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Bakgrund 
De senast två studentundersökningarna genomfördes 2015 och 2017 och i 
anslutning till det togs fakultetsvisa handlingsplaner fram. LiTHs handlingsplan 
2015 fokuserade på tre punkter: återkoppling på studieprestationer, användandet 
av lärplattformen Lisam och Lika Villkor (särskilt kvinnliga studenters villkor). 
Efter att resultatet av 2017 års studentundersökning presenterats fick fakulteten i 
uppdrag att revidera handlingsplanen från 2015, utifrån de nya resultat som 
framkommit vid studentundersökningen 2017. Då skillnaderna i resultatet av 
studentundersökningen i de flesta fall var små, bedömdes det vara aktuellt att 
fortsätta arbetet med de tre punkterna ovan. Uppföljning av arbetet med 
aktiviteterna i handlingsplanerna från 2015 och 2017 ska enligt uppdrag 
slutredovisas 1 november 2019. 

 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa bifogad uppföljning av handlingsplanerna efter 
studentundersökningarna 2015 och 2017. 

 
Beslutet justeras omedelbart. 

 
 
 

Underlag i ärendet 
Bilaga 1: Uppföljning av handlingsplan efter studentundersökningarna 2015 och 
2017 
 
 
Delges: 
Biträdande universitetsdirektören Ann Holmlid 
Marina Geijer 
Universitetsdirektören Kent Waltersson 
Prorektor Margareta Bachrack Lindström 
Utbildningsråd Ragnhild Löfgren 

 
 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
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dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson 
(föredragande), Magnus Borga, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Gunnar 
Holmberg, Ludwig Modahl Edström, och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit 
Vivian Vimarlund, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria 
Boberg. 

 
 
 
 

 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Uppföljning av handlingsplanerna efter studentundersökningarna 2015 
och 2017  
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 
 
LiU genomförde de senaste två studentundersökningarna under våren 2015 och 2017. Enkät-
svaren har sammanställts så att analyser kunna genomföras på såväl universitets-, fakultets- som 
programnivå. Enkäten besvarades 2015 av totalt 3790 eller 55% av fakultetens studerande, medan 
enkäten 2017 besvarades av totalt 2932 av fakultetens studenter, vilket motsvarar en svars-
frekvens på 41%.  
 
Resultatet av alla genomförda studentundersökningar (2008, 2010, 2012, 2015 och 2017) visar 
att studenterna vid den tekniska fakulteten generellt är mycket nöjda med livet som student. Då 
studenterna svarat på frågan ”Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med livet som 
student på LiU?” på en femgradig skala har ett medelvärde på 4.3 erhållits vid de senaste tre 
undersökningstillfällena. Studenterna rekommenderar både LiU och sin utbildning i hög utsträck-
ning (betyg 4.5 respektive 4.4 på en femgradig skala (2017)). Viljan att rekommendera LiU har 
minskat något (-0.1) jämfört med 2015, medan viljan att rekommendera sitt program är på samma 
nivå 2017 som 2015. Vid 2017 års studentundersökning angav studenterna att de är stolta att 
studera på LiU (4.4), tycker att det är god stämning på utbildningarna (4.3) och uppskattar 
mottagningen då nya studenter introduceras till sina studier (4.5). 
 
Mindre nöjda är studenterna med tillgången till matplatser och mikrovågsugnar (3.2), tillgången 
samt kvaliteten på lugna platser och platser för avkoppling (2.6 respektive 3.1), tillgången till 
platser för självstudier (3.0), samt med stödtjänster i form av administrativt stöd i Lisam (3.1). 
Dock har flera av punkterna ovan förbättrats relativt 2015. Studenterna uppfattar att läget blivit 
bättre då det gäller tillgång till matplatser och mikrovågsugnar (+0.2), tillgången till platser för 
självstudier (+0.1) och Lisam uppskattas allt mer (+0.4). Tillgången till lugna platser och platser 
för avkoppling har däremot inte förbättrats, utan försämrats något (-0.1) mellan 2015 och 2017. 
 
