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Best practice 
Att integrera studenter från olika  
lärosäten i innovationssprinten  
Imagine skapar nya möjligheter  
till aktivt lärande 
Fredrika Braw, Johanna Gerberich, Julius Soutine,  
Viktoria Olsson & Mats Åhlander 

Inledning  
Imagine är en pedagogisk modell som syftar till att stärka ett aktivt 
och innovativt lärande, och har sin teoretiska utgångspunkt i bland 
annat Mathisen & Bronniks (2009) tankar om att studenter som utma-
nas och får kreera tillsammans stärker sina generiska färdigheter samt 
får ökad tilltro till sin självförmåga. Modellen har använts på Högs-
kolan Kristianstad sedan 2017. Studenter som har deltagit vid ett Ima-
gine uttrycker det som att det varit utmanande, lärorikt, tufft, roligt 
och innovativt.  

EU-finansiering har under senare tid möjliggjort mindre pilottester av 
utökat samarbete gällande högskolans innovationssprint Imagine. Ett 
av samarbetena som testades var mellan gastronomiprogrammet års-
kurs 1 och 3 tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) 
lantmästarutbildning, med syftet att se vilka synergier utbildningarna 
kan ge varandra. Samarbetet väckte nyfikenhet på vilka effekter som 
kan uppnås i mixade studentteam och vilka begränsningar och möj-
ligheter som finns med den här modellen. 

Detta ”Best Practice” inleds med frågeställningarna följt av en be-
skrivning över Imagine som pedagogiskt verktyg. Därefter beskrivs 
hur innovationssprinten (workshopen) genomfördes i samarbete med 
SLU. Avslutningsvis summeras våra lärdomar och råd för att lyckas 
med workshopar och samarbeten med team som består av olika ut-
bildningar och årskullar. Vi tar också upp effekterna och skalbarheten 
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av vår pedagogiska modell samt hur vi som lärosäte, med studentkraft, 
kan bidra till utveckling i samhället.  

Begrepp 
Innovation är ett centralt begrepp där vi stödjer oss på definitionen 
som framtagits av OECD: "a new or improved product or process (or 
combination thereof) that differs significantly from the unit’s previ-
ous products or processes and that has been made available to poten-
tial users (product) or brought into use by the unit (process)" (2018). 

Bakgrund – att anlägga ett systemperspektiv  
på livsmedelskompetens 
Främjandet av kunskap och innovation är av central betydelse för den 
framtida europeiska politiken. "The European Green Deal" syftar till 
"att omvandla EU till ett rättvist och välmående samhälle, med en mo-
dern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns 
några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och där ekonomisk till-
växt är frikopplad från resursanvändning” (EU-kommissionen, 2019). 
För att förverkliga detta engagemang måste EU på olika sätt främja 
kunskap, ny teknik, hållbara lösningar och innovationer. Detta gäller 
inte minst på mat- och måltidsområdet där vår framtida livsmedels-
försörjning står inför en rad komplexa utmaningar. 

För att nå en livsmedelsproduktion som både ökar konkurrenskraften 
och klarar att hålla sig inom planetens gränser, behövs ny kunskap 
och innovation (Sweden Food Arena, 2020). Omställningen till ett 
hållbart livsmedelssystem, pandemin och kriget i Ukraina har gjort 
behoven än mer angelägna. Framtidens produkter och tjänster kräver 
nytänkande lösningar, men under senare år har innovationsgraden i 
branschen inte utvecklats på ett tillfredställande sätt (Sweden Food 
Arena, 2020). Livsmedelssektorn attraherar inte kompetens på det sätt 
som skulle önskas och många livsmedelsrelaterade utbildningar på 
gymnasie- och högskolenivå brottas med ett blygsamt söktryck. I 
Sweden Food Arenas Innovations- och forskningsagenda för livsme-
delssektorn framhålls att det är ett gemensamt ansvar att inte bara göra 
rätt saker, utan också att kommunicera och skapa relationer för att 
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göra näringen ännu mer attraktiv och på så sätt locka till sig arbets-
kraft rustad med kunskap och kompetens, samt privata och offentliga 
investerare som är villiga att satsa på forskning, innovation och ny 
teknik. Det finns även tecken på att det råder en skevhet mellan före-
tagens behov och innehållet i flera utbildningar. Många av utbildning-
arna saknar kursmoment som knyter an till den faktiska strukturom-
vandlingen i livsmedelssektorn. 

