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Mødet mellem lærere og drenge med minoritetsbaggrund har stor betydning for, 
hvordan minoritetsdrengene oplever deres skolegang. I sin nyeste bog giver DPU-forsker 
Laura Gilliam et sjældent indblik i dynamikkerne mellem lærere og minoritetselever og 

peger på, at forskelsbehandling er et institutionelt problem i Danmark. 

‘JER FRA GHETTOEN’: 
MINORITETSDRENGE 

FORTÆLLER OM DERES 
SKOLEGANG

Af  Knud Holt Nielsen 

 D
renge med minoritets-
baggrund får generelt 
dårligere skoleresultater end 
gennemsnittet, og markant 
færre af dem fortsætter 

videre i uddannelsessystemet. Det har i en 
årrække stået centralt i den danske debat 
om skolen. Forklaringen går ofte på, at det 
skyldes forhold i barnet, i hjemmet, dårlige 
sprogkundskaber eller elevernes sociale bag-
grund. Men den betydning, som kan tilskrives 
relationerne mellem lærere og elever, og den 
behandling, elever oplever i klasserummet, 
har været underbelyst i Danmark. 

Det er en del af baggrunden for bogen Mi-
noritetsdanske drenge − modvilje og forskels-
behandling i skolen, der udkommer på Aar-
hus Universitetsforlag i slutningen af 2018. 
Med bogen sætter forfatteren Laura Gilliam, 
der er antropolog og lektor på DPU, Aarhus 
Universitet, fokus på minoritetsdrenge i den 
danske folkeskole.

“Jeg har gennem årene gennemført en 
række længerevarende feltarbejder blandt 
minoritetsdanske børn i danske skoler, hvor 
jeg i nogle klasser eller bestemte læreres 
timer oplevede et etnisk mønster i, hvem 
der blev skældt mest ud og irettesat. Selvom 

både minoritets- og majoritetsdanske drenge 
var urolige og spillede op til hinanden, var 
der en tendens til en overdisciplinering af de 
minoritetsdanske drenge. Der skulle mindre 
til, og der blev slået hårdere ned på dem, end 
når det var majoritetsdanske børn, der var 
urolige i timerne. Samtidig har jeg overhørt 
lærere tale meget negativt om de tosprogede 
drenge,” fortæller hun og understreger, at 
hun har observeret en meget stor forskel på 
lærernes opførsel. 

“På nogle skoler kunne jeg se drenge fra de 
samme etniske og sociale baggrunde, som fik 
helt andre roller i skolen. Eksempelvis blev 
de minoritetsdanske drenge i en 9. klasse 
kaldt for ‘de søde og høflige drenge’, og i en 
anden klasse var alle drengene meget opta-
gede af skolearbejdet. Den primære forskel 
mellem disse klasser og andre klasser, hvor 
drengene havde et dårligt ry, var, at de havde 
nogle lærere, som så anderledes på dem. Det 
er de dynamikker, jeg dykker ned i i bogen. 
Hvordan har minoritetsdanske drenge ople-
vet deres lærere, og hvilken betydning har det 
haft for deres skolegang?”

Forskelsbehandling i skolen 
Laura Gilliam har forsket i børn og unge 
med minoritetsbaggrund i mange år, og i 
bogen samler hun resultaterne af en lang 

række kvantitative og kvalitative undersø-
gelser baseret på deltagerobservationer i 
skolen og interviews med lærere og drenge 
med minoritetsbaggrund om deres skoleop-
levelser. Fokus er dog hendes interviews med 
18 drenge på 16-19 år med forskellig etnisk 
baggrund, som kommer fra forskellige steder 
i Danmark. Der er både elever, som har gået 
på skoler med mange og med få minoritets-
elever. I dag går de i gymnasiet, på erhvervs-
skoler eller i 10. klasse og kigger tilbage på 
deres erfaringer fra forskellige folkeskoler. 

Med bogen giver hun stemme til de mino-
ritetsdrenge, vi hører om i medierne, og som 
oftest er spundet ind i negative fortællinger 
og altid bliver fremstillet gennem eksperter, 
lærere eller politikeres blik. Laura Gilliams 
bog giver et unikt indblik i drengenes egne 
oplevelser og tanker om, hvordan de har 
oplevet at blive forskelsbehandlet i løbet af 
deres skolegang. Undersøgelsen er altså ikke 
blot en temperaturmåling, eller et her-og-nu-
billede; den samler drengenes erfaringer med 
forskelsbehandling gennem et helt skoleliv. 

