
BARNET  I CENTRUM v2 – BIC2
- et aktionsforskningprojekt 

Barnet i Centrum 2 sætter som Barnet i Centrum 1 - forskning og teori i spil, dér hvor det gavner. I 
halvandet år samarbejder forskere og praktikere om at udvikle praksis og forskning vedrørende de 
0-3- årige i vuggestue og dagpleje samt overgangen til børnehave. Projektet eksperimenterer med 
nye måder at forbinde forskning og praksis med det sigte at sætte barnet i centrum.

Der er mulighed for, at de deltagende kommuner kan deltage med enten 10 eller 15 deltagere, 
alt efter hvad der passer ind i kommunens behov. Der afholdes 12 laboratoriedage af 5 timers 
varighed i både Jylland og København. Projektperioden ventes at blive 1. februar 2016 - 30. juni 
2017.

Deltagerne skal vælge sig ind på et af følgende tre laboratorier:

Laboratorium 1: Overgangspædagogik
I laboratoriet undersøger vi de psykologiske processer og den pædagogiske iscenesættelse, der ska-
ber gode overgange for barnet, når det skal fra familie til vuggestue og dagpleje, og fra vuggestue 
og dagpleje til børnehaven. I dette laboratorium deltager fagfolk fra 0-3 års området og fra børne-
haveområdet. Målgruppen er 0-4 årige børn. Pædagogiske psykologiske temaer er bl.a.: Relationer 
– Børns venskaber – Delt intentionalitet – Forældresamarbejde – Læringsteori og udviklings-psykolo-
gi. Laboratoriet ledes af Ole Henrik Hansen, adjunkt og ph.d. i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik.

Laboratorium 2: Didaktik
Stående på erfaringerne fra BiC1, arbejder vi i laboratoriet videre med at udvikle og nuancere en 
dynamisk didaktik for dagpleje og vuggestue. Der sættes fokus på didaktik i hverdagen. Vi skal 
eksperimentere med måder at planlægge og evaluere den pædagogiske praksis, så læreplanen, 
og dens indhold, bliver vedkommende for børn og voksne. Situationsbevidsthed er evnen og viljen 
til at handle på forbindelser mellem situationen og læreplanen. Med afsæt i mødet mellem det 
spontane og det planlagte, sigter laboratoriet mod at bidrage med ny viden: Hvordan kan man 
som pædagog eller dagplejer skabe et trygt og æstetisk børnemiljø, med henblik på børnenes 
trivsel, udvikling, læring og dannelse? Laboratoriet ledes af Anders Skriver Jensen, postdoc og ph.d. i 
dagtilbuds- og indskolingsdidaktik.

Laboratorium 3: Voksen-barn samspillet og børns læring
I dette laboratorium vil vi samme undersøge og udvikle voksen-barn samspillet på måder som un-
derstøtter børns læring og udvikling fra øjeblik til øjeblik. Sammen udforsker vi hvordan udfordrende 
samspil og situationer kan udvikles så der dannes nye deltagelsesmuligheder for barnet. Vi under-
søger, hvordan vi i samspillet bibringer barnet erfaringer og oplevelser der udvikler dets kompeten-
cer, viden, færdigheder, sociale tilhørsforhold og spirende identitetsdannelse. Arbejdet i laboratoriet 
bygger på en sociokulturel forståelse af læring og vil bl.a. sætte fokus på pædagogisk nærvær, 
åbenhed for barnets perspektiv og samspillets betydning for barnets læring og udvikling. Laborato-
riet ledes af Lone Svinth som er ph.d. i pædagogisk psykologi med en afhandling om voksen-barn 
samspillet og børns læring. 
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