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Bakgrunn 
 ILS’ visjon er å forme framtidas skole.  

Instituttets oppgave er å drive forskning, utdanning, innovasjon og formidling.  

UiOs strategiplan for 2020 har som  ambisjon  å utvikle UiO til et internasjonalt 

toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på 

sitt beste. Dette er fulgt opp i UV-fakultetets strategi med særlig vekt på samfunnsrelevans.  

Gjennom ILS’ ansvar for store internasjonale og nasjonale undersøkelser i norsk skole, får 

instituttet tidvis stor oppmerksomhet i media.  

Gjennom ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning (SFU), som er Norges første 

senter for fremragende utdanning,  bidrar instituttet til å fremme kvaliteten i høyere 

utdanning. Hovedmålet for senteret er å utvikle integrerte lærerutdanninger.  

ILS er en sentral aktør i norsk lærerutdanning og sertifiserer mer enn 500 lærere hvert år.  ILS 

har overtatt forvaltningen av Lektorprogrammet og etablert gode samarbeidsrelasjoner med 

de andre involverte fakultetene og UiO sentralt. I kraft av forvaltningen av et tverrfakultært 

program har ILS blitt en tydeligere aktør internt på UiO enn tidligere. Det er et stort fortrinn 

at lærerutdanningen er nevnt som et satsingsområde i UiOs strategi 2020. De økonomiske 

disposisjoner gjort i universitetsstyret knyttet til Universitetsskoleprosjektet, 

Lektorprogrammet og praksis understreker UiOs satsning på lærerutdanning. ILS har vært 

en sentral aktør i arbeidet med å bygge opp et kunnskapsfelt som i dag benevnes som 

utdanningsledelse. ILS har en ustrakt virksomhet knyttet til etter- og videreutdanning.  

Det er mange som mener noe om lærerutdanningene. Meninger og kritikk fra utenforstående 

er noe ansatte ved ILS må forholde seg til. Ved å lage retningslinjer for når og hvordan vi 

svarer på kritikk, og hvem som gjør dette, vil det være lettere for oss å møte denne på en god 

måte.  

Kvaliteten på det ILS gjør i alle ledd, er instituttets beste reklame. For å styrke  omdømmet 

må ILS’ kvaliteter synliggjøres.  

ILS’ aktivitet skal kjennetegnes ved samfunnsengasjement og profesjonalitet1. Å utvikle en 

kommunikasjonsstrategi for ILS er nedfelt som et tiltak i instituttets  «Årsplan for 2015-

2016». 

Kommunikasjonsstrategien er tenkt som et internt dokument å handle etter. Strategien skal 

gi rammer for å kommunisere med omverdenen og bygge en felles identitet på ILS. 

Instituttet ønsker at de ansatte skal være godt forberedt for å håndtere mediehenvendelser. 

Alt det den ansatte gjør, er med på å bygge instituttets omdømme.  

                                                      
1 Årsplan for ILS 2015-2016, vedtatt av styret 13.1.2015. 
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Utfordringsbildet 

ILS har et høyt aktivitetsnivå gjennom utvikling, forvaltning og drift av studiene i lærer- og 

skolelederutdanningene, etter- og videreutdanning, forskning og formidling og annen 

utadrettet virksomhet. Innen både forskning og utdanning er det en felles utfordring å 

synliggjøre, opprettholde og videreføre det ILS er god på. 

 

Noen utfordringer knyttet til forskning 

 

Instituttet har i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å formidle all den flotte aktiviteten som 

skjer på instituttet. Mange positive nyheter fra instituttet forblir derfor ukjent. Manglende 

kommunikasjonskapasitet har blant annet forårsaket at ProTed, Senter for fremragende 

lærerutdanning, ikke har blitt så synlig som det burde være som landets første senter for 

fremragende utdanning. Strategien foreslår tiltak for å øke kommunikasjonskapasiteten.  

Det er en utfordring å få synliggjort hvor avgjørende forskningen er for å kunne tilby lærer- 

og skolelederutdanning av høy kvalitet.  Det er viktig at studentene går ut av studiene  med 

en forståelse av hvordan forskningen bidrar med viktig kunnskap i samfunnet og  

praksisfeltet.  

ILS har forskning som går rett inn i den politiske debatten. Dette gir en situasjon hvor det 

ikke alltid er tydelige skiller mellom forskning og forskningsresultater og den politiske 

debatten i kjølvannet av dem. Dersom resultater blir brukt feilaktig, er det grunn til å 

reagere. Strategien beskriver noen tiltak som kan hjelpe for å håndtere slike utfordringer.  

 

Noen utfordringer knyttet til utdanning 

ILS har de siste årene gjort store grep og omstrukturert alle våre studieprogram. Instituttet 

har utviklet integrerte studieprogram med et helhetlig studiedesign som forener 

vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis. Dette er i liten grad kjent for 

allmenheten.  

