
Utvärdering av genuskursen och dess fungerande i praktiken. 
 

Jag har under min tid som assistent nu under de båda hösterminera vid varje labbtällfälle haft 
genusglasögonen på mig. Jag försökte att ändra mitt förhållandesätt att alltid ha genus i 
bakhuvudet och behandla alla lika under de pass jag ansvarade över. 

Att ändra förhållningsättet att vara genus var inget problem fram tills man fick erfara 
genuserfarenheter i praktiken. Flera av dessa möten kommer jag att referera till när jag nedan 
har en diskussion om frågorna som ställdes i dokumentet under mötet den 24 november. 

Linköpings universitet har generellt sett varje år haft ett nästan 50-procentigt intag av 
studenter som dels kommer ifrån Linköping och dels ifrån andra delar av Sverige. 

Många utav dessa kommer direkt ifrån gymnaiset, speciellt de 5-åriga programmen har en 
majoritet av personer direkt ifrån gymnasiet. 

När man jobbar som cad-assistent så möter man både äldre och yngre studenter. Det man 
direkt märker på de som kommer ifrån gymnasiet är att de har kvar den enligt mig ibland 
oseriösa känslan som finns på gymnasiet när de börjar här. Många har även varit bäst i klassen 
blandas för första gången upp med andra som var bra i skolan, eller var tillräckligt bra för att 
inte behöva anstränga sig under gymnasiet. 

Som Assistent så lägger man märkte till att vissa har problemet med tempot, speciellt då 
många inte tidigare sysslat med CAD, och såleds ser det som ett helt nytt ämne, till skillnad 
från t.ex matten som håller en hög takt men som man burit med sig sedan första dagen i 
skolan. 

Som assistent så gäller det att vara hjälpsam, och guida eleverna rätt samtidigt som man inte 
gör uppgiften åt dem. Vilket kan vara svårt att undvika då det i stressiga situationer går 
snabbare att rätta till felet än att vara pedagogisk. 

Mötet med studenterna, genus och jämställdhet 

Även om man har inställningen att tänka genus så kan man lätt ramla ur den rollen. Det gäller 
att försöka att inte råka lägga på en grabbig ton när man sitter med en grupp som enbart består 
av killar. 

Likaså gäller det att inte ge tjejer för mycket hjälp, vilket kan ses som att assistenten anser att 
kvinnor har ett större problem att förstå tekniska saker än vad killar har. När man försöker att 
hålla denna balansen så kan det, om man har otur, framstå som att man inte ger den hjälp som 
behövs och lämnar studenten hängandes. 

Likaså så brukar samma fråga uppstå på flera olika håll på samma plats. Efter ett par gånger 
när flera olika personer behöver hjälp med samma problem så finns det en risk att man blir 
trött och kan framstå som väldigt omotiverande för studenten. 

Vid dessa tillfällen så brukar det vara en bättre ide att lägga upp frågan i diskussionsforumet 
på kurshemsidan och sedan hänvisa till denna. 



Ett utav de större orosmomenten var under dagarna innan en större uppgift skulle in och 
programmet som vi arbetade med kraschade konstant av någon anledning. Detta ledda nästan 
till upprorstämmning i datorsalarna. Speciellt då man som assistent stod handlös och kunde 
inget göra, samtidigt som man skulle hålla god min och enbart kudne informera om att detta 
händer, ingen hjälp finns att hämta här... 

i slutändan så löste det sig ändå och allt gick vägen efter ett tag. Problemet var att 
frustrationen som uppstod hos studenterna lätt kudne gå ut över assistenterna.  

Något annat som uppstod var att ett par killar med invandrarbakgrund döpte sitt projektarbete 
till Blattepulten. Som assistent gällde det då att sätta ner foten och på ett vänligt sätt berätta att 
vi behöver förska hålla språket något hygeniskt, och att de borde byta namn. 

När jag först sa detta så berättade de att de tycte att det var roligt osv. Detta hade säkert varit 
roligt under gymnasiet, men universitetet måste hålla en högre standrard, och kan inte 
acceptera sådana här tråkigheter. 

Även om de tycker att det är roligt, så finns det andra som kan ta illa upp, utan att våga säga 
det rakt ut av olika anledingar. I denna situation så kändes det som om det man gick igenom 
under genuskursen kom väll till hands. Att ta hänsyn till de tysta rösterna som inte skriker rakt 
ut och inse att något kan skada även om de inte berättar det för någon, eller påpekar det. 

Förbättring av kursmaterialet 

jag måste säga att kursmaterialet var bra, situationer som kan uppstå beksrevs på ett enkelt 
sätt och om situationen uppstod så kunde man lätt känna igen den. 

Något som skulle behövas i framtiden kan vara fler lunchmöten där man pratar om hur kursen 
fortgår, och vilka situationer man varit med om. Genom att hitta en situation och tidigt prata 
igenom den så kan man lära sig mer om att hantera denna typ av situation om den uppstår 
igen. 

Jag skulle rekommendera attr assistenter i andra kurser att gå kursen, då man lär sig mycket 
av att hela tiden tänka genus vid kontakt med studenterna. 

 