“To tredjedele af de drenge, som jeg har talt 
med, har i samtalerne peget på oplevelser 
med lærere, som de mener, har udsat dem for 
forskelsbehandling, og at det har haft en væ-
sentlig negativ betydning for deres skolegang. 
Det skal ikke forstås som, at vi dermed kan 
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hævde, at to tredjedele af minoritetsdanske 
drenge diskrimineres, eller at jeg dermed har 
dokumenteret, at de interviewede drenge 
rent faktisk blev forskelsbehandlet. Det er 
heller ikke hele fortællingen om minoritets-
danske elever i skolen, da en del drenge har 
en god relation til deres lærere. Men det kan 
kaste lys over drengenes oplevelser af negativ 
forskelsbehandling i skolen på grund af deres 
køn og etnicitet. Og så giver det et indblik i, 
hvordan de har reageret på den forskelsbe-
handling,” siger Laura Gilliam.

Læreren gør forskellen 
Alle de drenge, der indgår i undersøgelsen, for-
tæller om gode lærere undervejs i deres skole-
tid, der har haft en væsentlig positiv betydning 
for dem og for deres videre udvikling. 

“Det har været lærere, som viste velvilje 
over for dem, og som havde høje forventnin-
ger til dem. De kunne godt være skrappe og 
stille krav, men det at de viste, at de kunne 
lide dem og stillede de samme krav til alle 
elever, er en vigtig pointe. De lærere taler de 
rigtig kærligt om – som nogle, der har gjort 
en stor forskel for dem, og som de gjorde sig 
umage over for,” siger Laura Gilliam.

De dårlige lærere var til gengæld dem, som 
drengene oplevede systematisk behandlede 
dem dårligere end de andre elever. 

“Drengene sondrede meget mellem de 
lærere, de oplevede som retfærdige, og dem 
som de oplevede som uretfærdige. De uret-
færdige var dem, der eksempelvis systematisk 
reagerede hårdere mod minoritetsdanske 
drengene i klasserummet. Drengene har re-
gistreret, hvordan de drenge oftere blev mis-
tænkeliggjort for ting, de måske ikke havde 
gjort, smidt uden for døren eller skældt mere 
ud af bestemte lærere end de majoritetsdan-
ske drenge og piger blev, selvom de var lige så 
urolige,” siger Laura Gilliam og fortsætter: 

“Drengene nævner andre lærere, som de 
havde det godt med, hvilket tyder på, at de 
ikke var generelt problematiske elever. Når 
de skal forklare, hvorfor de opfattede det 
som forskelsbehandling, begrunder de det 
med, at det var de samme lærere, som også 
regelmæssigt fortalte dem, at de ikke kunne 
blive til noget i uddannelsessystemet, og som 
valgte at overse dem i timerne. Eller at det 
var de lærere, de også havde hørt tale nega-
tivt om indvandrere eller omtale dem som 
‘jer fra ghettoen’”.

Drengene beskriver, at sådanne udtalelser 
har fået dem til at føle sig anderledes. En af 
eleverne i bogen beretter dertil, at der på den 
skole i Aarhus, han gik på, blev konstrueret 
en skillevæg, hvor han og de to andre mi-
noritetsdrenge i hans klasse skulle sidde bag 

en afskærmning med en slags tremmer for, 
hvorfra de ikke kunne se tavlen ordentligt. 
Det fik ham til at føle sig som et misfoster, 
fortæller han i dag.

Skævheder i karaktergivningen 
En række studier understøtter, at der ligger 
mere strukturelle problemer bag forskels-
behandling af minoritetselever i skolen. Det 
drejer sig både om, at de er ringere stillet i 
forhold til de kompetencer, den viden og det 
sprog, der værdsættes i skolen, men nogle 
studier peger på, at det også ses i karakter-
givningen. I en undersøgelse fra 2015 blev 
400.000 danske skoleelevers standpunktska-
rakterer i 9. klasse eksempelvis sammenlignet 
med deres karakterer til folkeskolens af-
gangseksamen, hvor en ekstern censor havde 
medvirket til at bedømme opgavernes niveau. 
Resultaterne viste en markant forskel mellem 
lærernes vurdering af elevernes niveau og det 
niveau, eleverne opnåede til eksamen. 

Samlet set viste den undersøgelse, at drenge 
med minoritetsbaggrund, hvis forældre 
havde et lavt uddannelsesniveau, gennem-
snitligt fik lavere standpunktskarakterer 
af deres lærere, end de gjorde til eksamen. 
Omvendt viste undersøgelsen også, at elever 
af forældre med højere uddannelse, piger og 
elever med etnisk dansk baggrund fik højere ›

Minoritetsdrengene fra 
Laura Gilliams undersøgelse 
oplever, at lærerne slår 
hårdere ned på dem end på 
de øvrige elever, hvis de er 
urolige i timerne eller leger 
lidt vildt i skolegården. 
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standpunktskarakterer af deres lærere, end 
de fik til eksamen. 

