
Tankar kring genuskursen 
 
 
Om kursens utformning 
 
Jag tycker att det är bra att assistenterna ska träffas för att diskutera situationer som kan ha 
uppkommit i deras undervisning. Att det finns sådana tillfällen kommer öka medvetenheten 
om lika villkorsfrågorna. Det kan även vara ett tillfälle för assistenter att få hjälp med en 
situation som man behöver gå vidare med. 
 
Exempel från min undervisning 
 
I en av grupperna jag hade så fanns endast en tjej. Hon var bland de duktigaste i klassen och 
det kändes lite som att vissa av killarna skämdes lite för att hon var bättre än dem på matte. 
Eftersom det inte var någon som blev kränkt så agerade jag inte på något särskilt sätt. Det 
man kan tänka på i en sådan situation är att inte peka ut tjejen i fråga och anmärka på att hon 
”är duktig för att vara tjej” utan om man känner att man vill påpeka att hon är duktig så kan 
man göra det utan att blanda in kön i det hela. 
I en annan grupp jag haft som mentor i xxx så upplevde jag att tjejerna hade lättare för att 
ställa frågor av olika typ medan killarna sällan vågade fråga om de enklare sakerna utan 
endast om de svårare. Ofta så visade det sig senare att det inte var för att de förstod mer utan 
snarare för att de kanske skämdes för att de inte förstod det som var enkelt. Båda dessa 
exempel kommer ju dock från grupper av förstaårsstudenter som kanske är lite extra blyga. 
Möjligtvis så kommer tjejerna in snabbare i gruppen så att det är därför de känner att de kan 
ställa enkla frågor såväl som mer komplicerade. En sak som jag kunde gjort annars är att 
försöka bryta upp gruppen i mindre arbetsgrupper under mentorspassen för att alla skulle 
komma till tals. 
 
Från stycket ”Att tänka på vid salsundervisning” 
Det känns lite som att man generaliserar lite väl när man säger ”Det är just brist på dialog 
mellan lärare och studenterna som gör föreläsningar så impopulära hos kvinnliga studenter.” 
Är det så eller vart skulle det komma ifrån? 
 
Modul 6: Reflektion 
Vad jag kommer ihåg från vårt lunchmöte så pratade vi om att kursen skulle genomgås i sin 
helhet innan man påbörjade sin undervisning. Det som står under denna rubrik verkar dock 
antyda att kursen ska genomgås parallellt med undervisningen. Detta avsnitt borde ses över så 
att det blir mer tydligt vad man förväntas göra när man påbörjar kursen men jag förstår att det 
är lite annorlunda för oss som går kursen just nu. 


