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ILS vil forske på kjennetegn for kvalitet ved lærer-
utdanning og undersøke hvordan det kan skapes god 
sammenheng i komplekse og sammensatte lærer-
utdanningsprogram, hvilken kunnskap og kompetanse 
lærerstudenter trenger for å navigere i teknologirike 
klasserom, hvordan lærerstudenter erfarer veiledning 
i praksis, og hvordan lærere kan støttes i sin profe-
sjonsutvikling. Instituttet vil ta ansvar for å utvikle 
forskningsbasert kunnskap om relasjonene mellom 
styring og ledelse av skolen og elevenes lærings-
resultater, om hvordan utdanningsreformer møter 
skolens praksis, og hvordan ledere i skolen utformer 
rollene sine og utøver profesjonelt skjønn. I tillegg 
vil instituttet fortsette å gjennomføre store nasjo-
nale og internasjonale studier av elever og læreres 
kompetanseutvikling i skole og høyere utdanning, 
utvikle nasjonale prøver for formativt arbeid i skolen 
og arbeide systematisk med å kvalitetssikre data og 
utvikle instrumenter for å måle elevers faglige kompe-
tanse. Instituttet skal ha stor bredde i sin eksternt 
finansierte prosjektportefølje. 

ILS vil være en sentral aktør for bruk av video i 
forskningen ved UiO, i Norge og Norden og for vide-
reutvikling av forskningsmetodologi knyttet til video-
dokumentasjon i studier av klasserom og utdanning. 
I tillegg vil ILS videreutvikle bruken av informasjons-
teknologi i innovativ utdanningsforskning i samar-
beid med instituttets Teaching Learning Video Lab 
og fakultetets øvrige lab-er. 

UTDANNING

ILS skal drive fremragende utdanning av lærere, 
veiledere og skoleledere og være et ledende miljø 
for kvalitet og innovasjon i disse utdanningene. Med 
utgangspunkt i resultater oppnådd av Senter for 
fremragende lærerutdanning (ProTed) skal ILS videre-
utvikle det tverrfakultære femårige lektorprogrammet 

AMBISJON

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) 
skal framstå som et ledende europeisk miljø for 
kvalitet og innovasjon i lærerutdanning, skoleleder- 
og veilederutdanning og skoleforskning. Aktiviteten 
ved instituttet skal kjennetegnes ved at den er 
samfunnsengasjert, handlekraftig, inkluderende, 
utviklende og bærekraftig. Instituttets visjon er å 
utdanne lærere, veiledere og ledere for framtidas 
skole og gjennomføre forskning, både nasjonalt og 
internasjonalt, med høy skolerelevans. Instituttet 
skal bidra til at skolen gir alle elever mulighet for 
å tilegne seg kunnskap og utvikle kompetanse, 
holdninger og handlekraft slik at de kan møte 
komplekse utfordringer i samfunnet. 

FORSKNING

ILS skal være et ledende internasjonalt miljø for 
utdanningsforskning med høy relevans for skolen. 
Forskningen ved ILS skal inngå i et samspill med 
utdanningene ved instituttet, ha høy relevans for 
skolen, og svare på samfunnsutfordringer knyttet 
til utdanning. Gjennom forskning på undervisning 
og læring i og på tvers av skolefag og kontekster vil 
instituttet undersøke hvordan kunnskapskulturer og 
undervisningspraksis legger grunnlag for utvikling 
av kompetanse hos elever, lærere og andre aktører. 
Ved å forske på hva som kjennetegner god under-
visning, vil ILS undersøke mulige sammenhenger 
mellom lærernes undervisning i klasserommet 
og elevenes læring og om det finnes spesifikke 
nordiske tradisjoner og mønstre i undervisningen, 
f.eks. når det gjelder håndtering av digitalisering, 
bærekraft og flerspråklighet. Fagovergripende 
praksiser knyttet til tverrfaglighet, dybdelæring og 
danning er her av særlig betydning, samt 
prinsipper om like muligheter og likeverd.
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som en attraktiv og høyt profilert utdanning 
av lektorer på trinn 8-13 i skolen med en sterk 
profesjonsprofil. I samarbeid med Det mate-
matisk-naturvitenskapelige, Det humanistiske, 
Det samfunnsvitenskapelige og Det teologiske 
fakultet skal ILS ta ansvar for at gjennomføringen 
i Lektorprogrammet opprettholdes på et høyt 
nivå og øke rekrutteringen til programmet. Videre 
skal instituttet videreutvikle de ulike Praktisk-
pedagogiske utdanninger og sikre rekrutte-
ringsgrunnlaget for disse programmene som en 
påbygning på masterutdanninger for lærerkva-
lifisering for trinn 5-13 i skolen gjennom inno-
vative undervisnings- og vurderingsformer. ILS 
vil videreutvikle samarbeidet med våre univer-
sitets- og partnerskoler gjennom forsknings- og 
utviklingsarbeid for å øke profesjonsrelevansen 
i lærerutdanningene og styrke skolenes kunn-
skapsgrunnlag  som forutsetning for elevers 
læring. I utdanningene ved instituttet skal 
studentene utvikle kompetanse og holdninger 
som ruster dem i møtet med utfordringene i 
framtidas skole.

ILS skal bidra aktivt til etter- og videreutdanning 
av lærere og skoleledere. Ved å gjennomføre og 
videreutvikle veilederutdanning for stadig flere 
lærere i skolen skal ILS ta ansvar for at studen-
tene og nyansatte lærere møter høyt kvalifiserte 
veiledere i praksis. ILS skal videreutvikle og 
fornye masterprogrammet i utdanningsledelse 
og øke både rekrutteringen til programmet og 
gjennomføringen av det, samt arbeide for å øke 
søkningen til rektorutdanningen og være en  
aktiv tilbyder av skolelederutdanning  
for kommunesektoren. 

For å skape fleksible utdanningsprogram som 
legger til rette for gode læringsprosesser for 
studentene, vil ILS ta i bruk digitale læringsde-
sign og nye forskningsbaserte verktøy. 


