
Motion till årsmöte SULF 

– För att kvaliteten vid universiteten ska kunna säkras långsiktigt är det nödvändigt att 

universitetsanställda får förutsättningar att bedriva riktigt bra undervisning och forskning. 

För att kunna göra det behövs bra arbetsvillkor och god arbetsmiljö för de anställda. 

SULF:s nya ordförande Sanna Wolk i sitt inledningsanförande 

 

I min roll som pedagogisk utvecklare vid PIL-enheten, GU, möter jag dagligen 

universitetslärare som skaffar sin högskolepedagogiska behörighet. Varje termin antas ett 

drygt hundratal lärare till våra olika PIL-kurser för att utveckla sin pedagogiska kompetens 

och våra workshops och Zoom-caféer lockar ytterligare en grupp lärare att komma samman 

och reflektera över sin undervisning, lära sig nya verktyg och fördjupa sin medvetenhet om 

undervisningens viktiga roll för utvecklingen av kvalitet vid lärosätet. 

Gemensamt för alla dessa lärare är ambitionen att förbättra sina föreläsningar, seminarier, 

examinationer och även att utveckla sina kollegiala diskussioner i ämnesgrupper och fikarum. 

Vår högskolepedagogiska undervisning, som följer rekommendationer fastställda av Sveriges 

Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), öppnar nya vyer och inspirerar lärare att pröva 

nya metoder. Som en röd tråd genom kurserna 101, 102 och 103 går arbetet med pedagogisk 

utveckling och kursdeltagarna skapar undervisningsplanering, kursplaner och till slut ett 

längre pedagogiskt utvecklingsprojekt. 

Det är därför bistert att höra att det ofta finns så lite utrymme för pedagogisk utveckling i 

lärarnas vardag. De ekonomiska och strukturella ramfaktorerna bidrar till stagnation och 

slentrian i undervisningen. Föreläsningar är billigast – då kör vi fyra föreläsningar och 

avslutar med en salstentamen.  

GU som är en aktiv part i det europeiska universitetssamarbetet EUTOPIA borde höja ribban 

och skapa incitament för pedagogisk utveckling på samtliga fakulteter. SULF kan stödja en 

sådan satsning genom att under nästkommande verksamhetsår fokusera brett på lärares 

arbetsmiljö och förutsättningar för pedagogisk utveckling. 

Jag föreslår därför: 

- att SULF arbetar för en genomlysning och utveckling av kursbudgetarbetet och 

förutsättningar för undervisning vid alla fakulteter vid GU 

- att incitament för pedagogisk utveckling efterfrågas 

- att även Studentkåren involveras i SULF:s fokus på pedagogisk utveckling 
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