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ÄMNE:  

Projektet Rethink:Kau följer studenter inom breddat deltagande för att kartlägga upplevelser och identifiera 

behov med tjänstedesignmetoder (Wetter-Edman 2011, 2014) och utveckla stöd i form av digitala verktyg 

(Schenker, 2007). Könsnormer påverkar val av högre utbildning (Berggren, 2016) och studenter i könsminoritet 

på sin utbildning möter både positiva och negativa upplevelser under sin studietid. Under hösten 2018 fick 

studenter i könsminoritet under fem veckor skriva digital dagbok om sina upplevelser på sin utbildning. Detta 

följdes upp av enskilda samtal för att få en bättre förståelse av upplevelserna. Därefter sammanställdes 

upplevelserna på gruppnivå för varje kön och användes som input till en workshop med studenter och 

personal. I workshopen identifierades behov och idéer för att tillmötesgå behoven genererades. Grupparbeten 

var företrädande både bland behoven och idéerna. Projektet valde därför att jobba vidare med en digital 

lösning för att adressera starten av ett grupparbete och specifikt att skriva kontrakt och fördela roller i 

gruppen. Koncept och prototyp togs fram och testades löpande av med studenter. En app utvecklades 

innehållande övningar för gruppkontrakt samt verktyg för att skriva gruppkontrakt och definiera och fördela 

roller inom gruppen. Verklighetstester genomfördes i pågående kurser med sammantaget 26 grupper. 

Observationer och feedback från testerna användes för att förbättra appen.  
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