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At blive behandlet anderledes end andre sætter sig 
spor for minoritetsdanske drenge. Forskelsbehandling 
påvirker både deres præstationer og selvopfattelser. 
Undersøgelser viser nemlig, at lærernes negative eller 
positive forventninger har afgørende betydning for 
elevernes skolegang.

Antropolog og lektor på DPU, Laura Gilliam, har i mange 
år forsket i denne tematik. I bogen Minoritetsdanske 
drenge i skolen. Modvilje og forskelsbehandling samler 
hun sine kvantitative og kvalitative studier og analyse-
rer en række nye interviews med 18 minoritetsdrenge 
mellem 16 og 19 år. 

Hun konkluderer blandt andet, at nogle drenge oplever 
forskelsbehandling fra lærere, der fx irettesætter dem  
mere end andre drenge – og endda for mindre for-
seelser. Andre oplever, at lærere ser skævt til dem og 
giver dem dårligere karakterer end i tests og prøver. 
Det går ud over deres præstationer og engagement. 
Derfor må lærere tale med hinanden og eleverne om 
forskelsbehandling i skolen.

OM FORFATTEREN
Laura Gilliam er antropolog og lektor, ph.d. i pædago-
gisk antropologi ved DPU, Aarhus Universitet. Hun for-
sker i minoritetsdanske elever i folkeskolen og i skolens 
opdragelsesnormer med fokus på børns identitets-
forståelser og skolens håndtering af diversitet, etnicitet 
og religion. 

FORFATTEREN SIGER
”Ligesom negative forventninger og modvilje fra lærere 
dræner dem for motivation og tiltro til sig selv, så kan 
høje forventninger og positive relationer styrke dreng-
enes engagement og glæde ved skolen. Men at ændre 
det kræver, at der er en større diskussion og refl ek-
sion om praksis, forforståelser og forventninger blandt 
lærerne på de enkelte skoler”.
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