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Beskriveles av prosess for vurdering av søkere til merittering som Fremragende 

underviser / Excellent Teaching Practitioner (ETP) ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen 
 

 

Meritteringsordningen Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner) ble vedtatt av 

Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB, 12. juni 2018. Ordningen likner 

meritteringsordningen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet UiB og LTHs Pedagogiska 

Akademi, Lunds Universitet1. Meritteringsordningen Fremragende underviser er en del av UiBs 

oppfølging av Kvalitetsmeldingen2 . 

Innføringen av en meritteringsordning er et ledd i arbeidet med å sette fokus på studentene og 

studentenes læring i arbeid med utdanningskvalitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Ordningen har som mål å synliggjøre, og gi status til, systematisk arbeid med undervisningsutvikling, 

og bidra til å utvikle en kollegial og profesjonell undervisnings- og læringskultur. 

Meritteringsordningen skal anerkjenne undervisere som i spesielt høy grad bidrar til å heve 

kvaliteten i undervisningen ved fakultetet.  

 

Det ble avholdt en workshop for potensielle søkere 14. november 2018. 

 

I denne første runden med utlysning, med søknadsfrist 1. februar 2019, mottok fakultetet søknader 

fra 10 fast vitenskapelig ansatte ved SV fakultetet.  

 
Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet oppnevnte 11. desember 2018 (Sak 94/18) 

en styringsgruppe med ansvar for utlysning av ordningen, vurdering av søkerne og å innstille til 

Fakultetsstyret om tildeling av merittering.  

 

Styringsgruppen for vurderingen har bestått av følgende medlemmer: 

 Professor Dag Elgesem, visedekan for utdanning (leder)  

 Professor Arild Raaheim, Institutt for pedagogikk 

                                                
1 https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-akademi/  
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/  

https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-akademi/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/
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 Professor Harald Walderhaug, visedekan for utdanning ved MN-fakultetet  

 Professor Liv Syltevik, instituttleder ved Sosiologisk institutt  

 Student Kim Tuv, leder av Studentutvalget  

 Seksjonssjef Kirstine Kolsrud (sekretær) 

 

I det første møtet i styringsgruppen i februar 2019 ble det besluttet å supplere styringsgruppen med 

eksterne eksperter, for å ivareta følgende hensyn: 

 Faglig bredde blant de som vurderer søknadene, tilpasset søkernes faglige bakgrunn 

 UiB-ekstern representasjon i vurderingskomiteene 

 Erfaring med vurdering i tilsvarende meritteringssystem ved andre institusjoner 

 Bred erfaring med undervisning og undervisningsledelse 

  

Styringsgruppen ble derfor supplert med disse eksterne ekspertene: 

 Professor Cristina Archetti, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 

 Universitetslektor Björn Badersten, Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Lunds Universitet. 

 Førsteamanuensis Iver Bragelien, Institutt for foretaksøkonomi, NHH 

 Førsteamanuensis i universitetspedagogikk Reidar Lyng, Institutt for pedagogikk og livslang 

læring,  NTNU 

Archetti har bred erfaring med undervisning i mediefag. Badersten er statsviter og har vært involvert 

i praktiseringen av meritteringsordningen ved Universitetet i Lund og ved andre Svenske 

institusjoner i en årrekke. Bragelien er økonom, og har omfattende erfaring fra utdanningsledelse og 

arbeid med utdanningskvalitet på lokalt og nasjonalt nivå. Lyng er leder for meritteringsordningen 

ved NTNU og ekstern representant i meritteringsordningen ved Universitetet i Tromsø. 

 

Ved å inkludere i gruppen personer med erfaring fra praktisering av meritteringsordningen ved UiB 

(Walderhaug, Raaheim), nasjonalt (Lyng) og i Sverige (Badersten) ville styringsgruppen sikre at vi 

anvendte vurderingskriteriene med samme grad av strenghet som ved sammenliknbare ordninger. 

Den samlede, faglige kompetansen i gruppen vurderte styringsgruppen som tilstrekkelig dekkende 

for søkernes faglige bakgrunn. Et moment i denne vurderingen var at kriteriene for vurdering er 

disiplin-overgripende. 

 

 

Til grunn for arbeidet med vurdering av hver enkelt søker lå fakultetets veiledning til søknaden slik den 

fremkommer på nettsidene til Meritteringsordningen3 under «Dokumentasjon og søknad»4 og 

«Kriterier for tildeling»5. Vurderingen skjer etter fire hovedkriterier (1) Fokus på studentenes læring, 

                                                
3 https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet 
4 https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-samfunnsvitenskapelige-
fakultet#dokumentasjon-og-s-knad 
5 https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-samfunnsvitenskapelige-
fakultet#kriterier-for-tildeling 

https://www.ntnu.no/ipl
https://www.ntnu.no/ipl
https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet
https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet#dokumentasjon-og-s-knad
https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet#dokumentasjon-og-s-knad
https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet#kriterier-for-tildeling
https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet#kriterier-for-tildeling
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(2) En klar utvikling over tid (3) En forskende tilnærming, og (4) En kollegial holdning og praksis. Hvert 

av disse kriterieområdene konkretiseres i flere underpunkter. Komitéen har vurdert om søknadene gir 

konkrete og tilfredsstillende svar på de spørsmål punktene i kriteriene reiser: 