 

Gode evalueringer og tilbakemeldinger, som f.eks masterprogrammet i utdanningsledelse og 

den nasjonale rektorutdanningen får, må formidles både internt og eksternt. 

  

Instituttet har stor gjennomstrømming av mange hundre studenter årlig. Det må forventes 

noe kritikk fra nåværende og tidligere studenter. Slik kritikk kan komme i mange former, 

både anonymt på sosiale medier og offentlig som avisoppslag.  

 

Studentene ved instituttet utgjør en heterogen gruppe med svært ulike forventninger til 

studiet. Disse ulike forventningene stiller ekstra store krav til god kommunikasjon. 

 

ILS ønsker velkommen en løpende diskusjon om lærerutdanningen. Feilaktig eller utdaterte 

opplysninger skal korrigeres og oppdatert informasjon formidles.  
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Målgrupper (interne og eksterne)  
Instituttet endrer seg raskt, og det er et behov for å formidle gode resultater som endringene 

skaper, blant annet til departement, direktorat, samarbeidende skoleeiere, rektorer, lærere og 

studenter.  

Interne og eksterne målgrupper  

Våre målgrupper er: 

Egne og potensielle ansatte 

UiO, særlig fagfakultetene i Lektorprogrammet og UV-fakultetet 

Beslutningstakere (departement, direktorat m.fl.) 

Studenter; tidligere, nåværende og kommende  

Lærere, skoleledere og skoleeiere 

Andre lærerutdanningsmiljøer 

Allmenheten 

 

Hovedmålet for strategien 
Hovedmålet for kommunikasjonsstrategien er å vise fram hvordan ILS former fremtidens 

skole gjennom lærer- og skolelederutdanning,  forskning og deltakelse i samfunnsdebatten. 

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å bygge identitet og styrke instituttets omdømme. 

For å nå hovedmålet velger vi 4 strategier:  

1. Bygge en felles identitet (intern stolthet) 

2. Tydeliggjøre forskningsprofilen 

3. Synliggjøre, opprettholde og videreutvikle kvaliteten i undervisningen 

4. Bygge eksterne relasjoner 

Å nå målet krever systematisk innsats over mange år, konsistente budskap, engasjement 

overfor de riktige målgruppene og effektiv ressursbruk. 

 

Strategier 
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1. Bygge identitet (intern stolthet) 

Utfordring: Identitet (intern stolthet) bygger på en kombinasjon av kjennskap til instituttet og 

det instituttet kan levere, og den opplevelsen hver og en har av instituttets kvaliteter. Jo flere 

studenter og ansatte som kan identifisere seg med ILS, jo lettere er det å framheve ILS 

positivt  

Tiltak: 

1. Etablere en standardmal for introduksjonsprogram for alle nyansatte på ILS. Dette 

skal dekke de to første ukene fra tiltredelse. Programmet skal sikre at alle nyansatte 

får et minimum av breddekunnskap om UV og ILS, slik at de raskt kan arbeide 

effektivt  

2. Bruke personalseminar og informasjonsmøter til å forsterke intern kjennskap til ILS’ 

studietilbud, forskningsaktivitet og annet vitenskapelig arbeid  

3. Instituttledelsen leder an i å framheve gode prestasjoner og høy kvalitet 

(kulturbevissthet) 

4. Utvikle gode nettsider med oppdaterte personprofiler for alle ansatte, oppdaterte 

tekster om instituttet og aktuelle saker som ikke er eldre enn én måned 

5. Engasjere studentforeningene i å fremme et godt studentmiljø 

6. Sørge for at alle ansatte tar ansvar for å markere instituttilhørigheten ved alle 

presentasjoner og medieoppslag 

 

 

2. Tydeliggjøre forskningsprofilen  

Utfordring: ILS har som målsetting å styrke og tydeliggjøre sin forskningsprofil og 

synliggjøre utad at ansatte ved ILS bidrar til kunnskapsbygging nasjonalt og i den 

internasjonale forskningsfronten. Kilder fra ILS bør være journalistenes førstevalg på 

instituttets fagområder. Nettsidene må til enhver tid være oppdatert med nye 

forskningsresultat Mange forskere ved ILS er i dag dyktige til å skrive i fagbladene «Bedre 

Skole» og «Utdanning», som når ut til mange lærere og skoleledere. Denne type aktivitet bør 

styrkes. 

ILS må stimulere til økt forskningskommunikasjon, og de ansatte oppfordres til deltakelse i 

kurs i mediekommunikasjon for å lære hvilke kanaler de har til rådighet, og hvordan de kan 

best utnyttes. Det er vesentlig å forstå forskerens og journalistens ståsted i skjæringspunktet 

mellom journalistikk og vitenskap, ha innsikt i de etiske aspektene knyttet til 

forskningskommunikasjon rettet mot allmennheten og kunnskap om hvordan man formidler 

forskning til andre forskere på vitenskapelige formidlingsarenaer.  
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Tiltak:  

7. Delta på kurs i formidling/forskningskommunikasjon som gis ved UV og UiO for alle 

vitenskapelige ansatte.  

