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Hur barn påverkas av migration är något vi har relativt liten kunskap om, både nationellt och internationellt. I
Norden lever de flesta barn sina liv som barn gör mest, i en vardag som rymmer lek, skola och familjeliv.

Men det finns erfarenheter som påtagligt påverkar tillvaron för vissa barn; migration är en sådan
erfarenhet.Vilka strategier utvecklar barn för att hantera sin situation i samband med migration? Hur hanterar
samhällets mottagande institutioner den utsatthet och brist på rättigheter som ytterst styr migrerande barns
liv?Författare: Kristina Alstam, Maren Bak, Berit Berg, Kerstin von Brömssen, Ulla Björnberg, Ingrid

Fioretos, Kristina Gustafsson, Olga Keselman, Birgitte Romme Larsen, Hilde Liden, Anna Lundberg, Eva
Norström, Lutine de Wal Pastoor, Layal Kasselias Wiltgren, Kathrine Vitus.

Dess kapitel är skrivna av välrenommerade forskare som sammanfattar och strukturerar en mängd
originalforskning. Jatka ostoksia. Presentation Professor em.
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en vardag som rymmer lek skola och familjeliv. Artiklar i kategorin Adoption Följande 11 sidor av totalt 11
finns i denna kategori. vid Göteborgs universitet vars forskning anknyter till migration och integration i
någon bemärkelse. Find read and cite all the research you need on ResearchGate. J Josefsson. Vi vill dock

poäng tera att migration särskilt för flyktingar och asylsökande ofta är en svår och .
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