 
Handlingsplan från 2015 och revision efter genomförandet av studentundersökningen 2017 
En handlingsplan för tekniska fakulteten innehållande prioriterade åtgärder, vem som ansvarar 
samt tidplan och en kort beskrivning av hur arbetet skulle återkopplas till studenterna togs fram 
baserad på resultatet av studentundersökningen 2015. Flertalet områden med låga medelvärden 
avser fysisk arbetsmiljö, som ligger utanför fakultetens direkta ansvarsområde, men i handlings-
planen lyfts tre åtgärdsområden som fakulteten avsåg att arbeta vidare med: 
 

• Återkoppling på studieprestationer 
• Användning av lärplattformen Lisam  
• Lika Villkor (särskilt kvinnliga studenters villkor)  

 
De två första åtgärdspunkterna förväntades alla fakulteter arbeta med inför studentunder-
sökningen 2017, medan den tredje är ett område som den tekniska fakulteten själv valt att fokusera 
mer på baserat på enkätresultatet. Efter att resultatet av 2017 års studentundersökning presenterats 
fick fakulteten i uppdrag att revidera handlingsplanen från 2015, utifrån de nya resultat som 
framkommit vid studentundersökningen 2017.  
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De punkter som lyfts 2015 kändes fortfarande aktuella att arbeta vidare med under 2018 och fram 
till avstämningen i november 2019. Skillnaderna i studenternas svar i studentundersökningen 
2015 och 2017 var i de flesta fall små. 
 
Handlingsplanerna har diskuterats och arbetats fram i ledningsgruppen för grundutbildning 
(LGU) som består av dekan, prodekan, kanslichef, ordförande i programnämnderna, utbild-
ningsledarna, ordförande i nämnden för skolsamverkan samt studeranderepresentanter från 
LinTek. Resultatet av studentundersökningarna har presenterats och handlingsplanerna har 
beslutats av fakultetsstyrelsen. Utöver detta har respektive programnämnd analyserat resultatet 
för programmen de ansvarar för. I dagsläget ingår detta som en del i de kvalitetsrapporter som 
skrivs inom ramen för LiUs kvalitetssäkringssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå. 
 
 
Åtgärdsområde 1 – Återkoppling på studieprestationer 
Fakulteterna och institutionerna ombads särskilt fokusera på åtgärder som syftade till att öka 
tydligheten, förutsägbarheten samt återkopplingen på studieprestationer inför framtagande av 
handlingsplaner efter studentundersökningen 2015. Detta för att studenterna ska få bättre 
möjligheter att planera sina studier och därmed få ökad kontroll över de krav som ställs, något 
som är angeläget för att minska upplevd stress. När frågan ställs om hur nöjd eller missnöjd 
studenten är med ”återkoppling på dina prestationer” har medelvärdet förbättrats från 2012 (3.2), 
till 2015 (3.3) och 2017 (3.4). Samtidigt är det den fråga, som tillsammans med ”lärarnas förmåga 
att stimulera dig i dina studier”, får lägst medelvärde under frågeområdet Utbildning. Intressant 
är att det i LiUs medarbetarenkät (NMI, 2017) framkommer att lärarna anser att de är tillgängliga 
och ger återkoppling i tillräcklig utsträckning till studenterna. Medelvärdet för hela LiUs 
lärarkollegium, på den kombinerade frågan om tillgänglighet och återkoppling, var 2017 4.3, 
medan studenternas skattar tillgängligheten till 3.5 (LiU) respektive 3.8 (LiTH) och återkoppling 
till 3.1 (LiU) respektive 3.4 (LiTH). Avvikelsen mellan hur studenterna respektive lärarna 
uppfattar situationen är således markant. 
 
Vad som är god återkoppling behöver dock situationsanpassas. Återkoppling på studiepresta-
tioner kan därför inte ses i isolering eftersom möjligheten att ge och ta återkoppling i grunden 
bygger på hur lärandet och framför allt examinationen genomförs. Det är även viktigt att engagera 
studenterna själva för att identifiera omfattningen av och formerna för återkopplingen både i 
allmänhet och i enskilda kurser. Återkoppling är dessutom resurskrävande så omfattningen och 
formerna för examination och återkoppling måste hela tiden vägas mot tillgängliga resurser och 
andra prioriteringar. När och hur återkoppling ska ske blir därför, i hög grad, en fråga för varje 
enskild examinator/kursansvarig. 
 
