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I Sofias egen bok, som kom ut för 15 år sedan, beskrev Märta Tikkanen hur det är att ha och vara ett mbd-
barn. Nu är hennes dotter vuxen, och som alla med mbd (numera oftast kallat damp, adhd eller add) har hon
problem med impulskontroll, uppmärksamhet och i samspelet med andra människor. Det påverkar alla delar
av livet: utbildning, yrkesval, boende, samlevnad. Att vara vuxen och ha mbd är svårt, men som Märta

Tikkanen skriver mbd kan också stå för Mycket Bra och Duktig. Det finns ytterligt lite skrivet om vuxna med
mbd, och därför har Märta Tikkanen velat skildra hur livet kan gestalta sig, såväl ur Sofias synvinkel som ur
Märtas egen som närstående. Märta Tikkanen är mest känd för sin diktsamling Århundradets kärlekssaga
(1978) som hittills tryckts i 130 000 exemplar enbart i Sverige. Hennes senaste bok är romanen Personliga

angelägenheter (1996).

Katso käyttöehdot. httpprimo.lut.filutMasto Finna httpsmasto.finna.

Märta Tikkanen Sofia Tikkanen

lisää vähemmän. Masto Finna httpsmasto.finna.fi on poistettu käytöstä. Hun skriver om hvordan det er å ha et
ungt voksent barn med MBD og ser det både f. Förlagsband med skyddsomslag. Sofias egen bok en bok om
MDBbarn Sofia vuxen med sitt MBD. Nu är hennes dotter vuxen och som alla med mbd numera oftast kallat

damp adhd eller add har hon problem med impulskontroll uppmärksamhet och i samspelet med andra
människor. Finnaarvio 0 SOFIA VUXEN MED SITT MBD. Printer friendly. av Tikkanen Märta.
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Amazons Book Store. Att skriva om en ung vuxen människas liv sin egen dotters Värst av allt är ensamheten
Märta Tikkanens ändlösa kamp för sin dotter med MBD Djupt in i märgen vet Märta Tikkanen hur det är att

vara förälder till ett barn med MBD. en bok om MBDbarn med kommentar kring MBD av Katarina
Michelsson Sofia vuxen med sitt MBD. httpprimo.lut.filutMasto Finna httpsmasto.finna. Sofia vuxen med sitt
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