Laura Gilliams samtaler med minoritets-
drengene om deres egne oplevelser i skolen 
understøtter dette billede. To af eleverne 
fortæller eksempelvis om, hvordan de til 
deres matematikprøver oplevede at få 10- 
og 12-taller, men alligevel kun fik 4 i deres 
standpunktskarakter, og når de rakte hånden 
op i timerne, fordi de kendte svaret, så hen-
vendte deres lærer sig konsekvent til andre 
elever. Da de så fik 10 til en terminsprøve, 
var deres lærere overbeviste om, at de havde 
snydt til prøven.

“Det var et stort slag, fordi det jo var et fag, 
hvor vi kunne få gode karakterer,” fortæller 
drengen Muhammed om oplevelsen. Den 
samme lærer havde i øvrigt også kaldt mino-
ritetsdrengene for “arabersvin”.

Afgørende UPV-vurderinger 
Lærernes indstilling til dem kan blive afgø-
rende for drengenes videre vej i uddannelses-
systemet. Flere af drengene fortæller i bogen, 
hvordan de oplevede, at de samme lærere 
på forskellig vis forsøgte at blokere for, at de 
kunne komme i gymnasiet, selvom de havde 
et højt nok karaktergennemsnit.

Alle elever skal i dag igennem en vurdering 
af, om de er parate til gymnasiet, i forbindel-
se med den såkaldte UPV (uddannelsespa-
rathedsvurdering). Den afgørende vurde-
ring finder imidlertid sted før folkeskolens 
afsluttende prøver, så det sker helt og holdent 
på baggrund af de lokale læreres opfattelse 
af drengenes faglige niveau og deres sociale 
og personlige udvikling. Her fortæller flere 
af minoritetsdrengene om, hvordan bestemte 
lærere, som de har haft en dårlig relation til, 
lige op til deres UPV pludselig valgte af sætte 
dem markant ned i standpunktskarakterer.

Abdirahim, der er somalisk-dansker og 
i dag går på gymnasiet og klarer sig godt, 
beskriver, hvordan han efter at have fået 
to 7-taller i matematik i den første stand-
punktskarakter og et 7-tal og et 10-tal til 
terminsprøven pludselig blev sat ned til et 
4-tal og et 2-tal af sin matematiklærer, lige 
før han skulle have den UPV, der afgjorde, 
om han kunne komme i gymnasiet. 

“Jeg spurgte hende, hvordan jeg kunne få 
02 i skriftligt, når jeg fik 7 og 10 til termins-
prøven. Så sagde hun til mig: ‘Det er bare 
det, du ligger til’. Så sagde jeg: ‘Det giver jo 
ingen mening, du har lige lagt mig to ka-
rakterer ned! Du kan ikke sige, at jeg ligger 
her’. Så sagde hun bare til mig: ‘Det er det, 
du ligger på’,” fortæller han til Laura Gilliam 
i bogen. 

Dermed var vejen til gymnasiet lukket for 
Abdirahim, selv om de andre lærere mente, 
at hans faglige niveau var egnet til at starte 
på gymnasiet. Ved den efterfølgende stand-
punktskarakter var han så sat op igen til to 
7-taller af matematiklæreren, men da var 
det for sent at søge ind på gymnasiet, og han 
måtte i stedet gå via 10. klasse.

Eksemplet med Abdirahim viser elevernes 
oplevelse af afmagt, når lærerne vurderer, om 
de er uddannelsesparate eller ej. Laura Gil-
liam peger desuden på, at der forud for UPV 
også sker en lang række andre små og store 
vurderinger af eleverne.

“Med uddannelsesvurderingen bliver 
der truffet en beslutning, som kan have 
afgørende betydning for den unge, men 
lignende beslutninger og vurderinger laves 
jo kontinuerligt hele vejen igennem et 
skoleforløb, så der kan jo være andre, mere 
uformelle situationer, hvor det har lige så 
store konsekvenser for drengene. Kan de 
klare en bestemt faglig udfordring, bliver de 
udtaget til bestemte aktiviteter, eller får de 
opbakning og støtte i forhold til opgaver i 
den daglige undervisning?” siger Laura Gil-
liam og fortsætter:

“Jeg har kun drengenes oplevelse af situa-
tionen og kan selvsagt ikke sige, om lærerne 
har andre motiver. Lærerne kan for eksem-
pel have en idé om, at de ville gøre eleverne 
en bjørnetjeneste, hvis de lod dem starte i 
gymnasiet. Men den vurdering kan også være 
baseret på negative og lave forventninger til 
drengene. Under alle omstændigheder ople-
ves det af drengene som rendyrket forskels-
behandling og modvilje.”

