
Høy kvalitet i den 
mangfoldige barnehagen! 

FILIORUM - SENTER FOR BARNEHAGEFORSKNING:



Samarbeidspartnere: 

Private barnehagers landsforbund (PBL)

Nordisk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU)

Universitetssykehuset i Stavanger (SuS)

Kunnskapssenter for utdanning (KSU)

FILIORUM - Senter for barnehageforskning 
ved Universitetet i Stavanger driver 
forskning og kunnskapsutvikling, og er en 
innovativ samarbeidspartner for barne hage 
sektoren. Senteret arbeider for høy kvalitet i 
den mangfoldige barnehagen ved å skape 
gode vilkår for tilhørighet, kommuni-kasjon 
og lek for alle barn.

FÅR FORSKNINGEN UT TIL PRAKSISFELTET
Universitetet i Stavanger har et av landets 
ledende kompetansemiljø innen barnehage-
forskning. FILIORUM - Senter for barne hage-
forskning har som ambisjon at forsknings- 
og utviklings arbeidet ved senteret skal 
bidra til høy kvalitet i hele den mang foldige 
barne hage  sektoren. Senterets virksom het 

skal komme norske barne hage barn til gode 
ved å være en faglig premiss  leverandør for 
barne  hage  sektoren. Gjennom aktiv 
forsknings   kommunikasjon når senteret  
ut i praksis   feltet og i samfunns  debatten. 

BYGGER FAGLIG NETTVERK
FILIORUM- Senter for barnehageforskning 
bidrar til at forskere og PhDer får et større 
faglig nettverk. Studenter på alle nivå 
involveres i forskning.  Senteret bidrar til  
at barnehageforskere samarbeider lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. 

INTERNASJONALISERING
FILIORUM- Senter for barnehageforskning 
bidrar til å fremme at forskere og stipen-
diater har forskeropphold og -samarbeid 
ved internasjonale forskningsinstitusjoner. 
Gjennom gjensidig forpliktende samarbeid 
med høyt kvalifiserte internasjonale 
forskere og forskningsmiljø er senteret  
med i forskningsfronten.

SENTERETS OPPBYGNING 
Forskerne i FILIORUM- Senter for 
barne hage forskning representerer ulike 
fag, perspektiv, forskningsmetoder og 
–tradisjoner. Dette gir et solid grunnlag
for innovativ forskning for kvalitet i
barne hagesektoren. 

FILIORUM - Senter for barnehage-
forskning ble etablert i 2018. 
Senteret er initiert av Kunnskaps-
departementet og finansiert av 
Forskningsrådet. Målet er å få både 
mer og bredere metodisk anlagt 
forskning på barnehagefeltet, 
samt gi grobunn for tverrfaglige 
miljø som kan være toneangivende 
for forskning på området.  

 FILIORUM barnehageforskning

www.filiorum.no



ALL BARNEHAGEFORSKNING VED  
UIS INNGÅR I FILIORUM  - SENTER  
FOR BARNEHAGEFORSKNING. 
FORSKERNE ER TILKNYTTET  
ULIKE ENHETER VED UIS:

 Institutt for barnehagelærerutdanning
 Lesesenteret
 Læringsmiljøsenteret
 Institutt for sosialfag
 Handelshøgskolen ved UiS
 Fakultet for utøvende kunstfag

Barns trivsel, utvikling, lek og læring er dreiepunktet 
for all aktivitet ved senteret. Derav navnet 
FILIORUM, som er latin og betyr for barn. Sentrale 
tema for vår forskning er tilhørighet, kommunikasjon 
og lek.



Telefon: 51 83 10 00
E-post: post@uis.no
www.uis.no

Kvalitet og 
mangfold.




