
Reflektionsuppgift 

Har du fått användning för några av de tips som fanns i kursmaterialet? 
Jag tyckte personligen att jag lärde mig saker både på kursen inför mentorskapet men även 
under det material jag läste i den pågående kursen. 
Några av sakerna jag tagit till mig och använt är bland annat att noga tänka igenom valda 
exempel man använder inför klassen, så att ämnena som berörs i exemplet är neutrala och inte 
alla baseras på tillexempel fotboll(som vi pratade om på lunchen). 
Eftersom gruppen jag undervisar är min nolle-klass har jag ju en helt annan relation till 
gruppen än andra mentorer har, då jag känner dem väldigt bra. Detta gör att mina 
genomgångar tenderar att bli lättsamma och jag lägger in lite små kommentarer och skämt 
under mina genomgångar, då har jag verkligen tänkt på att om det ska skämtas på någons 
bekostnad så ska det alltid vara på min bekostnad. 
Så summa summarum så är det jag lärt mig av de tips jag läst/fått inför och under mitt 
mentorskap väldigt mycket relaterat till attityd och uppförande. 

Hur tyckte du att det fungerade? 
Jag tycker att det har fungerat bra att vara mentor och att det givna materialet inför och under 
tiden har varit givande. 
Jag tyckte att det var skönt att känna min grupp bra sedan innan, då jag tycker att det känns 
bättre att veta att det lyssnar och har respekt för mig för att de känner mig och inte för att det 
är en auktoritär lärare. Jag var inför uppdraget orolig för att de skulle bli för bekväma 
eftersom de kände mig så väl och därför kanske inte uppfattar mig som en auktoritär ledare 
utan mer som en jämngammal kompis. Men som sagt i efterhand har jag bara tyckt att det var 
bra. 
 
Finns det några situationer i mötet med studenterna som har varit problematiska? 
Inget exceptionellt som kom helt oväntat, men det har såklart kommit väldigt tunga teoretiska 
frågor som man inte alltid har haft svaret på. Eller tillexempel att jag ett par gånger i början 
suddade ut tavlan från senast använda till första använda tavlan innan folk hade skrivit av den 
senaste fullständigt. 
Men inget av detta har varit särskilt dramatiskt, vid svåra frågor har man helt enkelt fått 
erkänna att man inte kan svaret, och därefter antingen kolla upp det under rasten, kolla upp 
det till nästa tillfälle och en gång skrev jag helt enkelt ner en bra presentation av svaret på ett 
papper och la upp i deras facebook-grupp som jag har sedan nolle-p. Så med tanke på att man 
var ärlig och erkände att man inte kunde samt kollade upp det till ett senare tillfälle blev detta 
aldrig speciellt problematiskt och de uppskattade hur jag agerade. 
Angående tavelfadäsen så var det en sak jag verkligen inte tänkte på, att man ska sudda ut 
tavlorna i samma ordning som man skrev dem, det är ju logiskt om man tänker efter eftersom 
eleverna med största sannolikhet har skrivit klart från de första tavlorna men alla kanske inte 
skriver så fort att det hunnit klart med den senaste. 
 

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? 



 Efter att ha läst kursmaterialet blev man ju själv medveten om att man inte alltid gjorde rätt 
enligt kursmaterialet. 
Att tillexempel killar får mer bekräftelse och uppmärksamhet, men detta i sig är ju direkt 
kopplat till att de tar mer muntligt utrymme, detta försökte jag lösa genom att uppmuntra till 
handuppräckning när jag ställde frågor och menade på att det blev lättare för mig som lärare 
att bedriva lektionerna så, allt för att inte göra det till någon ”laddad genus-grej” för man vet 
ju tyvärr att saker med ”genus-stämpel” ofta medvetet motverkas. Så i och med att mina 
elever nu till stor del(kommer alltid finnas någon som inte tänker sig för, både tjejer och killar, 
och ropar rakt ut) räcker upp handen när de vill säga något, så kan jag själv fördelad ordet 
som jag önskar för att få en bra fördelning på talare. Värt att nämna är dock att min grupp 
består av 80 % killar, så 50/50 talutrymme vore i sig inte jämställt könen emellan. 
Så eftersom min undervisningsform endast sträcker sig till att ha genomgång vid tavlan och 
dialog i helgrupp så finns det inte så många andra exempel än just talutrymme. 

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 absolut att min syn på mitt mentorskap har förändrats. Denna kurs låg ju ungefär 
halvvägs in i mitt mentorskap nu, och andra halvan nu har absolut förändrats lite. 
Hade jag gått kursen inför mitt mentorskap som jag förstår att den ska göra i fortsättningen är 
jag helt säker på att även första halvan av mitt mentorskap hade utformats annorlunda. 
Jag hade en lärare i programmering som jag tyckte var väldigt bra, men som hade ett 
undervisningssätt jag inte tidigare inte stött på, han hade helt och hållet 2 timmar öppen dialog 
på sina pass. Han ställde en fråga eller sa ett påstående sen pekade han bara på person så fick 
den personen svara på frågan eller ta ställning till påståendet. Därefter diskuterade vi i 
helklass huruvida svaret var korrekt eller inte och varför. 
Detta passade kanske inte alla men det gjorde undervisningen väldigt jämställd och jag vet att 
majoriteten av alla i min klass tackade honom i efterhand, dels för att lektionerna hade varit 
väldigt bra men dels för att många innan detta tyckte det var jobbigt att svara på frågor och 
räcka upp handen, men nu när de ”tvingades” svara på frågor hade den nervositeten försvunnit. 
Jag försöker tillämpa något liknande just i och med att jag vill fördela ordet så att allas 
talutrymme blir någorlunda lika, men jag pekade aldrig på någon som inte räckte upp handen 
just för att det nämns i materialet om hur man ska anpassa lärandet för olika typer av elever, 
och även om 2 av 3 elever kanske hade tyckt det var nyttigt att ”tvingas” svara på frågor så 
finns alltid risken att den sista 1 av 3 tycker det är otroligt jobbigt och påfrestande. 
 
Min egen syn genus och lika villkor har inte förändrats supermycket för hur jag planerar 
lektionerna, kursen jag undervisar är väldigt teoretisk och svår att råka lägga någon genus-
värdering i, de få exempel jag har som är så kallade ”läsuppgifter” brukar handla om sådant 
jag vet att Janfalk använt när jag hade honom som föreläsare, så tillexempel fågelskådning, 
som är ett väldigt oskyldigt ämne rent genusmässigt. 

Där min syn har förändrats mest är i dialog med elever, eller dialog över huvud taget snarare, 
man har börjat reflektera över vissa saker man ser och hör omkring sig i sin vardag. 



Jag tyckte tidigare att jag aldrig behandlade andra uppenbart annorlunda eller hade vissa 
värderingar som grundade sig i genus. 
Men nu i efterhand så kommer man självklart på exempel där man sagt eller gjort saker som 
man inte tänkte på kunde upplevas annorlunda från vad man själv trodde. 
Tillexempel att man förminskat eller osynliggjort personer omedvetet genom vissa 
uttalande/handlingar, eller förlöjligat folk på skämt som kanske inte alltid uppfattats som 
skämt etc. 
Inte minst inom idrottsvärlden kan man nu i efterhand se att man gjort saker som man aldrig 
någonsin skulle gjort utanför. 
 
Så i det stora hela måste jag säga att jag har lärt mig mycket nya saker i kursen, sånt som man 
inte tänker på innan någon verkligen pekar på det så att säga.  
Ska bli kul att fortsätta analysera sitt eget och andra lärare/föreläsares beteende med denna 
nyvunna kunskap 


