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Vi går nå inn i juleferien 2018 med et travelt og innholdsrikt 
semester bak oss. Som nevnt i forrige nyhetsbrev gjennomførte vi 
intervensjoner i alle barnehagene i løpet av august måned, og startet 
den andre runden med datainnsamling (T2) noen uker etter det.  
 
 
Oktober, november og desember 2018  
Oktober gikk stort sett med til å få samlet inn data i alle de 8 barnehagene. Det ble gjort 
videoobservasjoner av hvordan barna tok i bruk det endrete miljøet etter intervensjonen, og det ble 
gjort kvalitative intervjuer med 32 ansatte og de 80 deltakende barna. Den 26. oktober var alle data 
samlet inn. Rune, Ole og Ellen Beate gikk umiddelbart i gang med å kode fysisk aktivitet, trivsel og 
involvering i de nye video-observasjonene. Denne delen av kodingen ble fullført 13. desember. I 
november begynte Rune og Ole også å kode lek, sosiale relasjoner, steder og materialer. Samtidig 
startet vår forskningsassistent, Marie Aurora, å transkribere alle intervjuene. Kodingen, 
transkriberingen og de videre analysene vil pågå en stund inn i 2019, men vi ser allerede at vi har 
mange spennende resultater. May Liss er i gang med mer detaljert koding av ikke-leken, og Randi har 
begynt å planlegge kvalitative analyser av den symbolske leken og hvilke forutsetninger ved det 
fysiske miljøet som fremmer den typen lek.  

 
Etter jul får vi inn en masterstudent, Patricia, fra University of Victoria i 
Canada som har gjort feltarbeid i en av prosjektbarnehagene siden 
oktober, og da skal vi også gå nærmere inn i analyser av risikofylt lek i 
vårt datamateriale. Patricia blir hos oss til midten av februar. Vår DMMH-
masterstudent, Kristin, har begynt å transkribere intervjuene sine, og skal 
i gang med å analysere dem etter jul. Tema for hennes masteroppgave 
er: Hvilke tankesett fremmes gjennom barnehagelæreres erfaringer med 

(arkitektur), rom og materialitet som pedagogiske verktøy? 
 
Den 24. oktober deltok Ellen Beate på konferansen FoU i Praksis og la frem hovedresultatene fra den 
første datainnsamlingen (T1). På de to artiklene vi hadde sendt inn til et spesialnummer i 
International Journal of Play fikk responsen «minor revisions»; altså forslag til mindre endringer. 
Begge artiklene ble sendt inn i revidert format innen fristen, og nå venter vi spent på endelig 
avgjørelse. Hvis alt går etter planen så blir de publisert i løpet av mars 2019. 
 
Mange av medforskerne i prosjektet har sendt inn tema de kunne tenke seg å skrive om, og 
forskergruppen har satt opp en foreløpig disposisjon på innholdet i antologien vi planlegger å 
ferdigstille i slutten av prosjektet (sommeren 2020). Før jul sendte Ellen Beate inn en 
bokprosjektbeskrivelse til forlaget slik at vi kan starte opp prosessen.   
 
 
Videre fremover 
De første månedene etter jul vil gå med til videre analyser av 
datamaterialet som helhet, og til skriving av artikler og annen formidling. 
Til våren skal vi ha en ny runde med workshoper sammen med alle 
medforskerne våre, arkitekt og landskapsarkitekt for sammen å tolke 
resultatene og jobbe videre med kriterier for det fysiske miljøet i 
barnehager.  
 