Kriterium 1: 

o Hvordan er de undervisningstiltakene søkeren beskriver, begrunnet i hensynet til studentenes 
læring? 

o Hvordan har søkeren lagt til grunn tilpasningen mellom læringsmål, undervisningsformer og 
vurderingsformer i de undervisningstiltakene søkeren presenterer i søknaden? 

o Hvilken konkret rolle har søkerens pedagogiske grunnsyn spilt i utformingen av de 
undervisningstiltakene som presenteres? 

o Hvilke tilbakemeldinger har søkeren fått fra studentene, og hvordan har hun eller han brukt 
disse tilbakemeldingene i den videre utviklingen av undervisningstiltakene? 

Kriterium 2: 

o Hvilken rolle har hensynet til studentenes læring spilt i søkernes utvikling av sin undervisning 
over tid?   

o Hvilken informasjon har søkeren brukt for å identifisere hvordan studentenes læring påvirkes 
av tiltakene som er prøvd ut? 

o Hvilke konkrete planer for videre utvikling av læringsfremmende undervisning har søkeren? 

Kriterium 3: 

o I hvilken grad utvikler søkeren sin undervisning etter mønster av en forskningsprosess: med 
innsamling av data om hvor godt undervisningen fremmer studentenes læring, så analyse av 
dataene, og deretter endring av undervisningen i lys av resultatene? 

o I hvilken grad forholder søkeren seg til forskning om læring og undervisning som er relevant 
for de utfordringene søkeren er opptatt av? 

o Er innholdet i undervisningen basert på forskning? 

Kriterium 4: 

o Bidrar søkeren aktivt til et kollegialt fellesskap knyttet til utvikling av undervisning? 

o Deltar søkeren i den akademiske diskusjonen av undervisning og læring i høyere utdanning 
utover eget miljø? 

o Bidrar søkeren til målene for strategien for utdanningskvalitet ved UiB? 

I vurderingen av søkerne har komitéen utelukkende forholdt seg til den informasjonen søkeren har 

gjort tilgjengelig gjennom søknaden, vedleggene og eventuelt intervju, og vurdert om søkeren gir 

konkrete svar alle på de spørsmålene kriteriene reiser. Komitéen har bedømt i hvilken grad søknaden 

fyller hvert enkelt kriterium, etter følgende skala: 
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 Fyller ikke kriteriet 

 Fyller ikke kriteriet i tilstrekkelig grad 

 Fyller kriteriet i tilstrekkelig grad 

 Fyller kriteriet i stor grad 

Søknaden måtte fylle alle fire kriterier i tilstrekkelig eller stor grad for å kvalifisere for merittering. 

Vurderingen foregikk i tre trinn. Først ble de åtte fagpersonene6 fordelt i tre bedømmelseskomitéer, 

som gjorde den primære vurderingen av henholdsvis 4, 3 og 3 av de 10 søknadene. Hver av 

bedømmelseskomitéene besto av minst en person med faglig relevant bakgrunn, en person med 

universitetspedagogisk kompetanse og en person med erfaring med meritteringssystemer. I tillegg 

var minst en av de tre representantene i hver gruppe fra en ekstern utdanningsinstitusjon. De lokale 

medlemmene i styringsgruppen deltok ikke i bedømmelseskomiteen som vurderte søkere fra eget 

institutt.  

 

I neste trinn ble det holdt et møte med hele gruppen. Her ble vurderingene fra de tre 

bedømmelseskomitéene gjennomgått og diskutert i fellesskap, for å sikre at kriteriene ble anvendt 

likt på tvers av bedømmelseskomitéene. Gruppen fant at fire av søkerne møtte alle kriteriene i så 

stor grad at de var kandidater for merittering. Disse ble innkalt til intervju. De øvrige søkerne fikk 

beskjed om de ikke var plukket ut til intervju, og gitt informasjon om prosessen videre. 

 

I intervjuene, det tredje trinnet i vurderingsprosessen, deltok deler av styringsgruppen og flere av de 

eksterne ekspertene. Hensikten med intervjuene var å utdype momenter i hver enkelt søknad, for å 

ytterligere belyse hvor godt søkerne fyller kriteriene.  

 

I et siste møte med Styringsgruppen og de eksterne ekspertene ble det enighet om endelig 

vurdering basert på søknad og intervju. Alle de fire kandidatene som var til intervju, ble vurdert å 

oppfylle kriteriene for å få tildelt status som Fremragende underviser.  

 

Det var enstemmighet blant gruppens medlemmer om alle vurderingene. 

 

Styringsgruppen innstilte overfor fakultetsstyret de fire til status som Meritterte undervisere. 

 
18. juni 2019 fattet fakultetsstyret slikt vedtak: 

Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet slutter seg til styringsgruppens innstilling til 

merittering av fremragende undervisere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2019.  

                                                
6 Archetti, Badersten, Bragelien, Elgesem, Lyng, Raaheim, Syltevik, Walderhaug. 


