








Jag har sen många år tillbaka sagt ”jag kan inte rita”. Men ibland 

måste man göra sånt man inte riktigt känner sig bekväm med. 

Det kan handla om att berätta något man inte vågar, skäms 

över, är rädd för,  är ledsen över eller kanske bara att man är 

väldigt glad. Allt handlar om att våga vara sig själv. 

I mitt fall handlar det om att våga illustrera* och uttrycka mig 

i bild. Genom den här boken vill jag bevisa, inte minst för mig 

själv, att jag visst kan! Och kan jag så kan du. Så länge man har 

vilja och mod kan man komma hur långt som helst. Det är bara 

du som sätter dina egna gränser!

För att ta fram illustrationerna i den här boken har jag tittat på 

och samlat ihop toaklotter. Detta för att jag kan se ett samband 

mellan toaklotter och min egen rädsla att våga illustrera; båda 

två sker i skymundan och lite i hemlighet.  

*Illustrera är ungefär samma sak som att rita. 



Får man göra som man vill? 

Ibland kanske man vill gå på händer eller ha 
kläderna bak och fram. Eller så känner man för 
att göra någonting annat som kanske ser lite 
konstigt och knasig ut. Är det okej ändå? 

Kan man använda rosa fast att man är kille? 
Eller leka med dockor? Är det okej att göra vad 
man vill så länge det gör en glad?







Åh, varför har hon fjärilar i magen?

Ibland kan man få en sån där känsla i magen, 
som att man håller på att spricka, av pirr. 
Det brukar kallas att man har fjärilar i magen. 

Men varför har hon fjärilar i magen? 
Är det för att hon ska göra någonting hon aldrig 
gjort förut? Eller är hon rädd för någonting? 
Kanske är hon kär? Vad tror du? 





Vågar jag berätta detta till någon? 

Ibland måste man berätta sånt man egentligen 
inte vill eller vågar. Det kan vara någonting 
man inte känner sig bekväm med eller som man 
skäms över... 

Vad skulle du ha gjort för att hjälpa någon som 
har det jobbigt? Hur gör du själv när du tycker 
någonting är jobbigt? 



Vad gör man åt det då? 

Det är svårt att alltid pricka rätt och det är lätt 
hänt att det hamnar lite utanför... Men man vet 
aldrig innan man har försökt! 

Hur kan man undvika att kissa utanför?





 

Hur viktigt är det att vara först?

Det är kul att tävla, i alla fall om man är den 
som kommer först. Det kan handla om vem som 
äter upp maten snabbast eller om vem som tar i 
dörrhandtaget först. Vad brukar du och dina 
kompisar tävla om?

Men är det egentligen viktigt att alltid vara den 
som är först? Betyder det att man är bättre än 
någon annan bara för att man vinner?







Får jag vara mig själv?  
 
Man brukar säga “du ska behandla andra som du 
själv vill bli behandlad”. Men är det okej att trycka
ner sig själv? Skulle du kunna göra det mot en 
annan person? Ska man behandla sig själv som 
man behandlar andra? 

Är du nöjd över dig själv? Måste man vara som 
alla andra? Är det okej om man inte vill det?



Är det skillnad på tjejer och killar?

Ibland kan man få för sig att bara för att man är 
tjej så ska man tycka om färgen rosa eller leka 
med dockor. På samma sätt förväntas killar att 
tycka om att leka krig och bygga kojor. 

Måste det vara så? Är det någon skillnad på tjejer 
och killar? Kan tjejer och killar tycka om att göra 
samma saker? Leka med samma leksaker? 









Undra om mina pruttar hörs till killtoan? är en

 annorlunda barnbok som uppmärksammar 

saker och ting som andra böcker inte gör.

 Men det är precis det den ska handla om; att lyfta

 fram det som sker i skymundan och i hemlighet.

Den här boken är en slutprodukt av ett examensarbete som jag, 

Hannah Hedalm, gjorde under mitt sista år under min utbild-

ning på Mediedesign vid LTU i Piteå. Det handlar om min egen 

rädsla att våga illustrera. Jag har sen många år tillbaka sagt 

“jag kan inte rita”. Den här boken är ett bevis på att jag visst kan.  


