
   

Reflektions	dokument	för	genus	kurs	för	assistenter.	
 

Jag tycker att påminnelsen av de saker som kursmaterialet tar upp är bra. Det är både genus 
biten men även just herskarteknikerna är bra att bli påmind om så att de ligger färskt i minnet 
så att man enklare och fortare kan agera på sitt eget, men även andras, agerande. Personer som 
oftare än andra frågar om hjälp kan jag känna att jag inte har samma entusiasm när jag möter. 
Hur jag har hanterat de är att när jag blir medveten av detta så slänger jag medvetet på ett 
extra leende för att få mig i den stämning som jag vill vara när jag är assistent. Försöker klira 
mig själv och se på saken med nya ögon.  

Exempel på hur genus visat sig under kursen är lite svårt att ta på men jag har tänkt mig för 
mer än vad jag hade gjort om jag inte läst genuskursen. Vad gäller bemötande mot kvinnor 
respektive män så känner jag att jag inte har något tydligt exempel som jag upplevt de. Men 
vad jag har lagt märke till är att jag bemöter olika individer på olika sätt, har dock inte lyckats 
koppla de tydligt mot att jag är på ett sätt mot manliga respektive kvinnliga studenter.  Som 
jag sa så har jag sett att jag agerar olika mot olika individer, mina reflektioner över detta är att 
delvis anpassning mot studenten känns sunt, alla är vi ju olika och förstår på olika sätt och tar 
åt oss information på olika sätt. Vad som är svårt när man funderar på detta känner jag är hur 
och var är gränsen mellan att anpassa dialogen till den individ jag har framför mig kontra att 
anpassningen sker undermedvetet på grund av fördomar och ideal. Det är inte lätt att säga vad 
som är vad. Vad jag dock har kommit fram till när jag funderade över detta är att jag försöker 
ha samma grundläge när jag påbörjar en dialog med en student, och därefter anpassa utefter 
individ. Men detta är endast en strävan i vad jag tror är rätt riktning, det är inte helt lätt att 
genomföra, jag har dock tänk och försökt agera på detta vis när jag arbetar som assistent.  

Jag skulle inte säga att min syn på genus har förändrats efter kursens gång inte heller min syn 
på min roll som kursassistent. Med det sagt menar jag inte att jag inte uppskattar genuskursen, 
jag skulle vilja säga att den påminner om det jag redan tycker och vill agera på vilket har 
hjälpt mig i vissa situationer, att tänka till en gång till, öppnat mina ögon lite så att jag ser 
tydligare när situationer uppkommer och då kan jag agera på ett bra sätt vilket är omöjligt om 
man missar situationerna för att man inte ser att den händer.  

Jag tycker reflektionsuppgiften skall användas som ett komplement till kursmaterialet så att 
den som ska arbeta som assistent/lärare/examinator sätter sig in i och påminns om lika 
behandling, för vi tål att påminnas. Detta för att kunna vara mer medvetna om hur vi uppfattas 
och hur vi kan påverka hur vi uppfattas med hjälp av vårt beteende. Jag tycker litteraturen kan 
behöva fyllas ut med exempel på olika funktionshinder, för att förbereda assistenterna på att 
det finns funktionshinder som inte syns och att vissa studenter inte pratar högt om detta samt 
att vissa av dessa individer har rätt till utökat stöd. På tal om detta med funktionshinder så 
tycker jag att det bör vara en fråga i reflektionsdokumentet, utformad på ett sådant sätt att 
assistenten kan fundera ut i förväg hur denna skulle vilja bemöta en situation där en individ 
ber om hjälp pga sitt funktionshinder detta så att assistenten kan känna sig förberedd och 



   

trygg när situationen dyker upp vilket i sin tur förhoppningsvis ger studenten i fråga en 
trevligare upplevelse av situationen.  


