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Utlysning – ansök om utnämning till meriterad eller 

excellent lärare enligt Mittuniversitetets 

pedagogiska meriteringsmodell 

Sedan 2018 har Mittuniversitetet en modell för pedagogisk meritering. Syftet med 

meriteringsmodellen är att bidra till ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera 

lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa 

goda förutsättningar för pedagogisk utveckling. 

Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. Meriteringen sker stegvis, för att 

ansöka om excellent nivå krävs att du redan utnämnts till meriterad lärare. Varje nivå 

beskrivs av ett antal kriterier för pedagogisk skicklighet. För inplacering krävs att samtliga 

kriterier för den aktuella nivån är uppfyllda. 

Behörighetskrav 

För att vara behörig att söka krävs en fast läraranställning vid universitetet samt minst fem 

års undervisningserfarenhet vid universitet eller högskola, motsvarande minst två års 

undervisning på heltid.  

För sökande på meriterad nivå krävs akademisk eller konstnärlig examen på grundnivå. 

För excellent nivå krävs examen på avancerad eller forskarnivå. Vidare fordras att läraren 

motsvarar kraven på ämnesmässig grund och högskolepedagogisk utbildning (SUHF 

2016:1). Förutsättningar tillstyrks i ett intyg från prefekt och ämnesföreträdare. 

Ansökan 

Ansökan kan göras en gång per år. Deadline för nästa ansökningstillfälle är den 15 oktober 

2023. Ansökan ska bestå av 

• intyg från prefekt och ämnesföreträdare 

• pedagogisk portfölj inklusive bilagor 

• CV 

Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi. Endast kompletta ansökningar kommer att 

skickas för sakkunnigprövning.  

Stöd till lärare som vill sammanställa en pedagogisk portfölj ges av avdelningen för 

forsknings- och utbildningsstöd (FUS). Du rekommenderas att gå kursen Att skriva en 

pedagogisk portfölj som ges på kvartsfart under VT 2023 (motsvarande 3 hp) Information 

och anmälningsformulär hittar du via den här länken. 

Om du har frågor om ansökningsprocessen är du välkommen till en drop-in-tid i Zoom 

tisdag den 1 februari kl 15.00-16.30. Se även vår webbsida för pedagogisk meritering. 

Vänliga hälsningar, 

Eva Dannetun 

Prorektor för utbildning tillika ordförande för utskottet för pedagogisk meritering 

https://www.miun.se/medarbetare/undervisning/larandestod/pedagogisk-utveckling/hogskolepedagogik/att-skriva-en-pedagogisk-portfolj/
https://miun-se.zoom.us/j/69931696460
https://www.miun.se/medarbetare/larare/pedagogisk-utveckling/pedagogisk-meritering/