Åtgärdsplanen från 2015 innehöll följande specifika punkter: 

• Särskilt fokus på återkoppling vid LiTHs utbildningsdag 2016 
• Återkoppling som särskilt utpekat område i PUGs (pedagogiska utvecklingsgruppens) 

utlysningar 2016 och 2017 
• Tidpunkt och former för fördjupad information om studieteknik 

Revisionen av handlingsplanen 2017 innebar fortsatt arbete inom delar av ovanstående: 
• Spridning av resultatet av de genomförda PUG-projekten från 2016 och 2017 med 

anknytning till återkoppling 
• Utöka studievägledningens förebyggande arbete kring studieteknik 
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Uppföljning:  
Frågor om examination och återkoppling var ett tema för fakultetens utbildningsdag 2016, en dag 
som riktar sig till fakultetens lärare och tar upp olika aspekter av utbildningsuppdraget. Under 
dagen presenterade LinTek varför och hur studenterna vill ha återkoppling, Madeleine Abrandt 
Dahlgren (professor i medicinsk pedagogik) talade, tio kursexempel presenterades (från olika 
ämnesområden och med en bredd i kurstyper) och dagen avrundades med en diskussion om vilket 
stöd som behövs för att förbättra återkopplingen i kurserna.  
 
Examination och återkoppling var även särskilt prioriterade områden vid fakultetens årliga 
utlysning av medel för pedagogiska utvecklingsprojekt både 2016 och 2017. Under 2016 erhöll 
två projektförslag, som handlar om återkoppling, medel för att genomföra projekten, medan tre 
projekt fick stöd vid 2017 års utlysning. Under höstterminen 2018 har PUG anordnat två s k PUG-
dagar, då de som genomfört PUG-projekt redovisat vad som framkommit i projekten i syfte att 
sprida resultaten till övriga lärarkollegiet. Planering pågår för att även hösten 2019 arrangera 
PUG-dagar.  
Åtgärdsområde 2 handlar om att öka nyttjandegraden av lärmiljön Lisam. Rätt använt kan även 
Lisam, utgöra ett verktyg i återkopplingen till studenterna. Två av de fem projekten nämnda ovan 
använder just Lisam som ett redskap för återkoppling. 
 
Då det gäller studievägledningens arbete kring studieteknik har några justeringar genomförts. 
Sedan 2016 har studievägledningen tidigarelagt uppföljning av studieresultaten för studenterna i 
årskurs 1 med tre månader, för att på ett tidigare stadium kunna identifiera de studenter som har 
behov av exempelvis ett individuellt samtal om studieteknik och för att kunna bjuda in dessa 
studenter, som har studieresultat under en viss gräns, till en föreläsning om studieteknik som 
erbjuds alla under september det år de går årskurs 1. Denna punkt finns det anledning att fortsätta 
arbeta med, då förbättrad studieteknik kan minska studenternas upplevda stress. På frågan ”Har 
du någon gång upplevt att något av följande varit ett stort hinder för att du ska lyckas med dina 
studier vid LiU?” har alltfler markerat psykisk ohälsa och negativ stress. Dessa två orsaker, av 
totalt tio alternativ, är de som i särklass sticker ut och en ökning av antalet som svarat så finns 
såväl mellan 2012 och 2015 som mellan 2015 och 2017. En tidpunkt som identifierats som 
pressande för många studenter är under årskurs 3, då studenterna ska ha nått en viss poänggräns 
för att få påbörja sina kandidatprojekt under vårterminen. För att fånga upp studenter som 
upplever att de är stressade har studievägledningen delvis justerat och strukturerat sitt 
vägledningssätt. Ett arbetssätt som testats är det s k ”Studenthjulet”, där man i individuella samtal 
arbetar för att sortera ut de faktorer som påverkar studieresultatet i det enskilda fallet och 
tillsammans med studenten diskuterar hur man kan påverka situationen. Studievägledningen har 
även tagit fram en plan för gruppvis vägledning, framförallt kring studieteknik och planering. 
Ambitionen med arbetet har varit såväl att hjälpa studenten vidare i sina studier, som att minska 
den upplevda stressen. Dock har genomförandet av den gruppvisa vägledningen än så länge inte 
fungerat, då för få studenter anmält intresse. Studievägledningen kommer fortsatt att verka för att 
fler ska bli intresserade och kunna få hjälp den vägen.  
 
