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FORORD
Dette arbejdsmateriale er udarbejdet som en del af forskningsprojektet
'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og
unge - indsats og effekt' (HPA-projektet). Materialet er en del af en serie på
i alt 14 tekster, der alle stammer fra projektet, som blev søsat i 2006.
Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for
at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme
udsatte børns handlemuligheder og livschancer.
Negativ social arv knytter sig til den kendsgerning, at de socioøkonomiske
vilkår ikke er ens for alle, men er ligeledes bundet til den marginalisering,
som socialt udsatte ofte oplever. De to former for negativ social arv kan
gensidigt forstærke hinanden. Når en marginaliseringsproces først er i
gang, er det vanskeligt at bryde den. Processen føres ofte videre fra generation til generation, blandt andet på grund af et mangelfuldt socialt netværk og på grund af manglende personlige ressourcer hos de involverede.
Det er disse processer, der ofte beskrives som 'onde cirkler'. Daginstitutionen har unikke muligheder for at styrke børns udvikling og læring fra den
tidligste alder, men der kan også være risiko for, at det modsatte sker – at
børn præget af 'negativ social arv' fastholdes i eller måske oven i købet forstærker de negative mønstre. Døgninstitutioner har andre muligheder for
at gribe ind og støtte udsatte børn i deres videre udviklingsforløb.
Der er bred enighed om, at en tidlig indsats over for socialt udsatte børn og
unge kan give bedre livschancer for disse børn. Vi ved også fra anden
forskning, at en satsning, der rettes imod udvikling af børns kompetencer
og læringspotentialer og en samtidig modarbejdning af risikoprocesser, er
et skridt på vejen. HPA-projektet vil i forlængelse heraf identificere de
pædagogiske interventioner, der opnår de bedste resultater i forhold til at
bryde den negative sociale arv. I projektet lægges der både vægt på børnenes og pædagogernes handlekompetencer. Begrebet handlekompetence
kan defineres ud fra fem dimensioner, som tilsammen gør det muligt for
det enkelte menneske at navigere i de omgivelser, som det er en del af De
fem dimensioner er: 1) viden, 2) færdigheder, 3) evne til at tage kontrol, 4)
identitet og 5) handleberedskab. I HPA-projektet er den sociale kompetence og læringskompetence i fokus
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HPA-projektet har som formål at udvikle en evidensbaseret intervention,
som sigter imod social innovation, dvs. fornyelse af den sociale praksis.
Det overordnede mål er at afprøve interventionens effekter og undersøge
spørgsmålet: Hvilke interventionsformer har positive effekter med hensyn til målopnåelse i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og
unge, når vi ser interventionen fra en vinkel, hvor handlingskompetencer
er i centrum?
Arbejdspapirerne danner baggrund for en såkaldt Kvalifikationsmappe,
som de pædagogiske personaler og konsulenter har arbejdet selvstændigt
med i løbet af interventionsforløbet. Materialet er anvendt i forbindelse
med interventionens tre delelementer. For det første er der studiedelen,
hvor institutionerne er blevet introduceret til problematikken om udsatte
børn med det formål at opbygge et fælles begrebsligt grundlag for arbejdet med pædagogisk fornyelse relateret til udsatte børn. For det andet er
materialet blevet brugt i procesdelen i forbindelse med begrebet ”handlekompetence”, som er et af projektets bærende begreber både som mål for
børns udvikling og som indhold i pædagogers kvalificeringsprocesser. For
det tredje er der innovations¬- og organisationsdelen, hvor materialet er
blevt brugt som inspiration til pædagogisk fornyelse.
Materialet har således været afprøvet i såvel institutionerne som i konsulenters arbejde med at give supervision til institutionerne, der arbejder
med HPA-interventionen. 2006-2007 blev materialet anvendt i forbindelse med projektet, på dette tidspunkt i printudgave med titlen: ’Arbejdspapirer’. Den nuværende udgivelse i e-bogsformat henvender sig i særdeleshed til ledere og personale i dag- og døgninstitutioner, pædagogiske
konsulenter samt forskere, studerende, praktikere, politikere og alle med
interesse og ansvar for udvikling af samfundsmæssige indsatser over for
udsatte børn. HPA-projektets resultater vil blive analyseret og publiceret
ultimo maj 2009.
HPA-projektet er under gennemførelse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) og er finansieret af Det Strategiske Program for Velfærdsforskning (Socialministeriet) i perioden oktober 2005 frem til maj
2009. Undervejs i forløbet er der etableret samarbejde med Den sociale
Højskole København (Professionshøjskolen København), Frøbel Seminarium (Professionshøjskolen København), Jysk Pædagog Seminarium (VIA
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