
 
 

Genus	kurs	reflektion		
 

Sedan innan har man haft med sig att tänka på sitt förhållandesätt mot olika kön och personer 

med funktionsnedsättningar. Men sådan information har endast lyckats täcka ämnet ytligt och 

har inte lyckats visa konkreta exempel på när och hur situationer, när de uppstår, ska hanteras 

på rätt sätt. Denna kurs har hjälp en hel del med det, främst har kursen hjälpt mig att reagera 

mer än vad jag brukar när ”lika behandling” relaterade situationer uppstått.  

”Modul 3: Beteende att motarbeta” tycker jag tillhör det mer nämnvärda av kursen. Det 

kapitlet tycker jag hade en bra beskrivning av hur man kan motarbeta situationer som är 

kopplade till lika behandlings relaterade frågor.  Jag har försökt att tänka på de motstrategier 

och bekräftelsetekniker som nämns i kursen och implementera dem i mitt jobb som assistent. 

Även om jag försökt har det dock ofta slutat med att den kurs relaterade fråga jag fått av en 

elev blivit mer prioriterad än reflektionen över hur jag beter mig.  

Från mitt perspektiv kan jag inte påstå att det uppstått problem mellan mig som handledare 

och de elever jag försökt hjälpa, iallafall inte som är kopplat till lika behandling. Som nämnt 

tidigare finns alltid ett underliggande beteende som man inte reagerar på eftersom det är hur 

normen lärt en att vara. Sen får man självklart justera på ens sätt att vara ifall det visar sig 

påverka någon annan tillräckligt så att den säger till om det. Detta är något som jag inte fått 

höra något om, i alla fall inte gällande mig. Men det har varit tillfällen då jag hört andra elever 

diskutera om hur föreläsare i andra kurser behandlat både kön och kurs gång olikt.  

Som sagt tidigare har mitt mål primärt sett varit att hjälpa elever med deras uppgifter, 

reflektionen över lika behandling har kommit där efter. Detta är inte att säga att jag lämnat det 

helt ute, jag har ofta tänkt både innan och efter ett möte med en elev. Men att faktiskt 

implementera saker man reflekterat över gällande lika behandling visade sig vara lättare sagt 

än gjort, speciellt efter långa pass och många frågor. Det är lättare att koncentrera sig på att 

lösa uppgifter än att sätta sig tredje persons perspektiv, reflektera över ens beteende och sen 

försöka justera det till ett mer korrekt förhållande sätt. Jag har lättare att följa grundprinciper 

som att alltid vara artig, försök vara så pedagogisk som möjligt, se att man hjälper en elev och 

inte en person av ett visst kön. 

Jag skulle säga att jag är mer medveten om lika behandling, men att jag behöver mer tid att 

öva in och vänja mig vid rollen som assistent för att lättare kunna skapa ett förhållningssätt 



 
 

som är mer anpassat efter denna genus kurs. Det är lätt att endast se sig som en person som 

hjälper sina kollegor med uppgifter och glömma att man faktiskt, på sätt och vis, är med och 

representerar universitetet. 

Gällande tips till blivande assistenter skulle jag rekommendera vad jag skrev ovan. Att 

försöka skaffa sig grundprinciper för hur en handledare ska bete sig. Detta med hjälp av denna 

kurs (se Modul 2: Att vara assistent) och vad som sägs vid kursstart av den som är lärare för 

kursen man är handledare i.  Försöka skaffa sig synen att man hjälper en elev och att den 

eleven är värd att bli bemöt på samma sätt som andra elever och få samma nivå av pedagogik 

oavsett elevens bakgrund, kön eller möjlig funktionsnedsättning. 


