Vedtaget på BUPL' s ordinære kongres 20. november – 22. november 2008

Videreførelse af BUPL's forskningspulje
Kongressen har besluttet:
•

at forskningspuljen gøres permanent,

•

at forskningspuljen fastsættes som en procentdel af kontingentindtægten. Med hensyn til
størrelsen heraf henvises til punktet vedrørende Budget 2009-2010,

•

at hovedbestyrelsen årligt beslutter en prioritering af, hvilke forskningstemaer der skal
satses på, herunder, at udvælgelsen af forskningsprojekter sker efter de samme retningslinjer som i den første to-årige periode, hvor projekterne bedømmes af faglige eksperter,
og hvor de endeligt besluttes af et politisk udvalg nedsat af hovedbestyrelsen.

Forskning og viden påvirker den pædagogiske praksis
På BUPL's 8. ordinære kongres i 2006 blev der afsat 20 millioner kroner til etableringen af en
forskningspulje. Beløbet blev afsat over to år (2x10 mill. kr.) med det formål at støtte forskning
inden for pædagogprofessionen og til formidling af ny viden.
Retten til at definere pædagogisk praksis, pædagogisk kvalitet og betingelserne for pædagogisk
arbejde baserer sig i stigende grad på forskningsresultater og undersøgelser. Derfor er det afgørende, at BUPL også i fremtiden søger indflydelse på den forskningsmæssige udvikling på det
pædagogiske område.
Målet er, at BUPL som fag- og professionsforening markerer og etablerer sig som varig og markant interressent i det pædagogiske forskningsfelt. Pædagoger har krav på ny og relevant viden
om pædagogisk arbejde og pædagogprofessionen. Pædagogisk viden er en afgørende faktor for
at styrke pædagogernes faglighed og kvalificere det pædagogiske arbejde. Samtidigt aftvinger
det respekt, at pædagoger kan formidle, hvad de ved, kan og gør.
Viden skal ikke kun stå i bøger, men bringes i spil blandt mennesker. Derfor har BUPL en særlig
forpligtigelse til at formidle den viden, der skabes i forskningsprojekter, i udviklingsprojekter og
andre steder i den pædagogiske hverdag. Vidensformidling skal derfor fortsat være et centralt
element i forskningssatningen. BUPL skal arbejde målrettet med formidlingen af både ny og eksisterende forskning - både i forhold til det pædagogiske hverdagsliv, men også i det politiske arbejde og mere bredt i markeringen af pædagogprofessionen.
RESULTATER FRA DE TO FØRSTE ÅR MED BUPL'S FORSKNINGSPULJE
Etableringen af Forskningspuljen er blevet en succes. BUPL er hurtigt blevet en relevant spiller indenfor det pædagogiske forskningsfelt. Alene det faktum, at Forskningspuljen har modtaget ansøgninger til forskningsprojekter til mere end 60 millioner kr. vidner om den meget store interesse, som
BUPL's forskningssatsning har skabt. Puljens politiske bevillingsudvalg har måttet afslå mange relevante og væsentlige forskningsprojekter.
Forskningspuljens resultater tæller på nuværende tidspunkt igangsættelsen af 12 forskningsprojekter inden for det pædagogiske område. Det betyder, at BUPL i de kommende år vil kunne fremlægge en lang række nye og aktuelle forskningsresultater. En viden der både skal bruges i kampen for
bedre vilkår for pædagogerne og til at kvalificere det pædagogiske arbejde.
Formidling af viden har stået centralt i BUPL's forskningssatsning. Der er indgået en aftale mellem
BUPL og Danmarks Pædagogiske Bibliotek (DPB,) der sikrer, at BUPL's medlemmer opnår en række fordele, når de bruger Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Herudover vil DPB løbende udarbejde
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oversigter over relevante forskningstemaer, der skal tjene til inspiration i det pædagogiske arbejde.
Disse temaer er tilgængelige på den nye Pædagogisk Portal, hvor det også er muligt at følge med i
den vidensproduktion, der sker i de 12 projekter. Tre gange årligt vil der komme et indstik i
Børn&Unge, der fortæller om forskningsprojekterne, den viden og de resultater de er kommet frem
til, og som giver et klart og tydeligt overblik over forskningen på det pædagogiske område. Vidensformidlingen vil endvidere indgå i en række BUPL-initierede arrangementer og vil udgøre rygraden i
pædagogisk træf.

Nye forskningsområder
Forslaget indbefatter, at hovedbestyrelsen årligt beslutter hvilke nye forskningsområder eller temaer, som skal udbydes i regi af forskningspuljen. I de prioriterede områder, som blev besluttet i
indeværende kongresperiode, er der to temaer, hvor der ikke er igangsat forskning. På andre områder er der opstået nye vidensbehov som BUPL af politiske eller faglige grunde ønsker at få belyst.
En fastsættelse af forskningsområder fra år til år vil sikre, at BUPL løbende kan være med til at
igangsætte nye forskningsprojekter, der er relevante og dermed bidrage til at belyse aktuelle politiske og professionsrelaterede problemstillinger.
Igennem forskningssatsningen kan BUPL påvirke hvilke områder der bliver forsket i. Det er afgørende, at BUPL ikke skal have indflydelse på de resultater, der bliver produceret. BUPL lægger
vægt på "armslængdeprincippet", der indebærer, at der er vandtætte skodder mellem bevillingsgiver, BUPL og de forskere, der gennemfører forskningen.

