
Reflektionsuppgift 
 

 

Jag känner inte att jag fått några konkreta tips som kan appliceras direkt på situationer jag 
blivit utsatt för men jag tror att min pedagogik har med denna kurs och kursen litteratur 
kunnat utvecklas för ett mer kritiskt och öppet tänk till genus och lika villkor. På basis av 
denna litteratur och kurs anser jag att Linköpings universitet kan bidra till en bättre och mer 
öppen utbildning med mer kritiskt sinne för genus och lika villkor. Jag tycker det är helt rätt i 
tiden att utbilda våra assistenter på Linköpings universitet för en undervisning som är mer 
genusmedveten och fokuserar mer på lika behandling.  

Under min tid som assistent har jag fått lära mig att det krävs att man som assistent får ägna 
varierande undervisningstid med studenterna oberoende av könstillhörighet och förklara på 
olika sätt endast på grund av deras tidigare erfarenheter. En student som exempelvis spenderat 
mycket av sin tid i en teknisk verkstad snappar upp begrepp och metoder snabbare än en 
student som inte har den erfarenheten. Då får man helt enkelt försöka förklara utifrån den 
enskilde studentens bakgrund och förståelse. För att inte studenterna heller ska få 
uppfattningen om att de blir utsatta för olika behandling brukar jag försöka sitta kvar hos 
studenten till jag blivit varse om att hen förstått och kan fortsätta med nästa moment i 
laborationen. Detta tar förstås olika tid för olika studenter med olika bakgrund men jag anser 
att detta bidrar till att undervisningen upplevs som mer balanserad. 

En dålig vana jag lagt märke till är att det finns assistenter (inte nödvändigtvis i denna kurs) 
som inleder mötet med att ”ta över” och enligt mig skickar signaler till studenten att 
assistenten är på en högre nivå och därmed missbrukar sin auktoritet som assistent. Istället för 
att man frågar vad som är problemet och försöker felsöka utifrån det och att man sedan ger 
bakgrund till orsak och sedan förklarar på ett pedagogiskt sätt hur studenten ska göra i 
framtiden vilket jag anser vara rätt väg att gå. Detta medför antagligen att studenter inte 
längre frågar efter hjälp och kanske inte får den utveckling som examinatorn önskar. 

När man tar rollen som assistent och anställd på Linköpings universitet anser jag att det är 
ännu viktigare vad man säger och hur man säger det när man har en position som möjligtvis 
kan ses som en förebild för en del studenter. Även när det gäller vid sidan av sitt arbete som 
assistent, att man föregår med gott exempel vad gäller övriga studier.  

Jag kan inte säga att uppfattning av genus genomgått en drastisk förändring men den har 
definitivt utvecklats i den mån att jag ifrågasätter situationer i vardagen mer frekvent samt 
reflekterar över det i min utbildning och som assistent. Jag anser att med denna utbildning är 
min syn på mig som assistent att jag upplevs som mer professionell och mognare i min 
pedagogik.  

Övriga reflektioner 
Vid kursens introduktion till universitetsstudier där plagiat, studieteknik och liknande ämne 
tas upp borde Linköpings universitet även inkludera mer genus och lika villkor än vad som är 
befintligt för att få förstaårs studenter att reflektera över det så tidigt som möjligt i deras 
universitetsstudier. 



Jag ser nu under påbörjat projekt att projektgrupperna är väldigt oblandade vad det gäller kön. 
Detta är överrepresenterat mestadels av förstaårsstudenter. Vad detta beror på är svårt att säga, 
om det har och göra med gruppens individuella ambitionsnivå eller något annat. De är trots 
framtida ingenjörer som under sitt arbetsliv ska lära sig att samarbeta med många olika 
människor med kraftigt varierande bakgrund. 