 
Åtgärdsområde 2 – Användning av lärplattformen Lisam 
Den andra åtgärdspunkten, som alla fakulteter ålades att arbeta med efter studentundersökningen 
2015, var den interaktiva lärmiljön Lisam. Vid studentundersökningen 2015 framkom att 
studenterna vid tekniska fakulteten inte var så nöjda med stödtjänster i form av administrativt stöd 
i Lisam, medelvärde 3.1, men 2017 hade situationen förbättrats (+0.4).  
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Användandet av Lisam skiljer sig mellan institutionerna, men även inom olika miljöer på en och 
samma institution. Systemet drogs inledningsvis med vissa tekniska/funktionella svagheter, men 
systemet har utvecklats och de flesta av dessa har nu åtgärdats. Tekniska fakulteten bedömde att 
det bästa sättet att få fler att använda sig av systemet var att visa goda exempel på vilka möjlig-
heter som Lisam erbjuder, både för en enskild kurs, men framför allt, för att skapa en enhetlig 
lärmiljö för studenten.  
 
De två punkter som tekniska fakulteten arbetat specifikt med under perioden 2015-2019 innebar: 

• påverkansarbete mot prefekter/huvudstudierektorer 
• att lyfta fram exempel på hur Lisam kan understödja återkoppling 

 
Uppföljning:  
Fakulteten har via bland annat prefekt- och huvudstudierektorsmöten, aktivt försökt skapa en 
dialog med institutionerna och hitta former för en frivillig övergång, så att alla kurser så 
småningom använder sig av Lisam och som nämnts ovan har några PUG-projekt som undersökt 
återkoppling via Lisam fått stöd. 
 
Eftersom lokala lösningar med institutionsspecifika webb-servrar definitivt är på väg att försvinna 
kommer förmodligen samtliga kurser, inom inte alltför lång tid, migrera till Lisam. Parallellt 
börjar studenterna i allt högre grad efterfråga detta, då många studenter nu arbetat via Lisam ända 
sedan de påbörjade sina studier, allt fler kurser genomförs med Lisam som stöd och det finns 
tydliga fördelar för studenterna med en sammanhållen lärmiljö. Lärarnas kunskaper om hur man 
kan använda systemet för exempelvis inlämningar, återkoppling och quiz har ökat, bland annat 
genom att fler IKT-pedagoger har deltidsanställts på Didacticum i syfte att stödja lärarkollegiet. 
Slutligen har systemet utvecklats till det bättre under den gångna fyraårsperioden och andra 
system som studentportalen och Evaliuate har kopplats på. 
 
 
Åtgärdsområde 3 – Lika Villkor (särskilt kvinnliga studenters villkor) 
Tekniska fakulteten har alltsedan studentundersökningen 2012 arbetat med åtgärder för att både 
öka andelen kvinnor och förbättra kvinnors situation inom fakultetens utbildningar. Inform-
ationsinsatser och utbildningstillfällen har organiserats i syfte att öka medvetenheten om 
kvinnliga studenters situation och förändra attityder bland både medarbetare och studenter. En 
mängd olika rekryteringsinsatser har gjorts och görs för att öka andelen kvinnor på utbildning-
arna i kombination med att utbildningsutbudet utvecklas.  
 
I studentundersökningen 2015 och 2017 svarade 3.9 respektive 4.2% att de personligen, i sam-
band med sina studier vid LiU, upplevt att de blivit utsatta för mobbning. Motsvarande siffror för 
sexuella trakasserier var 4.6 respektive 7.6%. I båda fallen anges sedan att de främst är utsatta av 
medstudenter, men 2017 angav studenterna i 22 av 141 fall, då det gäller mobbning, och 39 av 
248 fall, då det gäller sexuella trakasserier, att det är lärare eller handledare som utsatt dem. Av 
de olika diskrimineringsgrunderna är det kön (327 jakande svar), ålder (114 jakande svar) och 
etnisk tillhörighet (71 jakande svar) som sticker ut.  
 
Två fördjupade studier har genomförts för att bättre förstå hur särbehandling och diskriminering 
manifesteras. Det är dock omöjligt att utifrån studentundersökningens frågor dra slutsatser om 
situationen förändrats då det gäller diskriminering och kränkande beteende, eftersom frågorna 
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inte är könsuppdelade. Det finns heller ingen anledning att tro att de problem som de fördjupade 
studierna pekade på skulle vara lösta, utan inom detta område krävs ett långsiktigt, uthålligt arbete 
för att förändra attityder och kulturer.  
 
