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forholdsvis stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til
både læring og trivsel. En udbredt tilgang til denne store udfordring er at udpege problemet hos individet
eller en særlig gruppe af elever. I denne bog undersøges det, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos
eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet.
Bogen er med andre ord en invitation til at se på egne forståelser og egne måder at indgå i samspillet med

denne gruppe af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Dermed identificeres nogle knapper, som man
som professionel selv kan skrue på, og som man måske ikke selv var bevidst om ? og derved bliver man i
stand til at ændre på selve samspillet og tilbyde en mere nuanceret pædagogik i en mangfoldig skole.
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