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1. Instruktion 

Den som avser att ansöka om att bli antagen som excellent lärare samråder lämpligen först med 

prefekt och studierektor. Om detta samråd leder till avrådan visar erfarenheten att det är lämpligt att 

avvakta med ansökan. Avrådan innebär dock inte något formellt hinder för ansökan. 

Ansökan ska utformas i enlighet med nedanstående mall, där även vissa av punkterna nedan beskrivs 

mer utförligt. Med ansökan ska följande lämnas in: 

 
Pedagogiskt CV med redogörelse för 

1. Undervisningsskicklighet 

2. Forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt 

3. Samverkan med studenter, kolleger och andra aktörer 

4. Pedagogiskt ledarskap 

5. Eventuella pedagogiska utmärkelser, 

6. Uppgift om minst två referenser som kan styrka den pedagogiska meriteringen 

7. Bibliografi med förteckning av pedagogiska publikationer 

 

Precisering av punkterna 1 – 4 återfinns i nämndens riktlinjer antagning av excellent lärare. 

 

Pedagogisk meritportfölj 

Pedagogisk meritportfölj omfattande 8–12 sidor där den sökande beskriver och diskuterar sin 

skicklighet i relation till bedömningsområdena ovan. I detta bör fokus ligga på den sökandes egen 

förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande. Till detta ska bifogas kursvärderingar 

från två egna kurser med reflektioner kring hur de synpunkter som framkommit där bidrog till en 

översyn av och utveckling av undervisningen över tid. 

 

Vänligen notera att intyg från studenter och/eller doktorander inte ska bifogas 

ansökan. 

 
Intyg och eventuell rekommendation 

Studierektorsintyg som dels redogör för innehåll och omfattning av den sökandes undervisning, dels 

ger ett omdöme om den sökandes lärargärning. Om den sökande själv är studierektor ska en f.d. 

studierektor eller annan pedagogiskt välmeriterad medlem ur lärarkollegiet skriva intyget. 
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Mall 

Ansökan om prövning för excellent lärare bör uppställas enligt mallen nedan 
 
 

 Ansökan görs via universitetets gemensamma rekryteringsverktyg, Varbi. För att få en 

ansökningslänk behöver du kontakta kansliet i god tid innan du avser lämna in din ansökan. 

 

 
 

A. Pedagogiskt CV 

(Vid punkter där meritering inte föreligger kan rubriken hoppas över och 

numreringen konsekvensändras.) 

 
1. Undervisningsskicklighet 

 
2. Forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt 

 
3. Samverkan med studenter, kolleger och andra aktörer 

 
4. Pedagogiskt ledarskap 

 
5. Eventuella pedagogiska utmärkelser 

 
6. Uppgift om minst två referenser som kan styrka den pedagogiska meriteringen 

 
7. Bibliografi med förteckning av pedagogiska publikationer 

Notera att bibliografin enbart ska innehålla pedagogiska publikationer. Alla skrifter ska förses med 

ett löpnummer som också är åsatt skriften i fråga i det fall sökande uppmanas att sända in skriften 

för vidare bedömning. I bibliografin ska texter som rör ämnespedagogik och ämnesdidaktik 

markeras med (*), och författade läromedel ska markeras med (**). 

 

B. Pedagogisk meritportfölj 

Det finns en del litteratur om att upprätta och underhålla en pedagogisk meritportfölj, ett exempel är 

Karin Apelgren & Birgitta Giertz: Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj (Ord och vetande 2002). 

Där görs inledningsvis följande påpekande som kan vara bra att notera: 

”Din pedagogiska meritportfölj skall ge en konkret och allsidig bild av dig som lärare. Kom ihåg att 

det skall gå att bedöma kvaliteten i din pedagogiska verksamhet. Materialet måste därför beröra: 

• Varför du valt att arbeta som du gör och har gjort 

• Hur du har gjort 

• Vad det fått för resultat 

 

Skillnaden mellan en traditionell meritförteckning eller ett CV, Curriculum vitae, och en pedagogisk 

meritportfölj är att meritportföljen visar resultat och konsekvenser av vad du har gjort och varför du 

gjort som du gjort, medan ett CV i regel bara talar om vad du har gjort. I en meritportfölj kan också 

ingå olika former av arbetsprover som visar hur man tänker och arbetar i sin lärarroll.” 

Den pedagogiska meritportföljen ska omfatta 8 – 12 sidor. En sökande beskriver och diskuterar sin 

skicklighet i relation till bedömningsområdena som nämns under avsnitt 2 i Språkvetenskapliga 

fakultetens riktlinjer för excellenta lärare. 
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Portföljens fokus bör ligga på den sökandes egen förmåga att skapa förutsättningar för studenternas 

lärande, snarare än den sökande och dennas agerande per se. Det som efterfrågas här är en 

reflektion, inte en beskrivning. Till detta ska bifogas en redogörelse för minst två olika exempel på 

över tid pågående självvärdering och kursutveckling i relation till kursvärderingar. Dessa exempel 

skall vara dokumenterade över längre perioder där sökanden i flera steg har varit involverad i 

undervisningsförberedelser, undervisning, examination, kursvärdering, självvärdering och 

implementering av förändringar utifrån utvärderingarna, gärna över flera termins- eller årscykler (till 

meritportföljen bifogas underlag från detta arbete, såsom kursplaner, detaljscheman, tentafrågor, 

PM-instruktioner, exempel på kursvärderingar, sammanställning av kursvärderingar etc.) 

Vänligen notera att intyg från studenter och/eller doktorander inte ska bifogas ansökan. 
 

C. Tjänstgöringsintyg och eventuell rekommendation från studierektor 

 
 