Samarbetet mellan våra lärosäten, för att utforma ett gemensamt Ima-
gine för Gastronomi- och Lantmästarstudenter, tog sin utgångspunkt 
i behovet av att anlägga ett systemperspektiv på livsmedelssektorn 
och att bygga relationer mellan olika delar av systemet för mer nytän-
kande och innovation. Det fanns en föraning om att kunskapen om 
varandras kompetenser och förutsättningar mellan dessa studentgrup-
per som, lite förenklat, representerar producent- respektive föräd-
lingsleden i systemet, skulle vara låg. Föraningen besannades och det 
visade sig att det, mellan studentgrupperna, rådde en mycket låg vet-
skap om de båda utbildningarnas existens och innehåll. 

Frågeställningar 

• Kan Imagine användas som pedagogisk modell för aktivt och 
innovativt lärande i samverkan oavsett lärosäte och utbild-
ningsbakgrund? 

• Skiljer sig studenternas motivation och genomförande i Ima-
gine vid examinerande moment jämfört med ej poänggivande 
aktiviteter? 

• Påverkar programmens olika organisatoriska tillhörighet och 
kulturer samarbetet? 

Imagine som pedagogisk modell för utveckling  
av innovativ förmåga 
Imagine är en innovationssprint som löper över två dagar med syfte 
att träna studenterna i praktisk innovationsmetodik. Erfarna coacher 
och externa inspirationstalare leder studentteamen igenom en process 
där de i realtid utvecklar ett innovativt koncept som lösning på ett 
olöst problem eller ouppfyllt behov. Metodik och format är inspirerat 
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av event som Design Sprints som tillämpas och beskrivits av bland 
annat Google Ventures (Knapp, 2016). Modellen låter alltså studen-
terna använda förmågor, insikter och kunskaper som de utvecklat un-
der sin utbildning till att tillsammans med andra lösa utmaningar.  

Imagine genomförs som regel i en kurs där ett innovativt förhållnings-
sätt behöver adderas för att bättre rusta studenterna för ett kommande 
föränderligt arbetsliv, samt för att studenterna ska utveckla ett entre-
prenöriellt och innovativt förhållningssätt, bli bättre på problemlös-
ning och få upp ögonen för möjligheter att driva egna företag eller 
projekt. Konceptet och möjligheten för programmen att integrera en 
mer djupgående innovationsträning för studenterna har funnits på 
Högskolan Kristianstad sedan 2017. I dag finns Imagine som moment 
i 13 program och utvecklas ständigt i takt med att olika program an-
sluter sig.  

Innovationsträning och innovationshöjande aktiviteter som Imagine 
erbjuds också på flertalet andra lärosäten, men till skillnad från Ima-
gine, som är examinerande, erbjuds momenten oftast utanför ordina-
rie utbildning, på frivillig basis eller som fristående kurs. 

Inkluderande utbildning  
Genom att delmomentet examineras erbjuds likvärdiga förutsätt-
ningar och möjligheter till personlig utveckling oavsett studenternas 
bakgrund, förmåga och förutsättning till egen initiativkraft. På så vis 
bidrar det till en jämställd och jämlik utbildning. Givet det kan det vid 
utbildningssamarbete finnas utmaningar i studentgrupperna, då olika 
värderingar och perspektiv på frågeställningen kan skilja sig och ge-
nerera konflikter i teamen. Idag genomförs Imagine generellt pro-
gramvis och inte med mixade team bestående av studenter från olika 
program. Målet framöver är att kunna samköra fler program med 
varandra för en bättre träning av verkligt teamsamarbete, samt för att 
nå en högre innovativ höjd med mixade team (Umans et. al., 2018). 
Detta kan även bidra till att insatserna blir resurseffektivare och gynna 
lärosätesövergripande samverkan. 
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Tillvägagångssätt – nytt samarbete med helt 
olika utbildningar  
Under utbildningssamarbetet delades studenterna in i team så att de 
fördelades med representation från båda årskurserna från Gastrono-
miprogrammet samt från Lantmästarprogrammet vid SLU. Syftet 
med detta var att ge möjligheter till utbyte av kunskap och erfaren-
heter medan de jobbade. Studenterna gavs samma förutsättningar och 
introducerades gemensamt vid ett digitalt tillfälle ett par dagar innan 
själva sprinten. Studenterna fick arbeta med temat ”Framtidens 
mjölk”, ett relevant tema för samtliga studenter och ett tema med 
många intressanta och spännande utmaningar. Studenterna från HKR 
genomförde Imagine som ett examinerande moment till skillnad för 
studenterna från SLU. Studenterna fick självskatta sin innovativa för-
måga genom ett frågeformulär bestående av åtta frågor innan och efter 
att de genomfört Imagine. 