Rosenthal-effekten 
Det er problematisk set i lyset af veldoku-
menteret pædagogisk forskning, der peger 
på, at børn formes af den opfattelse, de 
voksne har af dem. Fænomenet er kendt som 
Rosenthal-effekten, som viser, at der er en 
klar sammenhæng mellem læreres forvent-
ninger til specifikke børn og disse børns 
indsats og læring i skolen.

Drengenes fortællinger om erfaringer fra 
skolen understreger både den positive og den 
negative side af Rosenthal-effekten. Hos de 
lærere, der mødte dem med både anerken-
delse og forventninger, så de følte sig ligevær-
dige, fortalte drengene, at de gjorde en ekstra 
indsats, mens det modsatte var tilfældet, når 
de blev undervist af lærere, hvor de oplevede 
klar forskelsbehandling.

“Det er gennemgående, at eleverne fortæl-
ler, hvordan de simpelthen trak sig ud af 
undervisningen, når de oplevede at blive set 
skævt til, ikke at blive anerkendt for deres 
faglige niveau eller bevidst blev overset, når 
de forsøgte at være aktive i timerne og række 
hånden op. De blev demotiverede og frustre-
rede, men følte ikke, de kunne stille noget 
op. På den måde er der en markant negativ 
spiral, hvor de opgiver og får endnu flere 
konflikter med lærerne,” siger Laura Gilliam.

Nogle af drengene er stadig i gang med 
forberedende forløb til ungdomsuddannelser 
og har haft en svær skolegang, men de fleste 
af drengene er i dag kommet videre i gymna-
siet, på erhvervsuddannelser eller i 10. klasse. 

“De fortæller alle sammen, hvordan deres 
karakterer går op, når de forlader folkeskolen 
til fordel for 10. klasse eller gymnasiet. Det 

De fleste minoritetsdanske 
drenge er ikke indblandet i 
det hårde bandemiljø, men 
de oplever, at deres tøj, hår 
og hudfarve betyder, at nogle 
lærere dømmer dem og tror, 
at de er kriminelle bande-
medlemmer. SC
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ifølge elevernes anonyme selvrapportering 
blot var 2 procent. Lærerne mente, at 18 pro-
cent af eleverne havde begået hærværk, hvor 
det faktiske tal blot var 2 procent. Lærerne 
var overbeviste om, at 7 procent af eleverne 
havde begået et røveri, men ifølge elevernes 
anonyme svar var der ikke en eneste, der 
havde begået en sådan kriminalitet.

“Vi ved fra international forskning, at 
sådanne ofte ubevidste negative forventnin-
ger, som kan bunde i sociale og etnisk-raciale 
stereotyper, kan få betydning for, hvordan 
lærere behandler minoritetselever,” siger 
Laura Gilliam og fortsætter: 

“Den ‘hårde kriminelle indvandrerdreng’ 
er altså blevet en figur, som præger nogle 
læreres syn på hele kategorien af minoritets-
drenge. De ser dem tilsyneladende ikke som 
individuelle børn, men racialiserer dem, i og 
med de fortolker dem som ‘den samme slags’ 
på tværs af forskellige etniske baggrunde. 
Konsekvensen er, at de behandler dem enten 
på baggrund af tidligere erfaringer med 
andre minoritetsdanske drenge eller ud fra 
stereotype forestillinger. Det kan medføre, at 
en del lærere møder drengene med negative 
forventninger og behandler dem anderledes 
end andre børn.”

Mere end et individuelt problem 
Der er til gengæld intet, som tyder på, at 
andelen af minoritetselever i skolen har en 
betydning for deres oplevelser med forskels-
behandling. En række af de drenge, der op-
levede at blive set skævt til på grund af deres 

kan selvfølgelig være, fordi de gør en større 
indsats, men de siger samstemmende, at de 
selv oplever, at det hænger sammen med, at 
deres nuværende lærere har en anden indstil-
ling til dem,” siger Laura Gilliam.

De farlige og kriminelle drenge 
Ét er drengenes oplevelser af at få 
nedvurderet deres skolefaglige evner, noget 
helt andet, men lige så frustrerende for 
drengene, er de tilfælde, hvor de bliver set 
som potentielt farlige og kriminelle.

