
     

Genuskurs LiTH 
 

Efter att ha gått igenom genuskursen tror jag att jag kommer vara mer uppmärksam under 
mina kommande mentorspass och över huvud taget min återstående studie- och yrkestid. Jag 
har också funderat på några händelser som jag kan koppla till uppmärksamhet om genus. 

Jag tänker bland annat på när jag för första gången skulle vara mentor förra året. Jag och min 
medmentor skulle dela upp gruppen mellan oss och gjorde detta genom att besöka en lektion 
och skicka runt två listor från varsitt håll i klassen. De som skrev upp sig på den ena listan 
hamnade i min grupp och de som skrev upp sig på den andra listan hamnade i min 
medmentors grupp. När vi kom ut ur klassrummet upptäckte vi att min medmentor endast fått 
killar i sin grupp medan jag fått en blandad grupp. Det kan nämnas att det var en maskinklass 
och att fördelningen killar/tjejer var ungefär 70/30. Vi konstaterade bara detta och gjorde 
ingenting för att ändra det. Nu i efterhand kan jag tänka att det hade varit bättre att göra lite 
omjusteringar så att vi fick två stycken jämnfördelade grupper. Inte för att det uppstod 
problem utan för att grupper med både killar och tjejer oftast fungerar bättre. Med tanke på 
detta gjorde jag och min nya medmentor gruppindelningen på ett annat sätt i år. Jag hade fått 
reda på att gruppen redan var indelad i 6 stycken grupper i en annan kurs. Därför valde jag 
och min medmentor att dela in grupperna genom att ta 3 av dessa grupper var. På så sätt fick 
vi blandade grupper eftersom dessa grupper var genomtänkt skapade. 

Angående gruppindelning har jag ett annat exempel då jag under en kurs skulle ha ett större 
konstruktionsprojekt i grupp. Vi fick höra att grupperna lottades men efter ett tag var det 
några som uppmärksammade att det inte fanns några grupper med en ensam tjej. Istället fanns 
det grupper med minst 2 tjejer och några ensamma killgrupper. När detta togs upp med 
examinatorn blev förklaringen att de eftersträvade blandade grupper, detta argument höll dock 
inte riktigt eftersom grupperna med bara killar blev allt annat än blandade. Detta höll 
examinatorn sedan med om. Det som är värt att tänka på här är att det säkert började med en 
god tanke. Troligen tänkte de bara på just att det var bra med blandade grupper. Men de flesta 
tjejer jag pratat med känner att det faktiskt var lite diskriminerande att vi inte skulle klara oss i 
en grupp med killar som faktiskt var våra klasskamrater sedan ett och ett halvt år.  

Jag tror att en viktig uppgift för oss som klassrepresentanter är att se till att alla får lika stor 
chans att ställa frågor. Jag kan själv känna av en viss risk med att man omedvetet skaffar sig 
en liten favorit som kanske får mer uppmärksamhet än de andra studenterna. Hur denna 
favorit uppstår kan vara på olika sätt, ibland tror jag till exempel att man tycker att eleven 
påminner om än själv. Jag tror inte att det finns mycket att göra åt att man känner att någon 
blir ens favorit, eftersom det händer omedvetet. Med det menar jag dock absolut inte att man 
inte ska göra något åt det. Jag tror att det viktiga är att man är medveten om att man kanske 
hellre vill lägga mer tid på att hjälpa någon före en annan och att man använder det 
medvetandet till att fundera mer på att man ska ge alla lika stor uppmärksamhet. Det är 
likadant med fördomar, de är svåra att stoppa eftersom de händer utan tanke men med 
medvetenhet om att de finns kan man jobba för att inte påverkas av dem. 

Jag tyckte att avsnittet om härskartekniker i en grupp var väldigt intressant och något jag 
verkligen kan ha nytta av att lära mig. Dels för framtida grupparbeten men också i 
mentorsarbetet. Jag har nämligen lagt upp mina pass med att de delas upp i grupper och får 
några uppgifter var som de sedan ska redovisa för hela gruppen. Detta är något som jag tror 
fungerar väldigt olika bra i olika grupper. I år hade jag grupper som redan var vana vid att 
jobba med varandra så jag tycker att klimatet har varit väldigt öppet och bra. Det märks oftast 
att några är mer bekväma med att stå framme och förklara men jag har gjort mitt bästa för att 



     

uppmuntra olika personer att göra det. Man får ju dock vara väldigt uppmärksam om det är 
någon som är väldigt obekväm med att redovisa en uppgift. Eftersom det absolut inte är en 
obligatorisk uppgift i kursen att ha något slags muntligt framträdande finns det ingen 
anledning att försöka tvinga någon. Man kan också istället fundera på om de är osäkra för att 
de inte förstår uppgiften eller om klimatet i den stora gruppen är dåligt och försöka att ändra 
sina pass utefter det. 

Intryck av kursen 
Jag tycker att kursen var bra och lärorik. Även om vissa delar kanske kommer kännas 
överflödiga för de i vissa roller, är det ändå bra att ha en stor kurs istället för att dela upp den 
på flera. Dels rent administrativt och att det också finns chans att de som först är 
klassassistenter sedan blir labassistenter eller vice versa.  

Genusperspektivet på en teknisk högskola tycker jag i allmänhet är jätteviktigt. Det kan 
kanske vara så att vi genom att fundera mer på genus och allas lika behandling på 
universitetet kan göra att vi kan få större mångfald på tekniska högskolans utbildningar. Detta 
kommer sedan leda till större mångfald även i den tekniska yrkesvärlden.  

Jag tycker att LiTH ska ha en eloge för att de agerade när det visade sig att många känt att de 
inte blivit lika behandlade. Jag tänker på resultatet som kom från en enkät förra våren och att 
ni snabbt har kommit med ett konkret försök att lösa problemet. Sådana här frågor kan annars 
vara något som man bara pratar om att man borde förbättra men aldrig gör något på riktigt. 

 


