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Søke merittering: en veileder

Hva er merittering?
Meritteringsordningen er et sentralt tiltak i det kontinuerlige arbeidet med å styrke
utdanningskvaliteten ved USN. Merittering av undervisning dreier seg i korte trekk om å anerkjenne
den viktige jobben undervisere innenfor høyere utdanning gjør for å legge til rette for studenters
faginnvielse i møte med ulike kunnskapsfelt og for deres deltakelse i samfunns- og yrkesliv.
Hvem er den meritterte underviseren? Meritteringsordningen tar utgangspunkt i en helhetlig
forståelse av utdanningsfaglig kompetanse og virksomhet. I dette inngår en rekke aktiviteter og
prosesser, slik som planlegging, gjennomføring, vurdering og evaluering av undervisning og læring. En
merittert underviser deler, formidler, kommuniserer og utveksler idéer, praksiser, erfaringer og tanker
omkring undervisning og studiekvalitet. Det er avgjørende at en slik kollegial holdning og praksis
reflekteres i en søknad. Det handler altså ikke bare om å være dyktig i undervisningssituasjonen. En
merittert underviser er også i stand til å formidle og begrunne til andre sin undervisningspraksis,
hvordan denne kompetansen og praksisen har utviklet seg over tid, og hvordan den meritterte ønsker
å benytte sin kompetanse i arbeidet med å utvikle studiekvalitet.
I denne veilederen får du tips og råd om hvordan du kan utforme en søknad som får frem det som
karakteriserer din tilnærming til undervisning knyttet opp mot din tenkning om kvalitet i undervisning.

Kriteriene
For å oppnå status som merittert underviser ved USN forutsettes det at søkeren oppfyller generelle
nasjonale og institusjonelle kvalitetskriterier, og mer spesifikt indikatorene i USNs eget
kvalitetssystem.
Tre hovedkriterier ligger til grunn for vurderingen av søknader om å bli tildelt status som merittert
underviser ved USN:

1. En merittert underviser har med vekt på studenters læring utviklet sin
undervisningskompetanse kvalitativt over tid.
Dette innebærer at søkeren
•
•
•
•

har varierte erfaringer fra undervisningsarbeid.
har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning.
har samarbeidet med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling og
studiekvalitet.
kan vise til planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse.

2. En merittert underviser har en utforskende og vitenskapelig tilnærming til
undervisning og læring.
Dette innebærer at søkeren
•
•
•
•

på en systematisk måte har prøvd ut eller utviklet varierte læremidler eller undervisnings- og
vurderingsformer som støtter studentenes læringsprosesser.
begrunner sin måte å løse undervisningsoppgavene på gjennom å anvende/vise til relevant
forskning med hovedvekt på eget fagområde.
arbeider systematisk med tilbakemeldinger fra studenter og kolleger for å videreutvikle sin
undervisning.
har formidlet kompetanse og erfaringer fra eget undervisningsarbeid på ulike måter, f.eks.
gjennom presentasjoner ved konferanser, rapporter, tidsskriftartikler eller i interne fora.

3. En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk bidragsyter i
fagmiljøers og institusjonens arbeid med utdanningskvalitet.
Dette innebærer at søkeren
•

•
•

har initiert, stått sentralt i eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid,
samarbeidsprosjekt eller utredningsarbeid med relevans for den aktuelle utdanningen og
forankret i enhetens strategiske planer.
deler jevnlig erfaringer med kollegaer og samhandler konstruktivt med ledelse, kollegaer og
studenter for å utvikle undervisningskvalitet.
har ambisjoner og planer om videre strategisk utviklingsarbeid for å heve
undervisningskvaliteten i eget fagmiljø/på egen enhet.

Formelle krav til søknader
•
•
•

•
•
•
•

Meritteringsordningen gjelder for stillingene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og
professor.
Omfanget av søknaden må ikke overstige 7500 ord (i tillegg til vedlegg og referanser).
For å sikre at søknaden er forankret i ledelsen på ditt institutt/enhet må du skaffe til veie et
kort brev som bekrefter at din leder stiller seg bak søknaden din. Dette brevet lastes opp som
vedlegg i søknadsskjemaet.
Søkere må ha minimum 5 års erfaring med undervisning i høyere utdanning.
Søknader må skrives på norsk (bokmål/nynorsk), svensk, dansk eller engelsk.
Som søker aksepterer du samtidig at hovedteksten i søknaden blir gjort tilgjengelig for
fremtidige søkere og andre interesserte.
Dersom en søker ikke oppnår merittert status i første omgang, kan en ny søknad sendes inn
først etter 2 år.

