snarare tvärtom. Känslan 
av utanförskap var maximal. Han kunde inte förstå hur alla kunde trivas med 
sina meningslösa industrijobb man kände ju sig bara som en fisk fast i ett 
akvarium. (Jonas går, fiskar i ett akvarium)  

Jonas var inte omtyckt bland cheferna och kunde inte förlika sig med någon 
av sina arbetskamrater. Hans vantrivsel utvecklade till tvångstankar och 
psykisk ohälsa. Känslan av utanförskap hade vid det här laget eskalerat. Han 
fick nog av sig själv och bestämde sig att gå till en psykolog för att 
förhoppningsvis få ett svar på vad det var för fel. Efter ett antal besök var 
läkarna relativt överrens om att det antagligen handlade om AD/HD.  
(begraver ansiktet i händerna, biter på naglarna, stoppur,( stressande 
tickande/ långsamt tickande) bild utanför psyk, står i skogen)  


