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minoritetspige i Danmark: At finde sig selv midt imellem flere verdener, der alle stiller forventninger til, hvad
man skal vælge - og hvor hurtigt, det skal gå. Pigerne er i færd med at gøre små oprør. At søge nye rum og

roller. De har brug for refleksion, tålmodighed og støtte fra de voksne, de møder i deres dagligdag. Bogen her
er en værktøjskasse til disse voksne. De små oprør tegner omrids af pigernes dilemmaer, lytter til deres

fortællinger af nutiden og visioner for fremtiden. Den handler også om kulturmøder, om hvilke forståelser og
metoder vi som fagfolk stiller op med, og hvad de betyder for pigernes muligheder.De små oprør bygger på
empiri fra en lang række projekter, fagfolk og etniske minoritetspiger. Den samler de bedste erfaringer fra
virkeligheden - der, hvor man ikke kun taler om pigerne, men med dem.Ofte søger vi at møde pigerne der,
hvor vi tror, de er - eller hvor vi synes, de skal være. For at kunne møde pigerne der, hvor de faktisk er - eller

ønsker at være - må vi vende blikket mod os selv.De små oprør er en rummelig vejledning til alle, der
arbejder med integration. Den vil kunne bruges af både lærere, pædagoger, klubmedarbejdere og

socialrådgivere.

 

Det kan kræve balancekunst at være etnisk minoritetspige i
Danmark: At finde sig selv midt imellem flere verdener, der alle
stiller forventninger til, hvad man skal vælge - og hvor hurtigt, det
skal gå. Pigerne er i færd med at gøre små oprør. At søge nye rum og

roller. De har brug for refleksion, tålmodighed og støtte fra de
voksne, de møder i deres dagligdag. Bogen her er en værktøjskasse
til disse voksne. De små oprør tegner omrids af pigernes dilemmaer,
lytter til deres fortællinger af nutiden og visioner for fremtiden. Den
handler også om kulturmøder, om hvilke forståelser og metoder vi

som fagfolk stiller op med, og hvad de betyder for pigernes
muligheder.De små oprør bygger på empiri fra en lang række

projekter, fagfolk og etniske minoritetspiger. Den samler de bedste



erfaringer fra virkeligheden - der, hvor man ikke kun taler om
pigerne, men med dem.Ofte søger vi at møde pigerne der, hvor vi
tror, de er - eller hvor vi synes, de skal være. For at kunne møde
pigerne der, hvor de faktisk er - eller ønsker at være - må vi vende
blikket mod os selv.De små oprør er en rummelig vejledning til alle,
der arbejder med integration. Den vil kunne bruges af både lærere,

pædagoger, klubmedarbejdere og socialrådgivere.
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