
Reflektionsuppgift 
 

Jag har fått användning av kursmaterialet på så sätt att jag försökt att se allting genom 
”genusglaögon” och att jag försökt både förhindra mina och andras fördomar när det gäller 
kön. Då det är svårt att förändra andras beteende så har jag försökt att vara kritiskt mot mig 
själv och se hur jag behandlar andra och försökt att se alla som individer och inte tillskriva 
dom egenskaper beroende på kön. Jag tycker att ju längre kursen lidit desto enklare är det att 
bedriva en bättre undervisning eftersom jag då har lärt känna individerna bättre, och variera 
undervisningen efter hur det passar dom som personer. 

Min syn på min roll i klassrummet, är att jag har märkt hur stort inflytande jag faktiskt har på 
studenterna. I klassrummet är jag en förebild och alla lyssnar verkligen på det jag säger, vilket 
innebär att man måste vara väldigt noga med vad man gör och säger. Man ska även vara 
väldigt tydlig, då saker kan misstolkas, och om man är osäker på hur någonting mottas så är 
det bättre att inte säga det.  

Det har även uppkommit några situationer i gruppen då jag märkt av genusuppfattningen i 
klassrummet. 

Den gruppen jag har lett består av majoriteten tjejer och jag har därför försökt tänka på hur jag 
agerar och ger min tid och uppmärksamhet men också hur dom behandlar varandra.  

Jag har uppfattat det så att det verkar vara mer ”okej” i gruppen för tjejer än killar att fråga om 
det är någonting dom inte förstår. Tjejerna gör det oftare, och om killarna frågar om hjälp så 
frågar dom i första hand varandra och är sällan dom vänder sig mot läraren, i det här fallet 
mig. Det jag har försökt göra för att motverka detta genom att vända mig till alla (både killar 
och tjejer), och aktivt fråga alla om det är någonting dom inte förstår. Och även försöka förstå 
hur varje individ själv vill lära sig, diskutera saker i helklass, i mindre grupper, eller om dom 
föredrar att själv prata med läraren för att våga fråga. Såklart tycker jag det även är positivt att 
dom hjälper varandra, och uppmuntrar dom även till det, men jag vill att alla ska våga vända 
sig till mig. 

En annan ”fördom” i klassrummet verkar vara att tjejerna ska vara ambitiösare än killarna, 
och lägga tid på skolan.  Ett exempel är kommentaren från en student: ”oj vad förvånad jag 
blev över att det var ni som var först hit”, när det var ett gäng killar som var först till 
lektionen. Såna kommentarer är såklart svårt att bemöta speciellt när jag kom på mig själv 
med att tänka samma sak när jag kom in i klassrummet. Jag försökte vända det till någonting 
positivt, och sa att det var kul att dom var så tidiga, och inte få det att låta som något märkligt. 
Speciellt eftersom det faktiskt är en positiv egenskap att vara i tid till lektioner. 

Annars så har jag märkt att killarna tar stor plats i gruppen när det handlar om att prata inför 
hela klassen, speciellt om saker som inte har med ämnet att göra. Där har jag försökt att sprida 
ordet ibland och ställa specifika frågor till specifika personer och försöka att få alla att känna 
sig inbjudna i samtalet. Då det ofta är en mindre grupp så blir det ju inte någon 
handuppräckning och den som säger något högst/snabbast får därmed ordet, vilket såklart är 
ett problem.  



Mitt tips till framtida kursassistenter är att försöka att se objektivt på sig själv och sitt eget 
beteende och acceptera att man kanske inte är så genusmedveten som man tror och att man 
kan alltid bli bättre. Försök också att se alla som individer, hur klyschigt det än låter, och 
försök tänka på hur det du säger uppfattas av andra. Försök även att variera undervisningen så 
mycket du kan, stora grupper, små grupper, ge olika sorters exempel, då alla lär olika och 
trivs bäst i olika situationer. Våga också göra studenterna uppmärksamma på sitt eget 
beteende, som när dom uttrycker förutfattade meningar, eller trycker ner varandra. Ofta menar 
studenterna inget illa, men det är bra att dom får reflektera över det dom säger och gör, och du 
som kursassistent kan på så sett väldigt enkelt påverka klimatet i klassrummet. 

Jag tycker att delen med exempel i nätkursen är väldigt bra och skulle nästan önska fler 
sådana, speciellt exempel på lite mindre allvarliga situationer, och där lösningen på 
situationen inte är att man ska prata med kursansvarig. Kanske också lite mer konkret hur man 
ska bemöta studenters beteende gentemot varandra och fler exempel på problem som 
uppkommit. Jag skulle också önska fler exempel på beteende som man som kursassistent ska 
undvika. För delen om härskartekniker är såklart bra, men oftast är det ännu mer subtila 
händelser och kommentarer som kan vara ett problem. Det viktigaste med genuskursen är 
dock inte det exakta innehållet på nätkursen, utan att den väcker en tanke, så att 
genusperspektivet ständigt genomsyrar det man gör, och inte blir något man måste göra bort 
lite snabbt för att få vara kursassistent. 

Det är nog svårt att utvärdera reflektionsuppgiften, men det viktiga när man läser den är att se 
om personen i fråga har reflekterat någonting över sitt och andras beteende, och inte att den är 
expert på alla begrepp och teorier även om det såklart är ett tecken på att man får förståelse att 
man kan hänvisa till det man lärt sig. Sen är det väl såklart viktigt att man använder det som 
skrivs i uppgifterna till att förbättra kursen, och för vidare erfarenheterna till nya 
kursassistenter.  

 