Programnämnderna fick, inför skrivande av åtgärdsplanen 2015, i uppdrag att genomföra dialoger 
med sektionerna eller deras tjejföreningar för att ta del av deras erfarenheter av eventuella hinder 
för framför allt kvinnliga studenter. Erfarenheterna av särbehandling och uppfattningar av vad 
som kan och bör göras varierade, men några generella synpunkter kunde identifieras och dessa 
sammanfattades i åtgärdsplanen. 
 
Åtgärdsplanen från 2015 innehöll följande punkter: 
 

• Uppmuntra till att kvinnliga lärare engageras under utbildningens första år 
• Stötta studentföreningar med till exempel inspirationsföreläsningar kring lika villkor  
• Förtydliga informationen om vart man kan vända sig vid särbehandling 

 
Uppföljning 2015-2017:  
Vid samtalen framkom bland annat önskemål om kvinnliga förebilder. Bemanningen av kurser är 
institutionernas ansvar, men fakulteten uttrycker numera i sin kursbeställning och i sin delegation 
avseende utseende av examinatorer, ett starkt önskemål om att studenterna i så stor utsträckning 
som möjligt ska möta lärare med olika kön och etnisk bakgrund, särskilt under det första 
studieåret. Det framkom även önskemål om att stötta vissa av föreningarna med till exempel 
inspirationsföreläsningar och andra aktiviteter som kan stimulera föreningarna i deras arbete kring 
lika villkor. Att detta är ett prioriterat område för de aktiviteter som tekniska fakulteten stödjer 
har utbildningsledargruppen och LinTek förmedlat alltsedan dess inför sektionernas planering av 
de aktiviteter de vill genomföra och bett om ekonomiskt stöd för. Som ett exempel kan nämnas 
att tjejföreningen Tingeling har startats under Lingsektionen för att stödja de tjejer som utbildar 
sig till högskoleingenjörer i Linköping. Slutligen noterades det i samband med samtalen att 
studenterna inte var särskilt bekanta med universitetets lika villkorsarbete. Fakulteten har förstärkt 
sina informationsinsatser om vart man kan vända sig vid upplevd diskriminering och sär-
behandling och bidragit till spridning av broschyren ”Vägledning vid hantering av kränkande 
behandling vid Linköpings universitet”. 
 
Under 2017 reviderades fakultetens handlingsplan för Jämställdhetsintegrering och Lika villkor 
(Dnr LiU-2017-01558) och sedan dess har tekniska fakultetens arbete inom grundutbildnings-
området inriktats på åtgärdspunkterna i denna i stället för att utforma en separat handlingsplan 
baserad på studentundersökningen 2017. 
 
Uppföljning 2017-2019:  
Under perioden 2017-2019 har följande åtgärder eller aktiviteter genomförts: 

1. Vid tekniska fakulteten finns en webb-baserad kurs för lektions- och laborations-
assistenter med syfte att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor och lika villkor. 
Åtgärden avser (1) fortsatt utveckling av kursen, (2) implementering på samtliga institu-
tioner och (3) realisering av en hållbar organisation för kursen. Då det gäller (1) har kursen 
nu översatts till engelska, så även engelskspråkiga assistenter, som exempelvis 
doktorander och postdocs, har möjlighet att ta del av kursen. Spridningen av kursen (2) 
innebär nu att MAI, ISY, IDA, IFM, ITN och IEI använder sig av den och endast 
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implementering på IMT återstår. Även organisationen av kursen (3) har setts över och 
numera finns en ansvarig per institution som bistår vid kursens genomförande. 

2. Systematisk uppföljning av genomströmningssiffror ingår numera inom kvalitets-
säkringssystemet för utbildning på grund- och avancerad nivå. Siffrorna analyseras såväl 
generellt som uppdelat på kön. Om genomströmningen är låg eller signifikanta skillnader 
redovisas mellan manliga och kvinnliga studenter noteras det i bedömningsmatriserna som 
ligger till underlag för handlingsplanerna. 