“Et gennemgående træk er, at drengene 
oplever, hvad man kan kalde proportionsfor-
vrængning; at nogle lærere generelt oplevede 
deres adfærd som værre, end den var, og 
at de ikke fik den dispensation for at være 
børn – og drenge – som andre børn gør. Hvis 
de for eksempel var urolige i skolen eller 
lavede, hvad de selv opfattede som alminde-
lig børneballade, så var deres oplevelse, at det 
hurtigt blev set i et andet og mere bekym-
rende lys, end når deres majoritetsdanske 
klassekammerater gjorde det samme,” siger 
Laura Gilliam. 

Flere af drengene beskriver, at nogle lærere 
uretmæssigt opfattede dem som kriminelle 
og slog dem i hartkorn med, hvad drengene 
selv kalder ‘de dårlige typer’. Hun peger på, 
at det hænger sammen med en modkulturel 
form, der er skabt blandt nogle minoritets-
danske drenge, som dyrker hård maskulinitet 
og afviser skolens normer. Som i mange 
andre samfund er det en form og stil, socialt 
og kulturelt marginaliserede unge skaber 
som reaktion på stigmatisering og dårlige 
skoleerfaringer og som tilpasning til et hårdt 
miljø i de områder, mange minoritetsfamilier 
er bosat i. 

Langt de fleste minoritetsdanske drenge 
er ikke indblandet i det miljø, men har blot 
overtaget stilen – dvs. tøj-, hår- og gangstilen, 
som de finder smart, og som er påkrævet i 
gruppen for at være socialt inkluderet. De 
oplever dog, at deres tøj, hår og hudfarve 
betyder, at nogle lærere dømmer dem og tror, 
at de er kriminelle eller bandemedlemmer. 

Drengenes individuelle oplevelser med 
forskelsbehandling afspejler mere udbredte 
problemer med fordomme og negative 
forforståelser. Det viser en større undersø-
gelse fra 2017 af læreres forventninger til 
minoritetsdanske 14-15-årige elever i Ting-
bjerg- og Brønshøj-området ved København. 
Tingbjerg-undersøgelsen afslører en markant 
forskel på lærernes forestillinger om deres 
elever og børnenes faktiske adfærd. Lærerne 
vurderede, at 12 procent af eleverne i Ting-
bjerg var medlemmer af en bande, hvor det 

»Den ‘hårde kriminelle 
indvandrerdreng’ er 

altså blevet en figur, som 
præger nogle læreres 

syn på hele kategorien af 
minoritetsdrenge. De ser 
dem tilsyneladende ikke 
som individuelle børn, 
men racialiserer dem, i 

og med de fortolker dem 
som ‘den samme slags’ på 
tværs af forskellige etniske 

baggrunde.« 
Laura Gilliam.

etnicitet og køn, gik på skoler med en meget 
lille andel minoritetselever. Laura Gilliam 
peger på, at hendes undersøgelser ikke siger 
noget om, hvorvidt minoritetselevers trivsel 
eller engagement i skolen skulle blive bedre 
af, at andelen holdes nede gennem spred-
ning af børnene. Det er derimod relationen 
mellem lærerne og drengene på den enkelte 
skole, der er central.

“Problemet med diskrimination i skolen 
kan ikke løses ved blot at sprede børn eller 
sætte ind i forhold til individuelle lærere, der 
udtrykker fordomme og negative forvent-
ninger til minoritetsdrenge. Det kræver i 
stedet en større bevidsthed om, at der sker 
forskelsbehandling i Danmark og i skolen, 
og ikke mindst at fordomme ikke forsvinder, 
blot fordi skoler fokuserer på at være blinde 
for etnicitet og ikke tale om forskelle,” siger 
Laura Gilliam.

“Langt de fleste lærere har de bedste inten-
tioner om at behandle alle som individer og 
børn, men hvis de ikke taler med børnene 
om disse emner og tabuiserer emnet for-
skelsbehandling, overlader de det til børnene 
at forstå de forskelle mellem folk og den 
forskelsbehandling, de oplever. Samtidigt 
viser samtalerne med minoritetsdrengene 
også, at skoler og lærere gør en positiv forskel 
for drengenes skolegang. Ligesom negative 
forventninger og modvilje fra lærere dræner 
dem for motivation og tiltro til sig selv, så 
kan høje forventninger og positive relationer 
styrke drengenes engagement og glæde ved 
skolen. Men at ændre det kræver, at der er en 
større diskussion og refleksion om praksis, 
forforståelser og forventninger blandt læ-
rerne på de enkelte skoler.”  
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unge med minoritetsbaggrund 
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Kandidatuddannelsen i pædago-
gisk antropologi.
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