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Om ordningen

› Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» (2017)

› Nyhetssak i Khrono (2019)

› Eksempler fra meritterte undervisere

› Frode Eika Sandnes, professor i informasjonsteknologi (OsloMet) 

› Stein Dankert Kolstø, professor i fysikkdidaktikk (UiB)

› Ordningen ved HVL

› Desember 2019 Arbeidsgruppe

› Mai/juni 2020 Forslag på høring

› Oktober 2020 Revisjon etter høringsrunde

› Desember 2020 Vedtak i Styret

› Formålet med ordningen

› Karrierevei, status, utdanningskvalitet

› Bidra til en systematisk og vitenskapelig tilnærming til undervisning, fokus på 
studentenes læring, kollegial holdning med fokus på deling av erfaring over tid og en 
begrunnet pedagogisk filosofi for arbeidet.

https://khrono.no/gode-undervisere-premieres-far-lonnstillegg-heder-og-aere/419770
https://ansatt.oslomet.no/documents/585743/123688766/Frode-Eika-Sandnes-meritteringss%C3%B8knad-ved-vedlegg-ny.pdf/f4e9c1f9-dac5-f108-10f1-cd0c84f7f4d5
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/pedagogisk_portefolje_kolsto.pdf


Kriterier for merittering ved HVL

› Kriteriene for å bli merittert underviser kobles til HVL´s og fakultetenes 

strategi, og skal stimulere til utvikling av undervisningspraksisen ved 

høgskolen.

› For å bli merittert som underviser ved HVL må du som søker vise særlig 

god teoretisk forståelse og praksis innenfor følgende tre områder: 

1. Et fokus på studentenes læring i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen 

undervisning

2. en systematisk, forskende og vitenskapelig tilnærming til undervisningspraksis over tid 

3. en kollegial holdning og praksis med fokus på deling av erfaring knyttet til undervisning og 

læringsledelse
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Et fokus på studentenes læring i planlegging, gjennomføring og 

vurdering av egen undervisning

› Dette innebærer at søkeren: 

› har varierte erfaringer fra undervisning og veiledning,

› har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning,

› har erfaring med samarbeid med kolleger, studenter, ledelse og andre om utvikling av 

undervisnings- og studiekvalitet,

› kan vise til planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse. 
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En systematisk, forskende og vitenskapelig tilnærming til 

undervisningspraksis over tid 

› Dette innebærer at søkeren 

› på en systematisk måte har utprøvd eller utviklet varierte læremidler eller 

undervisnings- og vurderingsformer som støtter studentenes læringsprosesser, 

› kan forankre sine valg i relevant forskning om undervisning, læring og vurdering i 

høyere utdanning, med hovedvekt på eget fagomrad̊e, og kan reflektere kritisk rundt 

sine valg,
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En kollegial holdning og praksis med fokus på deling av erfaring 

knyttet til undervisning og læringsledelse

› Dette innebærer at søkeren: 

› har formidlet erfaringer fra egen undervisning og/eller utvikling på ulike måter, f.eks. 

gjennom presentasjoner ved konferanser, rapporter, tidsskriftartikler eller i mer interne 

fora. 

› har initiert, stått sentralt i eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid, 

samarbeidsprosjekt eller utredningsarbeid med relevans for den aktuelle utdanningen 

og forankret i HVL´s strategiske planer. 
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Søknaden skal bestå av følgende deler: 

› Søknadstekst i form av et profileringsdokument. 

• Profileringsdokumentet skal vise hvordan søkeren fyller de tre kriteriene, og skal ha et omfang på inntil 8000 ord. Kilder og vedlegg kommer utenom. 

• Teksten kan organiseres lineært etter kriteriene og skal henvise til og eksemplifisere med arbeidene i undervisnings-CV-en. 

› Undervisnings-CV - Eksempler på relevante arbeid å inkludere i CV-en er: 

• Vitnemål/kursbevis fra kurs i universitets- og høgskolepedagogikk eller annen relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning 

• Faglig og pedagogisk formidling på ulike arenaer 

• Ulike undervisningsrelaterte FOU-arbeid som rapporter/artikler/bøker 

• Oppgavefaglig veiledning 

• Sensureringsarbeid 

• Deltakelse i emneplanutvikling 

• Praksisrettet utviklingsarbeid 

• Kommisjonsarbeid 

• Utdanningsledelse 

• Kvalitetsutvikling av studieprogram/emner 

• Praksisveiledning 

• Åpent delte læringsressurser
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11. september 2021
Frist for å levere søknad

. 

1. mars: 
Søkeseminar

Skrivegrupper med 
tilbud om veiledning

Seminar for søkere. 
Erfaringer fra 
høyskoler og 

universitet som har 
erfaring med 

merittering. Søknad 
og evalutering

Skrivegrupper

Skrivegrupper

1. mars 2021

Søkeseminar mars:

Vår 2021

Seminar for søkere
• Erfaringsdeling fra HU-

institusjoner som har 

gjennomført merittering

• Erfaringer med å skrive og 

å evaluere søknader

Vår 2021
Skrivegrupper med 

tilbud om veiledning

Høst 2021
Skrivegrupper

mars:

Vår 2021
Skrivegrupper
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Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?

10


