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Agenda

• Velkommen
• Morten Brekke, viserektor for utdanning

• Bakgrunn og historikk for ordningen 
• John Olav Bjørnestad, avdelingsdirektør ved Senter for læring og undervisning 

• Betraktinger rundt det å være merittert underviser
• Morten Brekke

• Detaljer for ordningen ved UiA 2019-20
• Martin Gaustad, seniorrådgiver ved Senter for læring og undervisning



Meld. St. 16 (2016–2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning

• Regjeringen satser på kvalitet  S22 

• Regjeringen har i denne stortingsmeldingen fire hovedtilnærminger 
for å stimulere universitetene og høyskolene og deres fagmiljøer til å 
forsterke kvalitetskulturen og drive kontinuerlig kvalitetsarbeid –
Regjeringen krever at universitetene og høyskolene utvikler 
pedagogiske meritteringssystemer for å stimulere til økt 
undervisningsinnsats og for å belønne viktig utviklingsarbeid. 



Meld. St. 16 (2016–2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Derfor vil regjeringen
• revidere forskrift om ansettelse og opprykk i kombinerte 

undervisnings- og forskerstillinger. Det skal stilles krav om pedagogisk 
basiskompetanse og undervisningserfaring ved ansettelse i alle faglige 
stillinger, og suksessivt høyere krav til undervisningskompetanse for 
stillinger som professor og dosent enn for stillinger på lavere nivå 

• stille krav om at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen 
med andre, i løpet av to år skal ha etablert meritteringssystemer 
som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes. 



Meld. St. 16 (2016–2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
• S 70 Kap 4 Verdsetting av utdanningsfaglig kompetanse
• Ett av målene med denne stortingsmeldingen er å bidra til at 

undervisningskompetanse skal vektlegges tyngre i akademia enn i 
dag, ikke bare ved ansettelser, men gjennom hele karrieren. 
Underviserens kompetanse og opplæring av underviserne er viktig for 
lærestedenes studiekvalitet. 

• Meritteringssystemer ved universiteter og høyskoler og bruk av 
fagfellevurdering for å få frem viktig utviklings og innovasjonsarbeid i 
utdanningsmiljøene er tiltak som skal bidra til økt status for 
utdanning.



Meld. St. 16 (2016–2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
• 4.5 Merittering av utdanningsfaglig kompetanse
• Meritteringssystemer for utdanning er et virkemiddel som har blitt tatt i 

bruk av flere institusjoner for å stimulere til økt undervisningsinnsats og for 
å verdsette viktig utviklingsarbeid. Det er formaliserte systemer for å 
utvikle en kollegial og profesjonell undervisnings- og lærerkultur og 
systematisk dokumentere og belønne arbeid med utvikling av 
undervisning. 
• Meritteringssystemer supplerer virkemidler som sektoren ellers har for å 

fremme utdanningskvalitet. De gir den enkelte ansatte muligheter for 
uttelling (opprykk, kvalifisering, lønn) eller tid til å drive utvikling av 
utdanningsvirksomheten på grunnlag av dokumenterte resultater på 
utdanningsområdet. 



Meld. St. 16 (2016–2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
• Systemene i våre naboland er stort sett inspirert av Boyers 

Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Utgangspunktet for SoTL
er at en god underviser skal foreta kunnskapsbaserte og 
velbegrunnede valg av undervisningsmetoder.

• Valgene skal passe for faget vedkommende underviser i, og 
studentene som følger undervisningen. Underviseren skal studere 
hvilke undervisningsformer som gir best læring og legge denne 
kunnskapen til grunn når han eller hun videreutvikler 
undervisningsmetodene. 



Universitetsstyret ved UiA vedtok 13.03.19 (sak 31/19) at det skal etableres 
en felles ordning for merittering av undervisere ved UiA.

