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BUPL’s forskningssatsning

Forskning i pædagogisk arbejde – fordi der er viden bag
BUPL satser på forskning, fordi forskning i pædagogisk arbejde er en nødvendig drivkraft
i udviklingen af den pædagogiske profession.

Viden er vejen til indflydelse. Retten til at
definere pædagogisk arbejde, pædagogisk kvalitet
og betingelserne for at udføre pædagogisk arbejde
baserer sig i stigende grad på forskningsresultater,
undersøgelser og dokumentation. En stadig stigende offentlig styring af pædagogernes arbejdsopgaver og metoder aktualiserer BUPL’s behov for
at markere sig i forhold til den viden, der udvikles i
relation til den pædagogiske profession.
Derfor har BUPL’s kongres i 2006 afsat 20 millioner kroner over to år til at støtte ny forskning
inden for den pædagogiske profession og til at
formidle den forskning, der allerede eksisterer på
området. Kongresbeslutningen blev vedtaget ud
fra en vision om, at BUPL som professionsfagforening bliver en central spiller på det pædagogiske
vidensfelt for derved at blive en endnu stærkere
interessevaretager for pædagogerne.
I bund og grund handler det nemlig om anerkendelse og respekt for pædagogprofessionen – og
for det pædagoger kan, ved og gør. Derfor søger
BUPL indflydelse på den forskningsmæssige udvikling af det pædagogiske område.
12 nye forskningsprojekter i pædagogisk
arbejde. Projekterne er valgt ud fra kriterier om,
at de skal bidrage med ny, aktuel og relevant viden
inden for tre udvalgte forskningsfelter: 1) Pædagogik og pædagogisk arbejde set fra pædagogens
perspektiv 2) Sammenhænge mellem pædagogik,
politik, økonomi og forvaltning 3) Pædagogprofessionens interne udvikling.
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Fælles for alle forskningsprojekterne er, at de
udvikles med forankring i praksis – og dermed i
tæt samarbejde med pædagogerne.
Et uafhængigt nordisk forskerråd, bestående at
tre anerkendte forskere inden for det pædagogiske
felt, har vurderet alle ansøgninger og dermed sikret
forskningens uafhængighed og validitet. Efterfølgende har et politisk bevillingsudvalg, bestående af
repræsentanter fra BUPL, udvalgt 12 projekter.

Formidling af forskningsresultater. Forskning kan som bekendt ikke stå alene. Den skal
formidles og gøres tilgængelig for pædagogerne,
så den kan anvendes i praksis. For BUPL er formidlingen af forskningsresultaterne derfor mindst
lige så vigtig som selve forskningen. Børn&Unge
Forskning er derfor kun det første af en række
indstik i pædagogprofessionens fagblad. Og flere
initiativer iværksættes i takt med, at forskningen
kaster resultater af sig.
På de kommende sider vil du komme bag om
den seneste forskning inden for pædagogprofessionen. Du kan læse om de enkelte forskere og
deres forskningsområder. Du kan læse om, hvorfor der bliver forsket i netop det der gør? Du kan
læse om, hvordan pædagoger inddrages i nogle
af projekterne, og hvad pædagoger i sidste ende
kan bruge forskningen til.
Rigtig god læselyst!
Allan Baumann

