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Så här i efterhand när snart hela höstterminen och kursen har gått så tror jag att 

kursmaterialet vi fick givet har haft ganska stor inverkan på hur man tänker i vissa 

situationer. Man har tänkt efter en extra gång eller tänkt direkt på de exempelsituationer 

som i kursmaterialet. Exemplen var nog de som hade mest inverkan på mitt tankesätt.  

Det är klart att man lagt märke till fler saker som folk säger som har med genus att göra och 

som kan uppfattas som fel. Konkreta exempel är också att jag lagt märke till hur folk i CAD-

kursen exempelvis döper sina filer på datorn. Jag har även märkt lite spydiga kommentarer 

mer än tidigare år. Däremot har jag inte gjort så mycket åt det. När jag sett ett filnamn som 

kan vara stötande har jag givetvis sagt till och bett dem ändra namn. Mer dramatiskt än så 

har jag ej sett i år.  

Jag vet inte om min syn på jämställdhet har ändrats under kursens gång, däremot kan jag 

absolut säga att jag lägger märke till saker på ett annat sätt. Folk i kursen ser då en assistent 

som ”bryr” sig om saker även om det är småsaker, vilket kan vara bra. Min syn på mig själv 

som kursassistent har också ändrats litegrann då jag känner att jag har en ganska stor roll i 

studenternas intåg på universitetet eftersom de flesta går i ettan och då är det viktigt att 

framförallt kunna vara jämställd men även tänka jämställt många gånger.  

De exempel vi fick genom kursmaterialet var riktigt bra och ger en bra inblick i vilka 

situationer som kan uppstå och hur man kan tänkas lösa dem. Därför vill jag att alla framtida 

assistenter får detta kursmaterial och att, om möjligt, fler exempel tillhandahålls. 

Jag tycker att upplägget på denna kurs och på reflektionsuppgiften har varit bra. 

Utvärderingen av reflektionsuppgiften bör ske på ett sätt där man kanske tar ut vissa saker 

från olika reflektionsdokument och går igenom i grupp. 