• Det etableres en felles meriUeringsordning for alle fakultetene.
• Fast ansaUe i vitenskapelig sWlling i alle sWllingskategorier med minst 

fem års undervisningserfaring fra universitet eller høyskole og 
pedagogisk basiskompetanse kan søke om å bli meriUert underviser.
• Utlysning hvert annet år
• Kriterier for bedømming er:

1. Fokus på studentenes læring
2. En klar utvikling over Wd
3. En forskende Wlnærming
4. Kollegial holdning og erfaringsdeling



I saksunderlaget for vedtaket heter det

• «... Hensikten med å innføre en meri1eringsordning ved UiA er å fokusere 
sterkere på undervisningskompetanse og øke status kny1et ;l 
utdannings- og undervisningsarbeidet i organisasjonen som helhet. 
• De9e skjer gjennom å gi anerkjennelse og belønning =l undervisere som 

systema=sk og over =d har arbeidet med å utvikle sin undervisning, som 
har dokumentert sine ak=viteter og har gjort sine erfaringer =lgjengelig for 
andre. 
• En meri9eringsordning for fremragende undervisere skal posi=vt 

synliggjøre og belønne vitenskapelig ansa9e som gjør posi=ve bidrag og 
utviklingsarbeid som en del av det pedagogiske fellesskap ved sine 
respek=ve fakulteter/ ins=tu9er/ fagmiljøer ...»





Tidsplan for ordningen 2019 - 2020



Fase 1 (F1): Informasjonsinnheting og diskusjonsmøter  Fase 2 (F2): Pedagogisk mappeskriving/portfolioskriving Fase 3 (F3): Innlevering, 
vurdering og tilbakemelding

Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober
2019 2020

F1.1

F2

12/12: Informasjonsmøte KRS og GRM

F1.2

5/2: Diskusjonsmøte KRS

28/1: Diskusjonsmøte GRM
9/1: Diskusjonsmøte KRS

19/2: Diskusjonsmøte GRM

F1.3

?/3: Inspirasjonsmøte med meriUerte undervisere

Søkere jobber med mappe-/portfolioskriving F3
Offentliggjøring av
de meritterte på UiAs 
personalfest

F1.4

All info søkere trenger for arbeid i F2 er klar

F1.1 F1.2

F1.4

F3

F2

25/3 25/3: Søknadsfrist

25/3

F1.3



Fase 1 (F1): Informasjonsinnheting og diskusjonsmøter  Fase 2 (F2): Pedagogisk mappeskriving/portfolioskriving Fase 3 (F3): Innlevering, 
vurdering og tilbakemelding

Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober
2019 2020

F1.1 F2 P512/12: Informasjonsmøte KRS og GRM

F1.1

F1.2

5/2: Diskusjonsmøte KRS

28/1: Diskusjonsmøte GRM
9/1: Diskusjonsmøte KRS

19/2: Diskusjonsmøte GRM

F1.3 ?/3: Inspirasjonsmøte med meritterte undervisere

Søkere jobber med mappe-/portfolioskriving

T1

P1

Klargjøring av Canvas som teknisk løsning i F2 

T2 Drib og support

T1

T2
P1

Senest 12/12: Informasjonsdokument med kriteriesett ferdig

F3 P6P5

F3

P6

Vurdering, bedømming og 
intervjuer

Offentliggjøring av de meritterte 
på UiAs personalfest

Formaliteter: lønn, etc.

F1.2 F1.3

P = prosess 

T = teknisk løsning

P3 Ressurspersoner for veiledning er tilgjengelige

F2 P3

P4

P4

Utnevnelse av bedømmingskomité

P2 Gjøre avtaler med de som skal veilede i F2

P2

F = Fase

F1.4 All info søkere trenger for arbeid i F2 er klar

F1.4

Avklares av ledelsen i samarbeid med fakultetene

Koordineres av Senter for læring og undervisning

Koordineres av Senter for læring og undervisning

T3 Bedømmingskomité får tilgang til pedagogiske mapper/portfolioer

T3

Fargekoder og oppgavefordeling

25/3

25/3 Søknadsfrist



Detaljer knyttet til tidsplan

• Åpne diskusjonsmøtene i januar og februar 
• Det vil blant annet gis svar på spørsmål som har kommet siden 

informasjonsmøtet 

• Søknadsfrist for deltakelse på ordningen 25. mars
• En forenklet pedagogisk CV (maks. tre sider) anbefales sendes inn 25. mars, med 

blant annet redegjørelse for din pedagogisk basiskompetanse. Endelig 
pedagogisk CV gjøres ferdig i Fase 2 (april – august)