Hvordan kan en søknad se ut?
Søknaden har form av en sammenskrevet fremstilling av egen kompetanse og utvikling som
underviser/utdanner, særskilte interessefelt, innsats i utviklingsarbeid og utdanningsledelse.

Format

Det foreligger ingen spesifikke krav til format. Du står altså fritt til å utforme søknaden på en måte du
mener er hensiktsmessig for å få frem det du ønsker med din søknad. Ettersom søknaden i hovedsak
er et tekstlig arbeid, velger mange å levere søknaden inn i form av et PDF-dokument. Det kan også
være aktuelt å lage søknaden i form av et nettsted, særlig dersom den inkluderer medier som lyd eller
video.

Utforming og struktur

Det er viktig at du får fram en samlet fortelling som viser din utvikling over tid (når det gjelder
engasjement, roller i undervisningssammenheng og kompetanse), variasjon i undervisningspraksis,
dine begrunnelser for praksisen, din betydning for det kollegiale arbeidet med undervisning og hva
det har betydd for deg, samt dine ambisjoner og planer fremover. Du står fritt til å strukturere
søknaden, velge overskrifter og tematisk inndeling. Det viktigste er at søknaden er lesbar og viser
tydelig hvordan du oppfyller og forholder deg til kriteriene.

Filtyper
Søknaden skal i hovedsak være en helhetlig skriftlig fremstilling. Det kan være nyttig å tenke på den
som en fortelling sammensatt av ulike delelementer. I noen tilfeller vil det være relevant å underbygge
fortellingen gjennom andre medieformater (nettsteder, video, grafikk etc.). Medier som har
illustrerende funksjon, kan bygges inn i løpende tekst (for eksempel gjennom lenker eller
henvisninger) uten at de defineres som et vedlegg. Det er likevel viktig å ta hensyn til omfang – husk
at komitéen leser mange søknader!

Vedlegg

Maksimalt antall vedlegg er 12, hvorav to av disse er obligatoriske (se under). For alle vedlegg gjelder
at de skal være direkte relevante for søknaden. Alle vedlegg skal også omtales eksplisitt i
søknadsteksten, slik at det framgår tydelig hvorfor de er inkludert. Husk at vedlegg ikke er
selvforklarende; det er du som må forklare vedlegget, sette det inn i en sammenheng og vise hvordan
det underbygger det du ønsker å få frem i din søknad.
Et vedlegg skal inneholde tilrettelagt dokumentasjon. For eksempel bør du ikke legge ved
studentevalueringer i ubearbeidet form. I stedet kan det være aktuelt å inkludere et vedlegg som
beskriver dine refleksjoner etter tilbakemeldinger fra studentene, hvilke tiltak du iverksatte for å
imøtekomme disse, og hvilke resultater dette fikk ved neste evaluering. Andre eksempler er
publikasjoner (bøker, artikler etc.). Her er det viktig at du synliggjør og begrunner hvordan innholdet
er relevant for søknaden. Dette gjelder selv om den vedlagte publikasjonen omhandler pedagogisk
forskning og/eller teori.
Vedleggene har som funksjon å underbygge fortellingen du legger frem i søknaden din. Type vedlegg
er ikke begrenset til “formelle” dokumenter. Eksempler på vedlegg fra tidligere søknader inkluderer
e-poster, ulike videoer, invitasjoner, grafiske fremstillinger av læringsdesign, undervisningsmateriale
av ulike slag, uttalelser, interne og eksterne medieomtaler og –bidrag, bokanmeldelser og
skjermdumper. Så lenge det vedlagte materialet gjøres relevant som en del av fortellingen, kan du
gjerne være kreativ. Dersom du er i tvil om hvorvidt vedleggende er godt nok integrert i søknaden som
helhet, prøv å lese hovedteksten i søknaden uten å konsultere vedleggene. Kommer hovedbudskapet
i fortellingen tydelig fram? I så fall har du bestått lakmustesten!

