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BESKRIVNING

När några kallar ADHD för en underbar gåva skriver författaren Göran Lager om livskriserna från
barnsben till pensionen. Om det fullständiga kaos som infinner sig i kampen för att skaffa sig redskap och
strategier för att överleva. Han gör det också, överlever, fast nätt och jämt. Det här är en uppgörelse i ett
antal akter, en uppgörelse med skolan, med familjen, med relationer, med samhället och framförallt med
honom själv. Berättat i tredje person finns en nästan obehaglig distans som förstärker smärtan av ständiga
prokrastineringar, av rädsla, den starka ångesten och smärtan över brist på självtillit. Man får tycka synd
om sig själv skriver han på flera ställen i boken, men det räddar honom inte från decennier av
självmedicinering, självanklagelser, ständiga utmattningar och kriser. Livet är det helvete som ändå måste
levas , men att leva med ADHD är att leva med hastiga tankar som aldrig tänks klart, parallella tankar som
nästan aldrig blir avslutade och ständigt med ett enormt livsdriv. ADHD är ingen modern företeelse, men
diagnosen är det, medicineringen likaså. Göran Lager speglar i ett antal berättelser smärtan över att aldrig
passa in. Att leva med en odiagnostiserad ADHD är som att leva i ett fullständigt vakuum och han berättar
hur han konstruerat sitt eget livsrum för att överleva och acceptera att han är en av tusentals som tvingats
leva hela sitt liv utanför normen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Problemet är att inte få vara annorlunda, utanför normen" | ETC Göteborg

Vilka ses som missanpassade år 2016? I en fragmentarisk berättelse som sträcker sig från 1978 till idag
undersöker pjäsen The Misfits på Backa Teater vilka som ...

Lager göran - utanför normen - (danskt band) - böcker - Ginza.se

Pris: 198 kr. danskt band, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Utanför normen av Göran Lager
(ISBN 9789188533081) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra ...

Utanför normen - Lager, Göran - ISBN:9789188533081 | SnapLit

Dagens ETC tipsar om filmer och böcker utanför hetero- och tvåsamhetsnormerna.
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https://www.bo-fi.club/?p=UTANF%C3%96R%20NORMEN&ln=se
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