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Traumatiske oplevelser af krig, vold og forfølgelse påvirker 
børn, men ikke nødvendigvis på en entydig måde. 

Viden om børns oplevelser og mulige reaktioner er derfor 
afgørende for enhver, der arbejder med børn og unge med 
flygtningebaggrund. Denne bog bidrager med en generel 

baggrundsviden om disse børn og unge, men bogens primære 
fokus er at omsætte denne viden til konkrete råd og 

anbefalinger, som professionelle hjælpere kan benytte i det 
psykosociale arbejde med denne målgruppe. For hvordan 
skabes de gunstige fysiske, sociale og emotionelle rammer, 
som sikrer, at barnet til trods for de tidligere traumatiske 

oplevelser udvikler sig og får et godt liv?
Bogen henvender sig til fagpersoner, som i deres professionelle 
virke er i berøring med børn, unge og familier med flygtninge-
baggrund. Det gælder især lærere, pædagoger, socialrådgivere, 

sagsbehandlere og psykologer. 

Edith Montgomery, cand.psych., ph.d. og dr. med., er 
autoriseret og godkendt som specialist i psykoterapi og 
børnepsykologi og supervisor i psykoterapi. Hun har 

været ansat på Rehabiliterings- og Forskningscentret for 
Torturofre (RCT) siden 1988.

Sidsel Linnet er cand.psych. og ansat i Albertslund 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Her arbejder 
hun bl.a. med rådgivning af børn, unge og deres familier 

samt med vejledning og supervision af lærer og pædagoger. 
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BØRN OG UNGE MED FLYGTNINGE-
BAGGRUND
ANBEFALINGER TIL PROFESSIONELLE 

E D I T H  M O N TGO M E RY  & S I D S E L L I N N E T

Denne bog bidrager med en generel baggrundsviden om børn og unge med flygtninge-
baggrund, men bogens primære fokus er at omsætte denne viden til konkrete råd og
anbefalinger, som professionelle hjælpere kan benytte i det psykosociale arbejde. 

Med udgangspunkt i forskning beskriver bogen, hvilken betydning traumatiske ople-
velser af krig og vold, forfølgelse samt at leve i eksil har på børn og unges psykiske til-
stand og udvikling på kort og lang sigt.

Bogen henvender sig til fagpersoner, som i deres professionelle virke er i berøring med 
børn, unge og familier med flygtningebaggrund.
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