STYRK PÆDAGOGUDDANNELSEN
FOR BØRNENES SKYLD
BUPL’S UDDANNELSESUDSPIL 2019

”

Pædagoguddannelsen er måske
den allervigtigste uddannelse, vi
har. Det er pædagogerne, der giver vores
børn en spændende hverdag, lærer dem
at indgå i fællesskaber og hjælper udsatte.
De spiller en unik rolle for, at vores børn
får en god start på livet.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, januar 2019

Styrk pædagoguddannelsen – for børnenes skyld
Der er stor politisk opmærksomhed om betydningen af, at vores børn og unge trives,
dannes, udvikler sig og får mod på livet. Pædagogerne spiller en helt central rolle for,
at det kan lykkes. Og det kræver en veluddannet profession.
Om 10 år vil der være 70.000 flere 0-5-årige børn. Samtidig er arbejdsløsheden
lav blandt pædagoger. Derfor er det helt afgørende, at vi kan rekruttere og fastholde
såvel studerende som pædagoger til en attraktiv uddannelse og profession. Vi skal
sikre dimensionering og uddannelsesstillinger, så vi undgår pædagogmangel.
Situationen er allerede alarmerende.
Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse. Men det
er en af de uddannelser, der får den laveste bevilling fra staten. Samtidig har hele
uddannelsesområdet været ramt af besparelser gennem en årrække. Det gør det
vanskeligt at realisere en pædagoguddannelse af høj kvalitet.
Der er brug for, at den politiske opmærksomhed også retter sig mod de ressourcer
og vilkår, der danner rammen for en uddannelse af høj kvalitet.
Der er behov for at højne kvaliteten af pædagoguddannelsen, skabe en stærkere
kobling til forskningen og en stærkere sammenhæng mellem teori og praksis.
Derfor skal vi gentænke måden, vi laver pædagoguddannelse på – også i
praktikken.
Vi håber, dette udspil kan bidrage til en god debat om, hvordan og med hvilke
midler vi skaber den allerbedste pædagoguddannelse – for børnenes skyld.

Elisa Rimpler, formand for BUPL
og
Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL

En tydelig faglighed og en stærk
professionsidentitet
Det er en stor og vigtig samfundsopgave at give vores børn og
unge de bedste opvækst- og livsmuligheder. Opgaven kræver en
stærk professionsidentitet, som skal grundlægges i uddannelsen.

Bedre sammenhæng
Pædagoguddannelsen er med den seneste reform blevet opdelt
i korte, tematiske moduler, der ifølge undervisere og studerende
skaber en fragmenteret uddannelse uden en tydelig progression
og rød tråd. De studerende møder mange forskellige undervisere,
som ikke når at lære de studerende at kende, og som ikke
nødvendigvis ved, hvad indholdet af de øvrige moduler er.
De faglige miljøer er under opløsning på grund af strukturen, og
underviserne kan føle sig rodløse, fordi de ikke længere tilhører
en faggruppe. Det påvirker studiemiljøet negativt.

Pædagogik som bærende fag
Vilkårene for at skabe en stærk professionsidentitet i uddannelsen
er derfor udfordret. De mange, korte moduler bør erstattes af
længere forløb, som introducerer til fagene, særligt i uddannelsens
første del ’Grundfagligheden’. Pædagogik bør blive et bærende
fag, det gælder også de æstetiske fag. En mere sammenhængende fag- og semesterstruktur vil skabe bedre progression, et
stærkere fag- og studiemiljø og et større fællesskab.

Stærkere grundfaglighed
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Grundfagligheden skal udgøre en større del af uddannelsen,
og specialiseringerne skal være tematisk brede og tværgående
for hele det pædagogiske arbejdsområde, fx krop og bevægelse,
musik og kunst, medier og sprog. På den måde udvider man
det fælles grundlag – pædagogikken og de æstetiske fag – og
undgår at blive for snæver inden for et ansættelsesområde.
Specialiseringen bør ikke påbegyndes før efter den første halvårspraktik. På den måde bliver den første lange praktikperiode
en øjenåbner for den studerende, som på den baggrund kan
vælge specialisering.
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Flere med praksisviden
For at styrke professionsidentiteten og for at styrke koblingen
mellem teori og praksis er det nødvendigt, at alle undervisere har
viden om den pædagogiske praksis, som de skal forberede de
studerende på. Derfor mener BUPL også, at flere undervisere
på pædagoguddannelsen skal have en baggrund som pædagog
suppleret med kandidat/master/Ph.d.-uddannelse, ligesom de
løbende skal ud i institutionerne fx i små praktikforløb.