Obligatoriske vedlegg
1. Pedagogisk CV
Dette dokumentet skal gi en oversikt over de pedagogiske oppgavene og rollene du har hatt som
underviser, gjerne fremstilt kronologisk og/eller tematisk. Listen under gir deg forslag til elementer
som vil være aktuelle å inkludere i en slik CV.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervisningserfaring
o Nivå, informasjon om emne, program og institusjon; omfang av undervisning; stikkord
for fag/tema; omtrentlig antall studenter og undervisningsmetoder.
Veiledererfaring
o Nivå, antall, tidsrom, din rolle (hovedveileder, biveileder) samt institusjonstilhørighet
Vurderings- og eksamensarbeid
o Emner, programmer, fagfelt; type vurderings- og eksamensarbeid.
Studieplanarbeid og deltagelse i pedagogiske prosjektgrupper
o Hvor, når, hvor lenge, hovedoppgaver/ansvar
Pedagogiske lederoppgaver
o Hvor, når, hvor lenge, hovedoppgaver/ansvar
Produksjon av læremateriell (bøker eller digitalt)
Priser eller utmerkelser for pedagogisk virksomhet
Pedagogisk utdanning
o Formelle kurs, seminarer eller utdanning rettet mot undervisning i høyere utdanning
Andre utdanningsutviklende tiltak (konferanser, møter, nettverk, prosjekter etc.)
Forskning, formidling og evaluering.
Pedagogisk forskning du har deltatt i. Ta med eventuelle konferansebidrag, kronikker og
artikler du har skrevet
Evaluering av utdanningsaktivitet og/eller av undervisning.

2. Presentasjon av deg og din søknad
Dette dokumentet skal inneholde:
•
•

En kort presentasjon av deg selv og din bakgrunn.
En kortfattet leserveiledning (maks. 500 ord) som forteller hvordan søknaden er organisert og
hvordan de ulike elementene i søknaden henger sammen.

Merknad: Dersom du nylig har fått opprykk må du redegjøre for hvordan din søknad om merittering
skiller seg fra søknaden om opprykk. Til forskjell fra en opprykksøknad vil en meritteringssøknad være
mer fokusert rundt utvalgte sider ved din undervisningsvirksomhet og din profil som underviser. Din
meritteringssøknad kan med andre ord ikke være identisk med opprykksøknaden.
3. Bekreftelse av ledelsesforankring
For å sikre at søknaden er forankret i ledelsen på ditt institutt eller enhet må du skaffe til veie et kort
brev som bekrefter at din leder stiller seg bak søknaden din. Dette brevet lastes opp som vedlegg i
søknadsskjemaet.

Hvem er leseren?
Søknadene blir vurdert av en komité som er bredt sammensatt av: interne representanter
(fakultetsrepresentanter og en ansatt i Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet),
studentrepresentant, eksterne representanter (UH-pedagoger med minimum førstekompetanse).
Minimum to av komitéens medlemmer har bakgrunn fra Universitets- og høyskolepedagogikk.
Komiteen vil ikke bare være opptatt av hva du har gjort eller har planer om å utrette, men også
begrunnelsene dine for hva du gjør. Vær eksplisitt og tydelig. Komitéen skal ikke behøve å lete seg
frem til hvordan du oppfyller kriteriene, hvilke begrunnelser du bygger på og hvilke ambisjoner og
planer du har for videre virksomhet.
Husk også at komiteen består av medlemmer som ikke har inngående kjennskap til lokale forhold ved
USN. Det er derfor viktig at du er bevisst at du skriver en søknad mot de eksterne medlemmene.
Dersom du bruker lokale akronymer eller henviser til interne prosjekter og lignende må du
beskrive/forklare disse.

Velge fokus - få frem fortellingen din
Det finnes ikke én spesifikk måte eller oppskrift på hvordan man kan synliggjøre at man oppfyller
kriteriene for merittering. Et gjennomgående tips fra tidligere søkere er å tenke grundig gjennom hva
man ønsker å trekke frem i søknaden sin. Én formulerer det slik: “Du kan ikke fortelle alt. Velg ut
hvilken historie du ønsker å fortelle (…) Få det etablert før du setter i gang.”
I kriteriene vektlegges både det individuelle og det kollektive ved undervisning og læring:
•
•
•
•
•
•
•

Det individuelle: hva kjennetegner din tilnærming til undervisning (hva, hvordan, hvorfor)
De vitenskapelige begrunnelsene som underbygger din undervisning (begreper, modeller,
studier, teorier etc.)
På hvilken måte det du vektlegger/er opptatt av kommer til uttrykk i praksis (eksemplifiser,
illustrer)
Det kollegiale og institusjonelle: bidrag til arbeid med undervisningskvalitet
Samarbeid internt og ev. eksternt
Fremtidige planer og ambisjoner: hva vil du fokusere på i tiden fremover og hvorfor
Rollen som merittert, ditt bidrag til nettverket av meritterte undervisere ved USN

Enkelte søkere har pekt på utfordringen med å “fremheve seg selv” i meritteringssøknaden når de i
realiteten alltid har betraktet sin undervisningsvirksomhet som et kollegialt prosjekt. Et råd her er å
inkludere et “vi”/et fellesskap i søknaden. Det er legitimt og relevant å trekke inn de fellesskapene
man har vært en del av, deres rolle for din utvikling (hva du har lært av dem) og hvordan du ser deg
selv i samarbeid med andre i rollen som merittert.

