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Reflections document 
 

Har du fått användning för några av de tips som finns i kursmaterialet? Hur tyckte du att 

det fungerade? 

Inte på ett direkt sätt dock så har man tänkt i andra banor när man har jobbat och 

faktiskt haft ett litet öga på detta med lika behandling. 

 

Finns det några situationer i mötet med studenterna som har varit problematiska?   

Det sker mycket sällan några speciella situationer som jag anser är problematiska, dock 

så hände det en gång att en student började gråta då det verkade vara väldigt mycket att göra i 

skolan och i allmänhet, detta var väldigt nytt för mig och jag hade inte en aning om hur man 

skulle reagera. Dock så verkade hennes kompisar trösta så jag drog mig bara tillbaka. 

 

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? 

Tyvärr inget som jag har snappat upp har varit relativt lugnt på de passen jag har varit 

på så nej. 

 

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? 

Skulle inte säga att den har förändrats så väldigt mycket har jobbat på som vanligt, den 

största skillnaden är ju egentligen nu precis nyligen när de har börjat på projektet och det 

faktiskt blir grupparbete, innan så har det varit väldigt mycket enskilt och då blir det mer på 

en individ nivå. Dock nu under grupparbetes fasen så tror jag i alla fall att man har försökt att 

ställa frågor till samtliga som är med i gruppen och kanske inte bara ställa frågorna till den 

som faktiskt frågar dem (Vanligtvis den som är den lite mer framåt och har snappat upp mest 

i kursen än så länge). 

 

Vilka tips skulle du vilja ge till framtida assistenter? 
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Var ödmjuk det kommer att ske situationer som man aldrig kommer att förutse och då 

gäller det att vara ödmjuk, alla säger dumma saker ibland och det gäller att kunna ta ansvar 

för det och jobba vidare. Då jag har spenderat en stor del av min tid i samma salar som 

eleverna även under mina kurser har man eventuellt inte alltid uppträtt på ett så professionellt 

sätt som man kanske gör när man är assistent och eventuellt säger saker om 

institutioner/Lärare/program som man aldrig som assistent skulle göra, detta är bara att 

försöka undvika så gott som det går dock så måste man ju även dock kunna vara som en 

privat person på skolan samtidigt som man är assistent i en kurs.  

 

Vilka förändringar behöver vi göra i kursens innehåll och/eller disposition? 

Har haft lite diverse diskussioner med eleverna som går i dagsläget som det verkar just 

nu är det en väldigt stor skillnad mellan de som lätt tar åt sig detta och de som de tar lite 

längre tid för.  Detta kan skapa väldigt obalanserade grupper där det blir någon som för sitta 

och göra en betydligt större del än vad som de borde, detta är väldigt svårt att motverka då 

personer drar sig till att jobba med sina kompisar och inte med dem de har samma 

kunskapsnivå som. Dock så finns det även en fördel med detta då de som inte riktigt är lika 

haja på de kan få kika på hur någon som är lite bättre CADar.  


