
Genuskurs	  -‐	  reflektion	  
Jag	  har	  absolut	  haft	  användning	  av	  delar	  av	  kursmaterialet,	  främst	  texten	  om	  härskartekniker	  som	  
verkligen	   fått	   mig	   att	   reflektera	   kring	   mitt	   eget	   beteende.	   Det	   kommer	   även	   göra	   att	   jag	   i	  
fortsättningen	   lättare	   kan	   identifiera	   dessa	   och	   ha	   en	   grund	   att	   stå	   på	   för	   att	   veta	   hur	   dessa	  
påverkar	  människor	  och	  vad	  man	  kan	  göra	  åt	  problemet.	  Om	  diskussion	  behöver	  tas	  är	  det	  lättare	  
när	  jag	  har	  kunskaper	  om	  orsaker,	  följder	  och	  åtgärder.	  	  

Jag	  har	  inte	  varit	  handledare	  länge	  eller	  vid	  så	  många	  tillfällen.	  Det	  som	  jag	  främst	  kommer	  att	  tänka	  
på	  är	  att	  det	  ofta	  finns	  ett	  antal	  killar	  i	  grupperna	  som	  ofta	  säger	  högt	  att	  de	  behöver	  hjälp.	  Det	  kan	  
vara	  samtidigt	  som	  jag	  hjälper	  en	  annan	  student	  eller	  istället	  för	  att	  räcka	  upp	  handen.	  Ofta	  fungerar	  
det	  även,	  precis	  om	  nämnts	  i	  kursmaterialet.	  När	  ett	  sådant	  här	  tillfälle	  uppstod	  så	  sa	  jag	  till	  killen	  
som	   pratade	   högt	   att	   han	   tyvärr	  måste	   vänta	   då	   det	   är	   personer	   före	   i	   kön	   eller	   att	   jag	   behöver	  
hjälpa	  klart	  den	  student	  som	  jag	  börjat	  med	  och	  återkommer	  strax.	  Det	  jag	  märkt	  är	  att	  om	  man	  inte	  
säger	  det	  direkt	  så	  kan	  många	  personer	  fortsätta	  att	  prata	  högt	  tills	  de	  får	  hjälp.	  Det	  är	  ofta	  störande	  
för	  både	  studenter	  och	  handledare.	  Samtidigt	  så	  brukar	  det	  nästan	  alltid	  fungera	  väldigt	  bra	  om	  man	  
tydligt,	  men	  utan	  att	  låta	  arg,	  säger	  till	  att	  de	  måste	  vänta	  eller	  räcka	  upp	  handen	  som	  alla	  andra.	  Då	  
visar	  man	   tydligt	   att	   alla	   ska	   ha	   samma	   förutsättningar	   att	   få	   hjälp.	   Jag	   och	   vi	   andra	   handledare	  
försöker	   använda	  hjälplistor	   så	  mycket	   som	  möjligt	   för	   att	   undvika	  problematiken	   ytterligare.	  De	  
personer	  som	  hörs	  mycket	  eller	  sitter	  nära	  tenderar	  att	  fortare	  få	  hjälp.	  

Jag	  kan	  nog	  inte	  säga	  att	  min	  egen	  syn	  på	  genus	  och	  jämställdhet	  har	  förändrats	  nämnvärt	  av	  kursen	  
mer	  än	  att	  kunskap	  alltid	  är	  bra,	  främst	  inom	  härskartekniker.	  Det	  beror	  främst	  på	  att	  detta	  är	  något	  
som	  intresserat	  mig	  under	  en	  lång	  tid	  och	  jag	  har	  länge	  försökt	  tänka	  på	  hur	  jag	  agerar	  och	  hur	  man	  
ska	  bemöta	  olika	  situationer.	  

Tänk	  verkligen	  på	  att	  hjälpa	  folk	  i	  rätt	  ordning	  då	  studenter	  nästan	  alltid	  märker	  om	  det	  inte	  följs.	  
Det	  är	  väldigt	  lätt	  som	  student	  att	  gå	  till	  de	  som	  hörs	  mest	  och	  kanske	  verkar	  förstå	  uppgiften	  bättre.	  
Det	   är	   viktigt	   att	   sätta	   sig	   ner	   ordentligt	   och	   först	   diskutera	   studentens	   problem	   så	   att	   man	  
verkligen	  förstår	  vad	  denna	  menar	  för	  att	  kunna	  hjälp	  på	  bästa	  sätt.	  Alla	  studenter	  är	  inte	  lika	  bra	  på	  
att	  förmedla	  sitt	  problem.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alltid	  verka	  lugn,	  trots	  att	  det	  ofta	  är	  många	  som	  vill	  ha	  
hjälp	  och	  arbetet	  kanske	  är	  stressigt.	  Studenten	  kommer	  annars	  känna	  sig	  obetydlig	  och	  det	  verkar	  
inte	  som	  att	  du	  som	  assisten	  bryr	  dig	  nämnvärt.	  Fråga	  gärna	  om	  det	  är	  något	  mer	  som	  studenten	  vill	  
ha	  hjälp	  med	  då	   vissa	  personer	   inte	   riktigt	   våga	  nämna	   sådant	   som	  kanske	   verkar	   för	   enkelt	   och	  
som	  den	  tror	  att	  man	  borde	  ha	  förstått.	  Om	  man	  frågar	  så	  tydliggör	  man	  att	  alla	   frågor	  är	  okej	  att	  
ställa.	  Då	  brukar	  frågorna	  dyka	  upp	  och	  om	  studenten	  får	  hjälp	  med	  dem	  så	  brukar	  arbetet	  kännas	  
betydligt	  roligare.	  	  
	  
Jag	  tycker	  att	   frågorna	  som	  skall	  ställas	  till	  studenterna	  är	  relativt	  bra.	  Fokus	   ligger	  för	  mycket	  på	  
manligt	  och	  kvinnligt,	  det	  ligger	  en	  fara	  i	  att	  bara	  förvärra	  situationen	  om	  man	  hela	  tiden	  försöker	  
definiera	  manligt	  och	  kvinnligt.	   Jag	   tycker	  det	  är	  bättre	  att	  mer	  allmänt	  prata	  om	   jämställdhet,	  de	  
finns	  även	  många	  personer	  som	  kanske	  särbehandlas	  som	  utesluts	  när	  man	  bara	  pratar	  genus.	  Till	  
exempel	  personer	  med	  olika	  handikapp,	  ålder,	  kultur,	  språk	  osv.	  Jag	  tycker	  även	  att	  det	  kan	  vara	  bra	  
att	   först	   nämna	   några	   exempel	   på	   situationer	   för	   att	   få	   studenter	   att	   lättare	   tänka	   på	   liknande	  
problem.	  Det	  är	  svårt	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  situationer	  om	  man	  inte	  är	  van	  vid	  att	  tänka	  på	  det,	  vilket	  jag	  
tror	  att	  många	  inte	  är.	  Vissa	  frågor	  är	  även	  väldigt	  diffusa	  och	  skulle	  kunna	  behöva	  förklaras	  lite,	  till	  
exempel	  ”På	  vilket	  sätt	  kan	  genusperspektivet	   förbättras”.	   Jag	  tror	  att	  många	  kommer	  ha	  svårt	  att	  
svara	  på	  den	  frågan	  om	  det	  inte	  ges	  tydligare	  förklaring	  på	  vad	  man	  är	  ute	  efter.	  