Kom i gang
Vi har formulert noen spørsmål som kan hjelpe deg å komme i gang:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hva har vært drivende for ditt arbeid med undervisning?
Hvilke problemstillinger har du vært særlig engasjert i?
Hvilke eksempler vil kunne illustrere dette engasjementet?
Hva er dine ønsker og planer for videre utvikling av undervisningen ved din enhet?
Hvordan har du gått fram for å jobbe med de problemstillingene/temaene du har vært særlig
opptatt av?
Hvordan har du samarbeidet med kollegaer for å utvikle undervisning?
Hva har vært din (e) rolle (r) i dette samarbeidet? (har disse endret seg over tid?)
Hva har du gjort for å utvikle kunnskap i arbeidet med problemstillingene?
Hva har du testet ut som ledd i en utforskende tilnærming til undervisningsarbeidet?
Hvordan har du gått fram for å evaluere erfaringene systematisk og videreutviklet
undervisning?
Hva ønsker du å gjøre fremover for å styrke undervisningsarbeidet og hvordan vil eventuelt
en status som merittert kunne bidra til ytterligere utvikling av disse
områdene/problemstillingene?

Sjekkliste/tips
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bruk en leser
Hvor er teksten implisitt/eksplisitt?
Finner man igjen kriteriene?
Fortellingen som meningsbærende enhet
Har jeg begrunnet praksisen min gjennom å vise eksempler på praksis og hva de er eksempler
på?
Er vedleggene mine relevante for kriteriene og er de integrert tydelig i fortellingen?
Har jeg en oversikt over undervisningspraksisen min (Pedagogisk CV)
Er alle forkortelse forklart?
Har du fortalt
o hvem du er?
o hvorfor du søker?
o hva du vil bruke statusen til?

Råd fra de meritterte til fremtidige søkere:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Bruk inspirasjon og erfaringer fra UH-ped kurs (begreper, teori, arbeidskrav og diskusjoner).
Se nøye igjennom kriteriene og se etter samsvar med egen portefølje. Sørg for å innhente
dokumentasjon, vurder hva du allerede har og jobb bevisst med det du mangler.
Det er viktig å spørre deg selv hvorfor, ikke bare beskrive hva du gjør og er opptatt av. Prøv å
finne noen svar på dette «hvorfor» som kanskje viser ditt særpreg. Hva gjorde du, hvorfor
fungerte det, hva har du lært av å gjøre det på denne måten?
Husk at merittering er noe «ekstra», det er ikke nok å bare være en god underviser. Du må
vise at du har en reflekterende holdning til hva du gjør, og en vilje til endring/utvikling av
praksis i forhold til samarbeid med studenter og kolleger.
Det å få en kollega til å lese igjennom, kommentere og diskutere gjør at man føler seg mindre
skrytete.
Bruk tidligere søknader som utgangspunkt for å hente inspirasjon og idéer.
Det kan hjelpe å trekke frem hvordan man jobber med utfordringer og problemer.
Få studenter og kolleger til å beskrive deg som underviser, dette kan bidra til å tydeliggjøre
hvordan du møter kriteriene.
Bruk sitater fra studenter (f.eks. e-poster, studentevalueringer) til å underbygge vurderende
refleksjoner.
Husk på at selv om du skal få fram din historie, så betyr det ikke at historien bare handler om
deg. Den handler dypest sett om studentenes læring. I den forbindelse er det legitimt å
anerkjenne andre som inngår i din fortelling (kollegaer, studenter, administrasjon etc.).

Nettmøter for søkere
Det arrangeres nettmøter for aktuelle søkere ut over høstsemesteret (følg med på nettsiden). Disse
arrangeres digitalt. Påmelding gjøres på nettsiden for meritteringsordningen. På disse møtene vil det
vises en rekke eksempler fra søknader fra meritterte undervisere ved USN og andre institusjoner på
måter å strukturere søknaden og dokumentere kompetanse. Søknadene til meritterte ved USN er
også tilgjengelige.

