
Verksamhetsberättelse JML-ansvarig student 2020 
 
Under detta halvår har jag som JML-ansvarig försökt göra så mycket som möjligt under de 
rådande omständigheterna. Pga Corona har posten inte sett ut som vanligt och det har varit 
svårt att genomföra saker.  
 
Det som har skett inom JML är främst att JML och Hållbarhetsutskottet har börjat 
samarbeta mer. Under ett möte med hållbarhetsansvarig insåg vi att många av de frågorna 
som vi jobbar med flyter in i varandra. Därför tänkte vi att dessa två nämnder ska starta ett 
samarbete för att få saker gjort snabbt och smidigt inom sektionen. Vi har startat ett arbete 
med en gemensam enkät som ska ut till de studerande. I JML-delen i enkäten ville jag få 
fram vilka områden som skolan brister i mest, är det jämställdhet mellan könen, 
tillgänglighetsfrågor, arbete med mångfald eller något annat. Med svaren som enkäten sen 
drar in var tanken att sätta igång ett arbete för att förbättra arkitekturskolan i de punkter där 
de brast mest.  
 
Varje år håller KTH Equality Office en utbildning. I år handlade den om rasism, historiskt och 
i dagens samhälle och vad en ska göra för att minska rasismen i skolmiljö men även i 
samhället. Föreläsningen var mycket intressant och givande.  
 
JML har dessutom haft möten med skolan för att skriva om de riktlinjer lärare idag har för 
att skapa så inkluderande utbildning som mögligt. I de punkterna som finns idag står det 
mycket om jämställdhet vilket är extremt viktigt men jag märkte snabbt att skolans riktlinjer 
inte nämner mångfald nästan alls. Jag har påpekat detta till de som var med i mötet och 
hoppas att de väljer att ta med mer riktlinjer för mångfald. Med tanke på equality Office och 
hur samhället påverkats av dessa frågor under det föregångna året tror jag det är viktigt att 
arkitekturskolan kollar mer på dessa frågor. Det känns inte som att frågorna har 
uppmärksammat så mycket och jag tror att det finns mycket att göra. Så jag ber min 
efterträdare att fortsätta kolla in i de frågorna och ser vad skolan kan göra för att bli mer 
inkluderande. 
 
 
 
Lisa Sandblom 
JML-ansvarig student 2020 