Dokumentasjon

Søknaden om status som merittert underviser utformes som en 
pedagogisk mappe/portfolio.

Sammen med vedleggene skal mappen dokumentere at søker oppfyller 
kriteriene.



Om pedagogisk mappe/portfolio

Mappen/porHolioen vil følge søkeren gjennom meri9eringsprosessen 
og dokumentere undervisningsvirksomhet og =lhørende FoU.

Innhold:
En pedagogisk mappe er en sammensWlling av informasjon om 
pedagogisk virksomhet med vekt på hva som er gjort, hvordan man har 
utøvd sine undervisningsoppgaver, begrunnelsene for deUe, hvilke 
resultat man har oppnådd og en refleksjon over egen praksis. 

Teknisk løsning: Canvas



Innhold i den pedagogiske mappen/porOolio

Den pedagogiske mappen/porholioen skal bestå av følgende to deler:
1. Profileringsdokument
2. Vedleggsdel



Om del 1: profileringsdokumentet

• En sammenhengende tekst på maksimalt 7500 ord hvor søkeren 
oppsummerer og kommenterer sin utvikling.
• Litteraturlisten kommer i tillegg, og er ikke en del av de 7500 ordene

• Dokumentet skal avspeile de krav og kriterier som er angitt for å 
oppnå status som merittert underviser.
• Spesielt må profileringsdokumentet vise at søkeren oppfyller de fire 

hovedkriteriene (med underpunkter) til merittert underviser.



Om del 2: vedleggsdelen

• Konkret dokumentasjon av kompetanse innenfor de temaer som 
søkeren vil vektlegge.
• Antall vedlegg skal ikke overstige 15. 
• En pedagogisk CV og uttalelse fra nærmeste leder er obligatoriske 

vedlegg
• Disse to utgjør to av de 15 vedleggene. 
• Egen mal for pedagogisk CV skal benyttes (tilgjengelig januar 2020)

• Uttalelsen fra nærmeste leder skal gjøre rede for hvilke planer 
enheten har for å gjøre bruk av den merittertes kompetanse, og hvilke 
muligheter som vil bli gitt for at den meritterte skal kunne utvikle seg 
videre.



Om del 2: vedleggsdelen (forts.)

• Ulike typer vedlegg 
• AkWvitet kan dokumenters gjennom å vise Wl:

• Fagfellevurdering – kollegaveiledninger
• Studentevalueringer
• Film/video av egen undervisning (lenker)
• Kunstneriske uUrykk



Pedagogisk CV –
sTkkord

Mal under utvikling.
Klar i løpet av januar 2020



Maks 7500 ord

Del 1: Profileringsdokument Del 2: Vedlegg (maks 15)

+

Innhold i pedagogisk mappe - oppsummert

Pedagogisk CV
UUalelse fra nærmeste leder

Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12
Vedlegg 13
Vedlegg 14
Vedlegg 15



Tema i profileringsdokumentet

Profileringsdokumentet bør omfaUe følgende tema:
1. Biografi
2. Undervisningsrepertoar
3. Syn på undervisning og læring
4. Undervisningsplanlegging og bidrag i eget miljø
5. Andres vurderinger
6. Dokumentert pedagogisk utviklingsarbeid, inkludert utvikling av 

læremidler
7. Utdanningsledelse
8. Det reflekterte Wlbakeblikk



Bedømmingskriterier

I arbeidet med pedagogisk mappe/porholio bør kandidaten se på og 
reflektere over de fire vedtaUe kriteriene for bedømmelse.
Disse kriteriene blir brukt av bedømmelses- og vurderingskomiteene 
som tar de endelige avgjørelsene og gir anbefalinger Wl 
universitetsstyret om hvilke undervisere som bør meriUeres.



