
 
 
Mötet med studenterna  
 
Har du fått användning för några av de tips som finns i kursmaterialet? Hur tyckte du att det 
fungerade? 
  
Genom kursen har jag sett att folk kan ta illa upp för saker som jag inte tidigare tänkt varit 
stötande. Jag har sett det som ett skämt eller i alla fall inte alls stötande. Det har kommit 
situationer där jag har tänk en gång innan jag sagt något för att få fram det rätt eller struntat i 
att säga överhuvudtaget för att dom kanske inte uppfattar det som en rolig grej.  
 
Finns det några situationer i mötet med studenterna som har varit problematiska? Beskriv 
vad som hände, hur du reagerade och hur du löste dem - givetvis utan att lämna ut 
studenterna. Det behöver inte vara särskilt dramatiska situationer.  
 
Jag har inte varit med om någon sådan situation men sedan det om färgblindhet kom upp på 
lunchmötet har jag tänk i flera situationer att jag måste förklara på olika sätt för så både om 
man är färgblind eller inte kan följa vad jag vill visa och kunna göra det själva efter. Vi har 
delar i programmet som ändrar färg om det är rätt men även där visa att det finns fler sätt hur 
man kan veta om det är rätt utan att se färgen.  
 
Genus och jämställdhet  
 
Med kursmaterialet i bakhuvudet, finns det exempel på saker som har hänt under kursen där 
du kan peka på att de inblandade personernas uppfattning om genus visade sig?  
 
När en person säger någonting som inte riktigt stämmer och en annan person går in och börjar 
hacka för att det var fel. Om man känner sig osäker med att säga saker inför andra och då tar 
chansen för att sedan få massor av nedlåtande kommentarer kanske man inte tar den chansen 
igen. Men detta är jätte svårt att avgöra om det är en skämt eller inte, det beror lite på hur väl 
man känner varandra.  
 
Hur har din egen syn på genus och jämställdhet förändrats under arbetet med kursmaterialet 
och den kurs du undervisat? Hur har din syn på din roll som kursassistent förändrats?  
 
Jag tycker att det mesta i kursen finns inom ramarna att man använder sitt sunda förnuft men 
jag har tidigare inte lagt ner någon energi i dessa frågor. Nu när jag är kursassistent 
representerar jag inte bara jag som person utan även en del av universitet och även fast jag 
inte vill det kommer studenter och främst de nya att se mej som en liten förebild eftersom jag 
har en ledarroll i klassrummet och då gäller det att föregå med gott exempel. Det som har 
förändrats är att man tänker mer på vad man säger och att försöka ha en öppen uppfattning om 
individerna man ska hjälpa utan att ha några fördomar.  
 

 