Praktikken som en udforskende og
refleksiv del af uddannelsen
Praktikken udgør en væsentlig del af pædagoguddannelsen.
Den studerende er sammenlagt i praktik i 1 1/4 år. Derfor er det
helt afgørende, at praktikken bliver den øvebane, der giver den
studerende mulighed for at afprøve teoretisk viden, udforske
praksis, få nye erfaringer og skabe rum for refleksion.
Praktikken bør være SU-finansieret, så den studerende tages ud
af normeringen og får mulighed for at være en nysgerrig studerende, der dannes og udvikles menneskeligt og fagligt under praktikopholdet.
Praktikinstitutionerne skal ligeledes se sig selv som uddannelsesinstitutioner, og som en del af uddannelsen med det ansvar, der
følger med, herunder at tilrettelægge forløb med læring, vejledning,
feedback og progression for de studerende.
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Diplommodul til alle praktikvejledere
Det bør gøres til et krav for praktikinstitutionerne, at praktikvejlederne er uddannet på diplomniveau. Derudover skal praktikvejlederne
have løbende uddannelse eller opdatering, ligesom de skal have
mulighed for at sparre med andre vejledere i kommunen om
opgaven.
For at skabe det nødvendige samspil mellem teori og praksis skal
der være en kontinuerlig dialog og et løbende samarbejde mellem
uddannelsessted og praktikinstitutioner via besøg, udviklingsprojekter og samarbejder. Der skal afsættes særskilt økonomi til dette.
Praktikken skal placeres, så dens opstart ikke falder sammen med
hovedferierne.

En stærk profession hviler på solid viden
Vigtigheden af barnets første år er ikke længere til debat. Alligevel
kniber det med viljen til at investere i den viden, der er så nødvendig, når vi skal udvikle og øge kvaliteten for vores børn.
Der er behov for en forskningsindsats, som går helt tæt på hverdagens lege- og læringssituationer og på samspillet mellem børn og
pædagoger. Forskning der når ud til pædagoger, ledere og studerende, så den udvikler den pædagogiske praksis og skaber de
bedste betingelser for gode børneliv. Der er behov for ny viden,
der inspirerer til bedre og klogere måder at tilrettelægge hverdagen
på for børnene.

Praksisnær forskning
Pædagogstuderende og praktikere skal inddrages løbende i forskningen om professionen. Dels for at sikre at forskningen bliver
praksisnær, dels for at gøre studerende og pædagoger mere fortrolige med at bruge og forholde sig kritisk til forskningen og dens
anvendelsesmuligheder.
Såvel grundforskning som teoretisk, praksisnær og anvendelsesorienteret viden om pædagogprofessionen og om pædagogisk
arbejde er underprioriteret.
Der bør oprettes et Ph.d.-råd for det pædagogfaglige område,
ligesom der er for fx skoleområdet.

”

Betydningen af en god start i
tilværelsen kan ikke undervurderes,
hverken for barnet eller for samfundet.
Derfor må næste naturlige skridt også være
en investering i Danmarks største men
økonomisk mest misrøgtede uddannelse
– pædagoguddannelsen.

Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler. 24. august 2018
Danskeprofessionshøjskoler.dk
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BUPL foreslår:
1

Styrk professionsidentiteten i uddannelsen
• Pædagogik som et grundfag med væsentlig tyngde
• 2. praktikperiode som del af grundfagligheden
• Obligatoriske kreative/æstetiske fag
• Semestre frem for moduler for at skabe fordybelse og sammenhæng
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Hæv kvaliteten af praktikken. En pulje på 371 mio. kr. til styrkelse af praktikken
• Alle praktikforløb SU-finansieres. Pris: 360 mio. kr.
• 1.000 praktikvejledere gennemfører en praktikvejlederuddannelse på diplomniveau.
Pris: 11 mio. kr. Hertil kommer vikardækning
• Netværk for praktikvejledere og ledere i alle kommuner
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Styrk vidensgrundlaget med praksisnær forskning
• Opret et Ph.d.-råd for pædagogområdet. Pris: 30 mio. kr.
• Inddrag studerende og praktikere i forskningen
• Skab sammenhæng mellem uddannelsens elementer og forskningens tematikker
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Genopret økonomien i pædagoguddannelsen
• Fjern 2% besparelserne for professionsuddannelserne
• Hæv taxametret for pædagoguddannelsen, så det svarer til bevillingen på læreruddannelsen
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Sæt ind over for pædagogmangel
• Opret uddannelsesstillinger for pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får
bedre muligheder for at tage en pædagoguddannelse
• Meritpædagoguddannelsen ændres, så den kan påbegyndes efter to års relevant
erhvervserfaring, og gøres mere tilgængelig rent geografisk.

Marts 2019
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

bupl.dk
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