Farvede forventninger

”Din klamme negerbolle”
”Jeg husker stadig den kropslige fornemmelse af lammelse,
da ordene ramte mig. Jeg gik i 5. klasse, og ordene kom fra
min bedste veninde. Lammelsen og det kraftige ubehag, der
var forbundet med den, ramte mig, fordi ordene markerede en
forskel mellem mig og min veninde. Men det virkelige ubehag
blev udløst af den klokkeklare fornemmelse af, at forskellen lå
hos mig. Det var mig, der var anderledes. Ikke hende”.
Sådan indleder minoritets- og ungdomsforsker Laila Colding
Lagermann bogen Farvede forventninger, der fortæller om den
forventningsfattigdom, ulighed og forskelsbehandling, som mange
minoritetsetniske børn og unge oplever i skolen. Og om hvordan
velment, men misforstået ’farveblindhed’ risikerer at lade børnene
stå alene med deres oplevelser.
Hvis skolen skal give alle børn lige muligheder, så kræver det, at
lærere tør tale om, hvilken betydning de måske ubevidst tillægger
børnenes hår- og hudfarve, skriver Colding Lagermann i bogen.
Hun peger på, at lærere kan gøre en positiv forskel for minoritetsetniske børn, når de taler åbent, professionelt og handlingsorienteret om farvede forventninger.

OM FORFATTEREN
Laila Colding Lagermann er lærer og ph.d. i pædagogisk
psykologi. Hun er en del af forskernetværket Noise og arbejder i dag
som minoritets- og uddannelsesforsker med særligt fokus på trivsel
og motivation for alle elever i skolen.

OM PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Farvede forventninger er bog 13 i Aarhus Universitetsforlags serie
Pædagogisk rækkevidde, der udgives i samarbejde med Danmarks
Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. I serien giver Danmarks førende pædagogiske forskere viden til skoledagen og inspirerer til praksisnær pædagogisk udvikling.
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