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HANDLINGSPLAN för M – utifrån Kvalitetsrapporten 2019      

 

Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att åtgärden/-

utvecklingen genomförs?  

Status 

Måluppfyllelsen behöver klargöras för alla tre examina. 

Positivt med översyn gällande progression inom 

digitaliseringsområdet och viktigt att kurserna ständigt 

uppdateras för att hänga med i teknikutvecklingen. 

Komplettering av Kvalitetsrapporten. 

 

November 2019 

 

 

Jonas Detterfelt 

 

 

Studenternas synpunkter framkommer genom flera 

kanaler, men ett systematiskt arbete där 

programledningen tar hand om synpunkterna som delges i 

samband med reflektionsdokumenten saknas. 

Studenterna ger uttryck för nöjdhet i de olika enkäter som 

gjorts. 

1. Säkerställ att det finns en implementerad process för 

arkivering av reflektionsdokument. 

2. Ta fram och implementera process för genomgång av 

dokument och besluta om eventuella åtgärder. 

3. Följ upp att processerna fungerar tillfredsställande. 

Mars 2020 

 

Augusti 2020 

 

December 2020 

Utbildningsledare 

 

Utbildningsledare 

 

Utbildningsledare 

 

 

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utformning och 

genomförande, men behöver även inkluderas i innehållet. 
1. Identifiera vilka kurser detta enklast/bäst görs. 

2. Genomfört en första gång i kurserna. 

3. Följ upp berörda kurser 

April 2020 

December 2021 

Januari 2022 

Utbildningsledare 

Examinatorer 

Utbildningsledare 

 

Det finns en betydande skevhet i könsfördelning både i 

gruppen studenter och i gruppen lärare. Särskilt den förra 

har en bekymmersam utveckling som behöver analyseras i 

syfte att vidta åtgärder. 

1. Undersök om det finns orsaker till lågt söktryck bland 

kvinnor till M vid LiTH, i förhållande till övriga LiTH och i 

förhållande till landets övriga M. 

2. Formulera och vidta åtgärder baserade på på punkt 1. 

3. Undersök om åtgärderna haft effekt. 

4. Hitta sätt att lyfta fram kvinnliga förebilder bland lärare på 

M-programmet. 

Juni 2020 

 

 

Oktober 2020 

Oktober 2024 

Juni 2020 

 

Utbildningsledare 

 

 

Utbildningsledare 

Utbildningsledare 

Nämnd-ordförande 

 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd 

åtgärd biläggas handlingsplanen.  