3. En studentrekryteringskampanj via sociala medier har genomförts för att lyfta fram D, Y 
och I samt kvinnliga civilingenjörsstudenter och alumner inom civilingenjörsyrket som 
förebilder. Kampanjen gick ut via sociala medier till utvald målgrupp. Tjejer har även lyfts 
fram i bredare satsningar för att bemanna montrar vid utbildningsmässor och fungera som 
förgrundsgestalter vid mer allmänna föreläsningar om teknik. DM-nämnden har även gjort 
egna satsningar för att öka andelen tjejer på program inom data- och medieteknik. Som ett 
exempel kan nämnas att andelen kvinnor som antagits till D ökade inför ht2018 och 
ökningen kvarstod även inför ht2019. 

4. Differentierad kursuppstart är nu implementerad i vissa grundkurser i programmering. 
Justeringar har gjorts i några steg och kurserna har nu hittat sin form och studenterna har 
i större utsträckning hamnat i rätt grupp utifrån deras förkunskaper. Planer att eventuellt 
sprida konceptet till andra ämnesområden har ännu inte förverkligats.  

5. Samarbetet med andra aktörer för att öka intresset för STEM-utbildningar (utbildningar 
inom naturvetenskap, teknik och matematik) har inneburit ett antal olika aktiviteter. 
Exempelvis har årets alumn 2017, en kvinnlig alumn från civilingenjörsprogrammet i 
medieteknik, deltagit i flera sammanhang såsom rekryteringskampanjerna ”Världens 
svåraste tipspromenad” samt ”Tågtalks”. Hon fanns också med som förebild i en större 
annons i dagspressen. 
Vidare har samarbetet med de lärare som finns med i Nämnden för skolsamverkan (NSS) 
fördjupats och ”Sommarveckan”, som arrangeras för elever på högstadiet för att stimulera 
intresset för naturvetenskap och teknik, har utökats till nästan det dubbla antalet platser. 
NSS har även startat den s k Teknikutmaningen, som är en teknikrelaterad tävling för de 
elever i årskurs 8 som deltagit i teknikåttan men ej gått vidare till regionfinalen. Tävlingen 
anordnas tillsammans med Ericsson, Väderstad AB och Toyota Material Handling för lag 
i Linköpingsregionen. 
Ett annat exempel på samarbeten med andra aktörer är att föreningen Pepp har fått stöd 
och etablerats på LiU. Pepp är ett mentorskapsprogram som arbetar för att ”visa kvinn-
liga förebilder inom teknik- och ingenjörsvärlden för att väcka intresse, utmana fördomar 
och visa de oändliga möjligheter som branschen har att erbjuda”.  

6. Uppdraget för Nämnden för skolsamverkan (NSS) har justerats så att det tydligt framgår 
att nämndens arbete långsiktigt ska innebära en ökad och breddad rekrytering till tekniska 
fakultetens utbildningar och att särskild vikt ska fästas vid att motverka könsbundna 
studieval. 

7. Tekniska fakulteten har initierat ett nätverk för att diskutera och främja jämställd-
hetsintegrering på tekniska högskolor. I nätverket ingår för tillfället företrädare för LiTH, 
KTH och Chalmers, men ambitioner finns att utöka antalet medverkande lärosäten. 
Nätverket har arrangerat några träffar för att diskutera angelägna frågor och har 
tillsammans deltagit i en paneldebatt under den nationella LikaVillkors-konferensen 2018 
och träffat företrädare för Jämställdhetsmyndigheten. 
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Utöver de åtgärder som identifierats i handlingsplanen har ytterligare några aktiviteter inom 
området genomförts: 

• Uppbyggnaden av en genusportal på www.lith.liu.se har påbörjats, där material kring 
jämställdhet, genus och lika villkor samlats. På webbplatsen finns bland annat fakultetens 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering och lika villkor, en nyframtagen checklista för 
undervisare och rekommenderade publikationer inom området. 

• DM-nämnden har genomfört ett antal workshops för lärarkollegierna knutna till de olika 
programmen inom nämndens område med fokus på bemötande. 

 
 
Sammantaget bedöms att de åtgärder som genomförts, tillsammans med andra parallella processer 
som exempelvis vidareutvecklingen av Lisam och de förändringar som skett kring studenternas 
fysiska arbetsmiljö, varit viktiga steg i riktning mot en ännu bättre tillvaro som student vid LiU. 

http://www.lith.liu.se/
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