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Nyhetsbrev	nr.	9,	høsten	2019	
Nyhetsbrev om det som har skjedd i prosjektet i august og september 2019. 
 
Analyser av data: 
Vi arbeider fortsatt med finkoding og analyser av mer spesifikk tematikker i observasjonsdataene 
våre, blant annet ikke-lek, symbolsk lek og risikofylt lek. Andre tematikker vil også bli gjenstand for 
analyse etter hvert. 
Alle intervjuene er nå ferdig transkribert og analyse av disse er påstartet. Dette vil fortsette med 
utover høsten og vinteren. 
 
Masterstudenter: 
Vår forskningsassistent Marie Aurora har begynt på masterutdanningen Childhood Studies ved Norsk 
Senter for Barneforskning (NOSEB), og planlegger å skrive sin masteroppgave innenfor 
EnCompetence. Hun vil da bli den tredje masterstudenten i prosjektet. 
 
Publikasjoner: 
I juli 2019 ble den fjerde artikkelen fra prosjektet publisert i Early Child Development and Care. Den 
kan dere finne her: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2019.1651305.  Dette 
er den tredje artikkelen i avhandlingen til Ole Johan. Den artikkelen handler om betydningen av 
tumlerom i barnehagens innemiljø.  
 
Rune og Ellen Beate og Ole Johan venter fortsatt på 
review på sin artikkel om barns involvering knyttet til 
tilgjengelige materialer i barnehagens utemiljø, og Ole 
Johan og Ellen Beate sender snart inn en artikkel om 
hva som kjennetegner miljøer som utløser både høy 
trivsel og høy fysisk aktivitet blant barna i barnehagene 
til vurdering i tidsskrift. I tillegg er Ellen Beate i gang 
med to artikler om risikofylt lek sammen med Patricia 
Obee, den kanadiske masterstudenten som jobbet på 
prosjektet vårt vinteren 18/19.  
 
Vi jobber fortsatt med ytterligere tre artikler, blant annet om hva som kjennetegner ikke-leken i vårt 
datamateriale (May Liss), hva som hemmer og fremmer barnas symbolske lek (Randi og Maria) og om 
ledelse av endringsprosesser knyttet til intervjuer med styrere og barnehagelærere (Randi og Maria) 
Flere artikler er også på planleggingsstadiet. 
 
Skriving på artikler/kapitler til den planlagte antologien er fortsatt i prosess, og målet er å ha manus 
klart til mars slik at den kan lanseres på avslutningskonferansen vår om vi rekker det. 
 
 
Coordinating Group (CG): 
Den 23. september ble høstens møte i Coordinating Group gjennomført på Skype. Coordinating 
Group består av representanter fra praksispartnerne i prosjekter (Espira, Læringverkstedet, 
Trondheim Kommune og Nasjonalt kunnskapsenter for barnehager), og er den gruppa som har 
ansvar for å overvåke prosjektet og at både forskningen og de økonomiske sidene av prosjektet 
følges etter intensjonen. Coordinationg Group ble presentert for fremdriften i forskningen i 
prosjektet, som ligger i rute med hensyn til prosjektbeskrivelsen. De fikk også innblikk i budsjett og 
regnskap så langt i prosjektet, og på den økonomiske siden går prosjektet svært bra; det er brukt 
mindre penger enn beregnet per tidspunkt, og det er god kontroll på de utgiftene vi kommer til å få 
dette siste året i prosjektet. 
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Arbeid med kriterier og nettsider 
Siden Hilde Amundsen i juli utarbeidet første utkast til nettressursen barnehagemiljø.no (finnes også 
i versjon barnahagemiljo.no) har hun bearbeidet dette videre og fått inn mer innhold på sidene. Det 
videre arbeidet for prosjektgruppen nå blir å utarbeide alt innholdet som skal inn, og å prøve det ut 
hos aktuelle personer i barnehager, arkitekter og landskapsarkitekter. Det vil også prøves ut blant 
medlemmene i Scientific Reference Group. Som tidligere nevnt vil nettressursen lanseres på 
avslutningskonferansen i mai 2020. Vi tror det blir et flott og godt verktøy til slutt. 

 
Konferanser:  
I august 2019 deltok forskergruppen i prosjektet med fire 
presentasjoner på EECERA-konferansen 
(https://www.eecera2019.org/). Det var stor interesse for 
prosjektet vårt og for funnene våre så langt. 
 
I september 2019 deltok Randi og Maria med en presentasjon 
på IRLF EC-konferansen i Pretoria hvor de la frem resultater fra 
intervjumaterialet med styrere og medforskere i prosjektet, 
om sentrale utfordringer og strategier rundt ledelse av 

endringsprosesser (som det vi har gjennomført) i barnehager. 
 
I oktober vil Ole Johan delta på Norsk barnehageforskningskonferanse 
2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen i Stavanger 
(http://www.uis.no/barnehageforskningskonferanse2019) og legge 
frem noen av hovedresultatene fra prosjektet. 
 
 
Avslutningskonferanse 2020: 
Datoer for avslutningskonferansen er som tidligere nevnt 26. og 27. mai 2020, og den vil avholdes i 
DMMHs lokaler i Trondheim. Programmet er nå klart og kan finnes på denne nettsiden: 
https://dmmh.no/media/illustrasjonsbilder/kurs-og-konferanser/2019/encompetence/program-
encompetence.pdf  
Vi oppfordrer alle til å spre informasjon om konferansen. 