Bedømmingskriterie #1

Fokus på studentenes læring
• Søkeren har tydelig fokus på studentenes læring og studentenes 

læringsmiljø i all sin utdanningsvirksomhet.
• Søkeren har et bevisst forhold Wl sammenhengen mellom 

undervisningsform, læringsutbyUe og vurderingsformer.
• Det er en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens 

grunnleggende oppfatninger om undervisning og læring.
• Søkeren har gode relasjoner Wl studentene, og eUerspør og reagerer 

konstrukWvt på Wlbakemeldinger fra studentene.



Bedømmingskriterie #2 

En klar utvikling over Vd
• Søkeren har bevisst og systemaWsk Wlstrebet å videreutvikle 

undervisningens form og innhold for å støUe opp under studentenes 
læring
• Søkeren har idéer og planer for fortsaU utviklingsarbeid og 

videreutvikling av sin egen undervisningskompetanse og praksis i 
fremWden.



Bedømmingskriterie #3

En forskende Vlnærming
• Søkeren bruker akWvt kvalitetssystemet for videreutvikling av sin undervisning.
• Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis 

med henblikk på hva og hvordan en best støUer opp under studentenes læring.
• Søkeren har et bevisst forhold Wl sammenhenger mellom undervisningsform, 

vurderingsform, evt. veiledning og læringsutbyUe.
• Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av 

universitetspedagogisk teori og fagdidakWsk kunnskap.
• Søkeren driver forskningsbasert utdanning, både i form av at det faglige innholdet 

er basert på oppdatert og aktuell forskning i faget, og at studentene tar i bruk 
elementer fra forskningsprosessen i siU læringsarbeid.



Bedømmingskriterie #4

En kollegial holdning og erfaringsdeling
• Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstrukWvt med 

studenter og kollegaer for å utvikle undervisningen og 
undervisningskvaliteten.
• Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for 

eksempel i diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.
• Søkeren bidrar Wl å oppfylle insWtusjonens strategiske mål for 

utdanningskvalitet gjennom å gjennomføre pedagogiske utviklings- og 
ledelsesoppdrag.
• Søkeren har iniWert eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk 

utviklingsarbeid, samarbeidsprosjekt eller forskningsprosjekt knyUet Wl 
selve utdanningen.



Steg-for-steg fremover for søkere:

1. Er du formelt kvalifisert Wl å søke, jamfør Styrevedtaket?:
• Fast ansa9e i vitenskapelig s=lling i alle s=llingskategorier med minst fem års

undervisningserfaring fra universitet eller høyskole og pedagogisk basiskompetanse kan søke 
om å bli meri9ert underviser.

2. Skaff deg nødvendig uhyllende informasjon og mal for videre arbeid
• Informasjonsdokument om meriUeringsordningen
• Mal for CV (under utvikling, blir Wlgjengelig på ordningens hjemmeside i januar)

3. Møt opp på diskusjonsmøte i januar/februar
4. Endelig søknadsfrist for deltakelse er 25/3

• En forenklet CV (max tre sider) anbefales sendes inn innen 25/3, med blant annet 
redegjørelse for din pedagogisk basiskompetanse (se informasjonsdokumentet)

Hold deg oppdatert J
• Siste nyU og relevante dokumenter + neUressurser på hjemmesiden for ordningen

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/puls/merittering


Diskusjonsmøtene

KrisVansand
• 9. januar kl 09:00 - 12:00
• 5. februar kl 09:00 - 12:00

Grimstad
• 28. januar kl 09:00 - 12:00
• 19. februar kl 12:00 - 15:00

Rom avklares snart
Send inn dine spørsmål så vil kan forberede svar J


