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VIDEN OM LIGE MULIGHEDER
De danske dag- og fritidsinstitutioner
spiller en vigtig rolle, når det handler om at
skabe tryg-hed og trivsel i børns hverdag.
For det er en kerneopgave for institutionerne
at give alle børn et godt børneliv og skabe
grundlag for, at også de udsatte børn og
unge får en god start på livet. Men opgaven
er stor, og hvordan sikrer vi, at der bliver
taget hånd om de udsatte børn og unge?
Det har været en tilbagevendende diskussion på det pædagogiske område og også
forsk-ningsmæssigt er der blevet produceret en del viden indenfor det tema.
Bare det seneste år er der kommet en
mængde ny viden på området. DPU har
afsluttet forskningsprojektet Handlekompetence i pædagogisk arbejde med udsatte
børn og unge (HPA), AKF med flere har sat
fokus på udsatte børn i dagtilbud og SFI har
lavet en forskningsoversigt over effek-terne
af børnehaven. En af konklusionerne i SFI’s
rapport er, at gode institutioner med god
pædagogik og de nødvendige ressourcer
kan bidrage til at reducere uligheden, mens
dårlige institutioner med få ressourcer kan
forøge uligheden.
Forskningen viser, at mange forskellige
faktorer har betydning for, om pædagoger
kan være med til at løse den generelle
samfundsmæssige udfordring som ulighed
er. Men der er altså enighed om, at flere
ressourcer til det pædagogiske område er
en forudsætning.

I dette nummer af Børn&Unge Forskning
bliver der præsenteret en række kritiske
vinkler på, hvad pædagoger gør når de drager omsorg for udsatte børn. En af farerne
er, ifølge forsker-ne, at vi glemmer institutionernes egen betydning for udsatte børns
handlemuligheder. For-skerne peger blandt
andet på, at der måske er en tendens til, at
pædagoger kun ser på bar-net og familien
som kilde til problemerne. Derved overses,
at uligheder også risikerer at blive forstærket i den pædagogiske praksis.
Det er vigtige refleksioner at have i baghovedet, når pædagoger sammen løfter
den store opgave, det er at skabe mere lige
muligheder for alle børn i Danmark.
God læselyst.
Allan Baumann

