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Denne gangen publiserer vi et kort nyhetsbrev om det som har skjedd i prosjektet i januar, februar og 
mars 2019. 
 
Analyser av data: 
Når det gjelder videre analyser av data så holder vi fortsatt på med å kode ikke-lek og risikofylt lek. I 
tillegg er fortsetter vi med statistiske analyser av datamaterialet; både analyser knyttet til første 
datainnsamling (T1) og andre datainnsamling (T2) hver for seg, men også T1 og T2 sett i sammenheng 
og med analyser knyttet til intervensjonene. 
Transkripsjonene av intervjudata er også godt i gang, og de første analysene av styrere og 
medforskeres intervjuer starter i begynnelsen av mai. 
 
Masterstudenter: 
Patricia Obee, vår kanadiske masterstudent, reiste hjem til Victoria (Vancouver Island) i midten av 
februar, og sluttfører sin masteroppgave der akkurat nå. Hun forventes å skulle forsvare sitt arbeid i 
løpet av mai 2019. 
Kristin V. Knudsen, vår masterstudent ved DMMH, er i sluttfasen i sitt prosjekt og skal levere sin 
oppgave 13. mai. 
 
Publikasjoner: 
I mars 2019 ble de første to artiklene fra prosjektet publisert i International Journal of Play. Disse kan 
dere finne her:  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21594937.2019.1580336 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21594937.2019.1580338 
 
Ole Johan har i tillegg en artikkel om innemiljø, trivsel og fysisk aktivitet til review hos tidsskrift, 
samtidig som han også snart har klar en artikkel om tumlerom i barnehagens innemiljø. Randi jobber 
med en artikkel om symbolsk lek og Rune og Ellen Beate er i gang med en artikkel om barns 
involvering knyttet til tilgjengelige materialer i barnehagens utemiljø. I tillegg er det planer for 
oppstart på flere artikler. 
 
Den planlagte antologien og planene for den er under utvikling, men det er nå klart at den vil bli 
utgitt på Universitetsforlaget, og flere forfattere er i gang med tekstene sine.  
 
I mars 2019 publiserte Rune Storli og medforsker Aud Sigrun Moe en fin liten erfaringsartikkel i 
barnehage.no: https://www.barnehage.no/artikler/tumlerommet-et-kinderegg-for-lek-laering-og-
begeistring/460339  
 
Konferanser:  
Prosjektgruppen har fått antatt totalt fire presentasjoner på EECERA-konferansen i august 2019 
(https://www.eecera2019.org/); Et selvorganisert symposium og en enkeltstående presentasjon. 
 
Randi har fått antatt et abstract på IRLF EC-konferansen i september 2019.  
 
Videre fremover 
I mai 2019 vil vi avholde workshoper i både Oslo og Trondheim hvor alle medforskerne i prosjektet 
samt arkitekt og landskapsarkitekt deltar. Der vil vi presentere resultater fra T2, og jobbe videre med 
kriterier for barnehagens inne- og utemiljø. Vi vil også bruke mye tid på å analysere, skrive og 
publisere i tiden fremover. 
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