
 

 Reflektionsuppgift  
Genus och lika villkor är viktiga frågor som det är bra att LiTH börjar belysa allt mer. Som 
kursassistent möter man ofta studenterna på ett närmre sätt än vad föreläsaren gör och därför har man 
ett stort ansvar i att behandla alla studenter lika. Vilka utmaningar man möter beror dock på vilken 
form av undervisning man bedriver.  
 
 
Lika villkor i undervisningen  
I mitt fall genomfördes genuskursen först efter det att majoriteten av undervisningen redan 
skett varvid det är svårt att uttala sig om huruvida den hade hjälpt mig att agera annorlunda i 
mina möten med studenterna. Vad jag däremot kan reflektera över är vilka situationer jag 
upplevt problematiska i de kurser jag varit delaktig i och försöka kritiskt granska mig själv i 
detta.  
Den största utmaningen har för mig helt klart varit att hålla en bra balans mellan att vara 
kompis och att vara lärare till mina elever. Jag har hittills bara haft studentgrupper som läser 
på samma sektion som mig själv. XX-sektionen är en relativt liten sektion där ”alla känner 
alla” och då jag dessutom är väldigt aktiv i sektionen leder det till att jag hela tiden möter 
studenterna i en rad olika sammanhang utanför undervisningen.  
 
Det har varit viktigt för mig att försöka lämna kompisjargongen utanför klassrummet och ha 
en så professionell framtoning som möjligt under lektionerna. Detta för att de som jag inte 
känner lika väl inte ska uppleva att någon blir särbehandlad. Jag känner själv att jag har 
kunnat hitta en lagom nivå på lektionerna. Att ha ett något mer kamratligt förhållande till sin 
grupp än vad examinatorn/föreläsaren har tror jag dock kan vara bra. Det händer ofta att 
studenter kontaktar mig på rasterna eller via Facebook och ber om hjälp om uppgifter vilket 
jag ser som ett tecken på att de är bekväma med mig. Detta gäller även studenter som jag inte 
känt sedan tidigare.  
En annat intressant exempel som är värt att diskutera kommer från mina erfarenheter av att 
rätta duggor och inlämningsuppgifter i XXX_ grundkurs. Vad jag ganska snabbt märke var att 
det är extremt lätt att få förutfattade meningar om den student som skrivit en lösning bara 
utifrån handstil och hur prydligt denna skriver. Om man ska rätta en uppgift som är slarvigt 
skriven är det lätt att döma lösningen efter dess utseende och nästan bli förvånad om den visar 
sig vara rätt. På samma sätt kan en mycket prydlig lösning ge ett mer positivt intryck för den 
som ska rätta uppgiften. Det förefaller alltså en risk för att studenter blir orättvist behandlade 
utifrån sin handstil vilket givetvis inte är bra.  
 
Ur ett genusperspektiv bör detta i så fall vara något som missgynnar killar då de generellt sett 
har sämre handstil. Detta tror jag beror på hur vi uppfostrar flickor och pojkar olika när de är 
små. Flickor får ofta bekräftelse genom kommentarer som ”vad fin/duktig du är” medan 
pojkar istället får uppmärksamhet för vad de presterar. Givetvis kommer barnen utifrån detta 
söka bekräftelse på olika sätt. Om man fått höra att det är viktigt att vara fin och duktig blir 
det en naturlig följd att bete sig på det sättet. Flickor lär sig att det är en viktig faktor att skriva 
snyggt och prydligt medan pojkar lär sig att det enda som är viktigt är vad de faktiskt skriver. 
Mönster som dessa stannar (omedvetet) kvar ända upp i vuxen ålder och ligger vad jag tror 
bakom många av de genusrelaterade problem vi har idag. Jag hade antagligen kunnat skriva 
en hel uppsats på detta ämne, så jag lämnar det här. 
  
Utvärdering av kursmaterialet  



Kursen var generellt sätt bra och täckte många olika aspekter av frågan. Det bästa med den 
tyckte jag var delen med olika exempel från undervisningen då den kändes mest relevant för 
oss kursassistenter. Flera av exemplen fick mig att tänka efter vad jag hade gjort om jag 
hamnat i en liknande situation, vilket jag också tror var tanken att de skulle göra. Vad jag 
däremot saknar är något exempel som är lite mindre uppenbart kränkande. Att personen i 
exemplet ”Sexuell läggning” blir diskriminerad är väldigt tydligt, men jag tror att de allra 
flesta fall av diskrimineringar är betydligt mindre uppenbara. Om man försöker lyfta de 
”vardagskränkningar” som man kanske inte tänker på skulle det kanske öppna ögonen på folk 
att tänka annorlunda.  
En annan sak som jag tyckte var positiv var att delen som behandlade härskartekniker kändes 
nyskapande. Jag har redan läst en del om ämnet i tidigare kurser, men det var kul att se det 
porträtteras med hjälp av filmerna. Begreppet ”bekräftelsestrategi” var nytt för mig och 
kändes som en frisk fläkt i ett ämne som annars lätt kan kännas uttjatat.  


