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Minoritets-
danske drenge 

i skolen
Modvilje og

forskelsbehandling

Minoritetsdanske drenge eller ’indvandrerdrenge’, 
som de typisk kaldes i den offentlige debat, forbindes 
ofte med dårlige skoleresultater, ballade og krimi-
nalitet. Samtidig peger flere undersøgelser på, at 
drengene mødes med negative forventninger og 
oplever at blive set skævt til og forskelsbehandlet i 
skolen. 

I Minoritetsdanske drenge i skolen. Modvilje og 
forskelsbehandling ser Laura Gilliam nærmere på 
drengenes position, selvforståelser og skolestrategier 
og diskuterer de sociale og kulturelle dynamikker, 
der er omkring etnicitet, racialisering, køn og skole. 
Med afsæt i interviews med 18 minoritetsdanske 
drenge beskriver hun, hvordan drengenes oplevelser 
af lærernes forventninger, modvilje og velvilje får 
betydning for deres præstationer og engagement i 
undervisningen. Positive forventninger og dialog om 
etnicitet og forskelsbehandling er afgørende, hvis de 
onde cirkler skal brydes.

Laura Gilliam

M
inoritetsdanske drenge i skolen

Bøgerne i Asterisk-serien indeholder forsknings baseret 
viden om pædagogiske emner med relevans for studerende og 
undervisere på universiteter og professionshøjskoler. Serien 
dækker særligt områderne pædagogisk psykologi, pædagogisk 
sociologi og uddannelsesfilosofi.er antropolog og lektor, ph.d. i 

pædagogisk antropologi ved DPU, Aarhus Universitet.
Hun forsker i minoritetsdanske elever i folkeskolen 
og i skolens opdragelsesnormer med fokus på børns 
identitetsforståelser og skolens håndtering af diversitet, 
etnicitet og religion. Hun er forfatter til De umulige 
børn og det ordentlige menneske og, med Eva Gulløv, til 
Civiliserende Institutioner.
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