8. Oppfordre flere vitenskapelig tilsatt til å publisere enkeltartikler og forskergrupper til 

å publisere temanumre i ADNO (Acta Didactica Norge) 

9. Utvikle forskningsseminaret som et viktig arrangement for intern kulturbygging 

10. Etablere en strategi og et program for myndighetskontakt med budskap og konkrete 

målsettinger, i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver på UV 

11. Delta med våre beste forskere og formidlere på skolelederkonferansen som ILS 

arrangerer, samt faglig pedagogisk dag og åpen dag som Universitetet i Oslo 

arrangerer  

12. Arrangere en konferanse om skoleforskning i media der vi inviterer debattredaktører 

i pressen 

13. Forberede en forskningssak hvert år ved skolestart som formidles til allmennheten 

 

 

3. Synliggjøre og profilere kvaliteten i undervisningen 

Utfordring: I lærerutdanningen er det viktig å integrere pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.  

Nyere studier2 viser at lærerutdanningen (PPU) ved ILS skårer godt på spørsmålene knyttet 

til hvordan kursinnholdet (fagdidaktikk) evner å koble sammen teori og praksis, men skårer 

lavere når det det gjelder informasjonsdeling og samhandling mellom involverte ansatte for 

programmet som helhet.  Videre er det viktig å synliggjøre kvaliteten på masterstudiene i 

utdanningsledelse og etter- og videreutdanningene ved ILS.  

Tiltak: 

14. Formidle og synliggjøre at ProTed er en pådriver for innovasjon i lærerutdanningen 

og tett integrert med ILS’ hovedvirksomheter  

15. De tre programrådene ved ILS vurderer om det er behov for å utvikle og 

implementere en enkel, intern kommunikasjonsstrategi for det enkelte 

studieprogrammet 

16. Synliggjøre hvordan Universitetsskoleprosjektet bidrar til å utvikle en best mulig 

praksis for studentene 

17. Det gode samarbeidet med våre fagfakulteter i Lektorprogrammet må synliggjøres 

18. Invitere de andre fakultetene til å bidra inn i mentorordningen i Lektorprogrammet, 

og bruke denne til å gjøre Lektorprogrammet bedre kjent på de enkelte instituttene 

19. Sørge for en velfungerende intern kommunikasjonsflyt mellom administrasjon og 

vitenskapelig tilsatte. 

                                                      
2 CATE, Teacher Education Survey, foreløpige resultater presentert på personalseminar 9.2.2015. Kirsti 

Klette, Karen Hammerness, Inga Staal Jenset, Ole K. Bergem 
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20. Synliggjøre instituttets bruk av digitale læringsmoduler  

21. synliggjøre koblingen mellom instituttets forskning og undervisning 

22. Være tilgjengelig, imøtekommende og gi tydelig informasjon til våre studenter  

23. Videreutvikle et tett og godt samarbeid med studentorganisasjonene 

24. Legge til rette for god markedsføring av alle våre studietilbud 

 

4. Bygge eksterne relasjoner  

Utfordring: Beskrive hvilke relasjoner det er viktig at ILS ivaretar, og hvordan disse 

relasjonene kan videreutvikles.  ILS har over lengre tid satt av for lite ressurser til 

videreutvikling og aktiv bruk av hjemmesidene. UV har i liten grad mulighet til å sette av 

ressurser ut fra det enkelte institutts behov. 

Tiltak: 

25. Skape en mer målrettet dialog med lærere og skoleledere ved å utvikle 

arrangementer som Faglig-pedagogisk dag, Åpen dag og Skolelederdagen. 

26. Synliggjøre og styrke samarbeidet med universitetsskolene 

27. Videreutvikle Universitetsskolekonferansen som et årlig arrangement 

28. Utvikle retningslinjer for håndtering av kritikk i media 

29. Utvikling av gode nettsider  

o for at leseren raskt skal finne sentral informasjon om aktivitetene ved ILS 

o for at interessante forskningsresultater kan løftes frem  

o for å gi informasjon til potensielle og nåværende studenter 

o for å gi studenter et realistisk bilde av hvordan det er å jobbe som lærer i 

skolen 

30. Sette av ressurser til en nettredaktør  

31. vurdere å opprette en facebook side på instituttet 

32. Ha kommunikasjon/mediehåndtering som tema på et personalsseminar  

Organisering, ansvar, roller og ressurser 
 Det formelle ansvaret for å realisere kommunikasjonsstrategien ligger hos 

instituttledelsen. De vitenskapelige og administrativt ansatte har ansvar for å 

realisere sine deler av strategien.  

 Arbeidsgruppen ferdigstiller kommunikasjonsstrategien, tydeliggjør ansvar og lager 

en fremdriftsplan 

 ILS må ansette en person som kan utvikle og drifte vårt nettsted  

 


