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Mere og mere dokumentation og evaluering
De seneste 10 år har den politiske opmærksomhed på den pædagogiske profession været stigende. Det har medført ny lovgivning, flere og flere
dokumentationskrav og derved har pædagogernes
indflydelse på eget arbejde været under pres. Vi
ved fra Ålborgs Universitets undersøgelse i foråret
2008 Pædagogers Arbejdsvilkår, at pædagogers
autonomi i og over arbejdet har stor betydning for
deres trivsel. Det er altså på den ene side bekymrende når den offentlige styring er stigende og dikterende for den pædagogiske praksis.
På den anden side er den stigende opmærksomhed, omkring hvad den pædagogiske profession
kan, ved og gør, også en mulighed for, at vi som professionsfælleskab kan være med til at understrege
den betydningsfulde rolle som pædagoger spiller i
børn og unges liv. Vi skal derfor kæmpe for, at de
flere og mere detaljerede styringsmekanismer tjener
professionens interne og eksterne dialog omkring,
hvad der er god pædagogisk praksis på forskellige
områder. Hvis dokumentationen og evalueringerne
ikke kan det, men i stedet hovedsagligt opfylder
eksterne krav er det et problem.
Første rapport fra BUPLs forskningspulje.
Den første projekt støttet af BUPLs forskningspulje er nu færdigt og i artiklen Dokumentation
og evaluering - mellem forvaltning og pædagogik
kan du læse forskernes bud på rapportens hovedpointer. Forskerne har studeret evalueringspraksis
i ni institutioner og i tre kommuner, og de peger
blandt andet på, at der er store forskelle mellem
hvordan dokumentation og evaluering udføres og
anvendes. Det er interessant både for BUPL og for
pædagoger i praksis, at dette forskningsprojekt
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lægger op til at dokumentation og evaluering er
en mulighed for at sætte en pædagogisk dagsorden. Desværre sker der nogle gange det, at andre
sætter den dagsorden og kravene opleves derfor
kun som ekstraarbejde. Det er mit håb, at denne
rapport vil blive brugt lokalt og centralt i kampen
om at bestemme, hvad der skal måles og vejes.
Ikke mindst fordi, at rapporten også peger på, at
dokumentationskravene får direkte indflydelse på
den pædagogiske praksis. Rapporten kan downloades fra pædagogisk portal.

Fremtidig forskning. På BUPLs kongres i
slutningen af november 2008 skal det besluttes
om forskningssatsningen skal fortsætte. Igennem
forskningssatsningen kan BUPL påvirke, hvilke områder der bliver forsket i. Hvis forskningssatsningen
bliver videreført skal det derfor besluttes, hvilke områder, som er særligt interessante. Det kunne være
områder som den etiske dimension i pædagogisk
arbejde, analyser af det pædagogiske ansvar for
praksis, viden om pædagogers brug af efter- og
videreuddannelse, arbejdsvilkårenes betydning
for rekruttering og karrierevalg og meget mere.
Forskning som kan skabe viden om pædagoger,
men også projekter, der tager udgangspunkt i den
viden som pædagoger har eller kan skabe som
medforskere.
Rigtig god læselyst!
Allan Baumann

