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Du ger väl mig ett gott bemötande! 

Kära personal och medstuderande vid Konstuniversitetet! Du beaktar väl följande när du umgås med 

studerandena på universitetet: 

 Gör inte skillnad på människor på basis av kön. Försök kräva lika mycket av alla, oberoende av 

kön. Upprepa inte ogrundade påståenden om olika skillnader mellan könen. 

 Hjälp mig att få samma förmåner och tilläggsundervisning som de studerande som du trivs med 

på fritiden, även om du inte anser att jag är en av de bästa eller trevligaste. 

 Gör inte sexuella anspelningar och rör inte vid andra utan lov. Du är väl medveten om att ett 

språk och uppförande med sexuella anspelningar också alltid är en form av maktutövning. 

 Identifiera var gränserna för skämtande går. Identifiera även humor som har blivit en vana, men 

som ändå kan vara kränkande. 

 Kom ihåg att idealen är kulturbundna och att inte heller dina preferenser enbart styrs av smak. 

 Se till att studerandena kan vara jämlika förhandlare och experter i alla representativa universi-

tetsorgan. Våra åsikter ska väga lika tungt som andra representanters. 

 Gör inte offentliga bedömningar av mitt sinnestillstånd eller min personlighet, även om vi är av 

olika åsikt. 

 Berätta om ditt agerande påverkas av tvister inom förvaltningen eller mellan olika aktörer inom 

Konstuniversitetet. 

 Samla in respons på många olika sätt och även anonymt, så att också svåra omständigheter 

kommer fram och kan förbättras. 

 Utveckla dina pedagogiska färdigheter enligt behov. Du har säkert en del pedagogiska färdig-

heter redan när du börjar undervisa. Diskutera pedagogiska frågor med andra lärare och med 

studerandena. 

 Se olikheter som något positivt och tolerera ingen form av diskriminering eller rasism. 

 Kom ihåg att en studerande inte enbart är en studerande, utan också en del av samhället och att 

hen har olika roller och målsättningar också utanför universitetet. 

 Hjälp till att göra Konstuniversitetet till en plats där man diskuterar etiken inom konsten. 

 Se mig som en konstnär och hjälp mig att stärka min professionella identitet. Kräv inte att jag 

ska tillägna mig din konstnärsidentitet, utan hjälp mig att skapa en egen. 

 Se för egen del till att Konstuniversitetet är en plats där det är lätt att be om hjälp och få stöd av 

andra. 

 Observera att många också hoppas på att hitta vänner, kompisar och kollegor under studierna. 

Respektera dessa önskemål och även att andra kanske inte söker samma sak. 


