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Nyhetsbrev om det som har skjedd i prosjektet i oktober, november og desember 2019. 
 
Oktober 
Oktober var en travel måned for prosjektgruppen. Vi reiste rundt til nesten alle barnehagene og 
barnehageeierne i prosjektet for å presentere resultater fra begge datainnsamlingene både for prosjektet 
som helhet og for hver enkelt barnehage/barnehageeier. Møtene og resultatene ga spennende 
diskusjoner og nyttige tilbakemeldinger fra praksisfeltet til forskergruppen. Møtene med de resterende 
barnehagene og eierne ble gjennomført i november og desember. 
 
I starten av november leverte vi også den årlige rapporten til Norges forskningsråd (NFR). Her søkte vi om 
å få utvidet sluttdato i prosjektet fra 31. juli 2020 til 31. desember 2020. Dette fikk vi innvilget, så nå har vi 
5 måneder lenger på å publisere så mye vi kan fra prosjektet. 
 
14. og 15. oktober hadde vi besøk av vår internasjonale partner, Mariana Brussoni, fra University of British 
Columbia (UBC). Vi hadde gode diskusjoner med henne rundt prosjektets resultater, og hun ga oss innspill 
på hvordan nettressursen vår kan utformes og hva den bør inneholde. 
 
16. og 17. oktober deltok Ole Johan på Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den 
mangfoldige barnehagen i Stavanger (http://www.uis.no/barnehageforskningskonferanse2019) arrangert 
av Filiorum og Barnkunne. Her la han frem noen av hovedresultatene fra prosjektet. 
 
Samtidig har vi jobbet videre med analyser av datamaterialet og med skriving av vitenskapelige artikler og 
med alle kapitlene som skal inn i antologien. 
 
November 
27. -29. november deltok Rune på konferansen EAPRIL Meaningful learning in different settings i Tartu, 
Estland. Her la han frem resultater på sammenhengen mellom fysiske miljøet i barnehagen og barns 
involvering. 
 
I november fortsatte vi også arbeidet med kapitlene i antologien og hadde et spesielt fokus på 
medforskernes kapitler. Kapitlene fra forskerne, landskapsarkitekt og arkitekt er i fagfellevurdering 
(review) frem til midten av januar. Vi er i rute og håper boka kommer til avsluningskonferansen. 
 
November var også måneden hvor mye av arbeidet med å planlegge avslutningskonferansen ble spikret 
og nå er det meste på plass. Husk å sett av datoene 26. og 27. mai 2020: 
https://dmmh.no/media/illustrasjonsbilder/kurs-og-konferanser/2019/encompetence/program-
encompetence.pdf  
 
Desember 
Ellen Beate, Rune og Ole har jobbet mye med teksten som skal inn på 
nettressursen/kriteriene, og ferdig forslag som skal legges inn på testsidene er ferdig. 
Dette legges inn av Hilde etter jul før det prøves ut hos aktuelle personer i 
barnehager, arkitekter, landskapsarkitekter og medlemmene i Scientific Reference 
Group. Som tidligere nevnt vil nettressursen lanseres på avslutningskonferansen i mai 
2020.  
 
Vi har fått review på tre av artiklene vi har sendt inn, og disse er under revisjon før de 
sendes tilbake til tidsskriftene. Når det gjelder den fjerde artikkelen så venter vi 
fortsatt på review. Flere artikler er, som tidligere nevnt, under arbeid og sendes til 
tidsskrift fortløpende. 
 
Koding av risikofylt lek, gjort av Ellen Beate, Ole og Rasmus ble ferdig i desember. Nå gjenstår siste 
stikkprøvekontroll før alt kan samles i en datafil og vi kan starte analysene.  
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