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Nyhetsbrev om det som har skjedd i prosjektet i april, mai, juni og juli 2019. 
 
Analyser av data: 
Vi er ferdige med all grovkoding og basisanalyser av observasjonsmaterialet, og mer avanserte 
statistiske analyser blir gjort etter behov i videre arbeid med publikasjoner. 
I tillegg finkoder vi nå alle observasjonsdata for å se nærmere på risikofylt lek. I dette arbeidet har 
Rasmus Kleppe fra OsloMet blitt med som forsker i prosjektet.  
Transkripsjonene av intervjudata er i sluttfasen, og de første analysene intervjumaterialet er i gang 
og vil fortsette til høsten. 
 
 
Masterstudenter: 
Kristin V. Knudsen, vår masterstudent ved DMMH, forsvarte sin masteroppgave 13. mai, og fikk et 
svært godt resultat.  
Patricia Obee, vår kanadiske masterstudent fra University of Victoria (UVIC) forsvarte sin 
masteroppgave i midten av juni, og har samtidig fått opptak på PhD-programmet ved UVIC. 
 
 
Publikasjoner: 
I juni 2019 ble den tredje artikkelen fra prosjektet publisert i European Early 
Childhood Education Research Journal (EECERJ). Den kan dere finne her:  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2019.1634238 
 
Dette er den andre artikkelen i avhandlingen til Ole Johan, og han har i tillegg 
artikkel nummer tre ferdig til innsending i tidsskrift i løpet av kort tid.  Den 
artikkelen handler om betydningen av tumlerom i barnehagens innemiljø. 
Rune og Ellen Beate og Ole Johan har også ferdigstilt en artikkel om barns 
involvering knyttet til tilgjengelige materialer i barnehagens utemiljø, og den 
er sendt til tidsskrift for review. Randi og Maria Brennhovd (OsloMet, som har 

blitt med som forsker i prosjektet) jobber i sluttfasen med en artikkel om 
symbolsk lek, og de skal samtidig starte på en artikkel om ledelse av 
endringsprosesser knyttet til intervjuer med styrere og barnehagelærere. 
May Liss har startet arbeidet med en artikkel om hva som kjennetegner ikke-
leken i vårt datamateriale og Ole Johan og Ellen Beate har startet med den 
fjerde artikkelen i Ole Johans avhandling som vil fokusere på hva som 
kjennetegner miljøer som utløser både høy trivsel og høy fysisk aktivitet blant 
barna i barnehagene. I tillegg er det planer for oppstart på flere artikler. 
 
Skriving på artikler/kapitler til den planlagte antologien vår er i gang.  Den vil 

bli utgitt på Universitetsforlaget og Ellen Beate og Rune fungerer som redaktører.  
 
 
Scientific Reference Group (SRG): 
Det ble gjennomført møte i SRG den 20. mai kl. 12-14.30 på DMMH. Resultater fra T2 ble presentert, 
men møtet ble hovedsakelig brukt til å presentere foreløpige kriterier og å få innspill fra 
medlemmene i SRG på disse. Vi avtalte å kunne bruke SRG til sparring på kriteriene og nettside etter 
hvert som den kommer mer på plass i løpet av høsten 2019. 
 
 
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2019.1634238
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Arbeid med kriterier og nettsider 
I mai 2019 hadde vi workshoper i både Oslo og Trondheim hvor alle medforskerne i prosjektet samt 
arkitekt og landskapsarkitekt deltok. Der presenterte vi resultater fra T2, og jobbet videre med 
kriterier for barnehagens inne- og utemiljø. Kriteriene begynner nå å ta form. 
 
I juni hadde vi to møter med Hilde Amundsen som vi har engasjert som web-redaktør til utviklingen 
av nettressursen som blir et av hovedresultatene i dette prosjektet. Hilde er godt i gang med å 
utvikler første utkast av nettressursen som etter hvert vil ligge på nettadressen barnehagemiljø.no. 
Nettressursen planlegges lansert på avslutningskonferansen i mai 2020. 
 
 
Konferanser:  
Prosjektgruppen forbereder nå sine fire presentasjoner på EECERA-konferansen i august 2019 
(https://www.eecera2019.org/), samt at Randi forbereder sin presentasjon på IRLF EC-konferansen i 
september 2019. 
 
Vi har også fått antatt et abstract til Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i 
den mangfoldige barnehagen i Stavanger, oktober 2019: 
http://www.uis.no/barnehageforskningskonferanse2019  
 
 
Avslutningskonferanse 2020: 
Selv om det er en stund til prosjektet avsluttes så er vi i gang med å planlegge 
avslutningskonferansen vår. Datoer for konferansen vil være 26. og 27. mai 2020, og den vil avholdes 
i DMMHs lokaler i Trondheim. Det vil bli innlegg både fra forskere og barnehagelærere. Informasjon 
om konferansens innhold vil publiseres på nettsidene våre og på FEI/DMMH sine nettsider etter 
hvert som programmet blir spikret. 
https://dmmh.no/fei/avslutningskonferanse-for-prosjektetnbspbr-kompetanse-for-utvikling-av-ba 
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