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Åsikter kring kursen 
Jag tyckte att kursen var bra. Det var en bra blandning av problem och lösningar. Jag tror 
dock att det finns ett stort problem med dagens genusagenda, nämligen att det till stor del 
enbart är kvinnor som utmålas som offer, därav tror jag att många män väljer att distansera sig 
ifrån genuskunskap eftersom de inte känner att det är något som berör dem. Denna 
problematik genomsyrar även den här genuskursen, det finns inget exempel genom texterna 
där männen avses som den som får ta de negativa konsekvenserna. Jag tror inte det hade 
skadat att även nämna något som har negativa konsekvenser för männen, t.ex. lägre 
examensfrekvens och att i 7 av 9 ämnesområden så är det flest kvinnliga studenter.  
 
Jag tycket att det är en jättebra idé att införa en genuskurs som alla kursassistenter måste läsa 
innan de får undervisa för första gången, jag tror det är alldeles för många som går in med en 
skämtsam inställning som kursassistent och inte riktigt tänker på hur man ska bete sig. 
 
Tips till framtida assistenter 
Hur man än gör så går det inte att förbereda sig för alla situationer man kan finna sig själv i 
men det viktigaste för de som har ett problem är att det finns någon som kan/vill lyssna på 
dem och förstår deras problem. Så mitt främsta tips till framtida assistenter är att var 
öppensinnade och lyssna på dem som kommer till er för att prata.  
 
Genus och jämställdhet 
För mig har det alltid varit självklart att behandla alla lika och jag känner inte riktigt att den 
här kursen har förändrat mitt sätt att se på genus och jämställdhet. 
 
Problematisk situation 
Jag brukar försöka lägga en del energi på att ha en bra relation med mina elever, detta innebär 
att jag vid tillfällen kan fråga eleverna hur det går med deras andra kurser och liknande 
skolrelaterade frågor. Vid ett tillfälle, härom veckan, så hamnade jag i ett samtal med två 
elever som handlade om en av deras examinatorer/lektionsledare. Det var nämligen så att 
denne hade ett twitter konto och en blogg som eleverna hade hittat på internet, väl där hade 
eleverna läst hur läraren hade vantrivts på jobbet och sagt upp sig fr.m. årsskiftet. Eleverna 
visste dock inte anledningen till varför denne vantrivdes som lärare och undrade om det var 
för att denne tyckte att de var dåliga. 
 

Hantering av problemet 
Jag har genom åren arbetat som campingvärd på en camping i västra Sverige och en av det 
viktigaste jag lärt mig från det är att alla personers problem skall belysas och lyssnas på även 
om man faktiskt inte kan åtgärda dem. Jag valde att applicera denna kunskap även på det här 
fallet. 
Jag lyssnade på vad eleverna hade att säga och höll med om att det var ett problem men 
gjorde klart att det inte hade något med dem att göra, samtidigt som jag nämde varje persons 
rätt till ett privatliv. 
Eftersom denne redan hade sagt upp sig samt att ''skadan'' redan var skedd så valde jag att inte 
föra problemet vidare till studierektorn.  