Resultat 
Studenternas upplevda förmåga av kreativitet tillsammans med andra 
höjs när de tillåts dela med sig av sin kunskap och när det varvas med 
praktiska övningar. Vi ser också en tydlig ökning av studenternas upp-
levda självförmåga generellt, kopplat till innovation. Detta ger sig ut-
tryck i studenternas berättelser om att känna stolthet över resultatet 
vid de slutpresentationer (pitcher) som bedöms av en jury i slutet av 
innovationssprinten. Självförmågan mäts genom självskattning före 
och efter Imagine. I självskattningen efter Imagine syns en markant 
höjning för varje fråga.  
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Tabell 1. Självskattning av gastronomistudenters (n=87) förmåga och 
inställning till innovation skala 0–10 före och efter Imagine.  

Påstående Före  
Imagine 

Efter  
Imagine 

Skillnad  

Jag har kunskap om vad  
innovation är  

6,1  8,2  + 29 %  

Jag har kunskap om hur  
man kan jobba innovativt  

5,3  8,2  + 43 %  

Innovation kan bidra till att 
lösa framtidens utmaningar 
som uppstår inom mitt  
utbildningsområde  

8,3  9,0  + 8 %  

Jag ser mig själv som en  
innovativ person  

6,1  8,0  + 27 %  

Jag tycker att det är viktigt  
i min framtida yrkesroll att 
kunna tänka och jobba  
innovativt  

7,5  8,9  + 17 %  

Jag vet hur jag kan omvandla 
ett problem till en utmaning  

6,3  8,3  + 27 %  

Jag har kunskap om hur jag 
kan jobba kreativt i grupp  

6,3  8,2  + 26 %  

Mitt intresse för att bidra  
till utveckling har påverkats 
positivt efter mitt deltagande 
i Imagine  

 n/a  9,0  n/a  

Erfarenheter och lärdomar 
Erfarenheter från tidigare innovationssprintar med studenter från 
samma utbildning tillsammans med samarbetet med SLU, har bidragit 
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till lärande och givit en bra grund för framtida arbete med tvärdisci-
plinära grupper i samverkan. Erfarenheterna är sammanfattade nedan 
och kan ses som tips till pedagoger som vill utveckla studenters gene-
riska förmågor i samverkan med andra och då med särskilt fokus på 
utbildningar och lärosäten. 

Förutsättningar och förståelse av innovation  
som begrepp  
För att studenterna ska kunna tillgodogöra sig innovationsträningen 
måste det finnas en grundförståelse för studenternas varierande in-
ställning till begreppet innovation. Inom vissa program är innovat-
ionstänkande en del av kulturen, medan innovation för studenter från 
andra program kan upplevas som främmande och irrelevant (Neergård 
et al., 2022). Studenterna behöver en förståelse för varför innovation 
är relevant och viktigt för dem i deras framtida yrkesroll, vilket förut-
sätter att de förbereds innan. 

Tema, ett viktigt inslag för samarbetet mellan  
olika utbildningsområde  
Det är viktigt för samarbetet att innovationsträningen har ett tema som 
har direkta kopplingar till deras kunskapsområde och kompetens. Del-
vis för att skapa en känsla av stolthet kring nyttiggörandet av sin kom-
petens, delvis för att de lösningar studenterna kommer fram till kan 
vara något de själv har intresse för att fortsätta att arbeta vidare med i 
egen regi, i senare kurser eller fördjupat i exempelvis ex-jobb. 

Tydlighet skapar bättre förutsättning för kreativitet  
Kärnan i innovationsutbildningen, utöver det rent teoretiska, är att 
väcka deltagares insikt att de själva kan vara kreativa problemlösare. 
Generellt vid innovationsutbildningar ser vi att en stor andel deltagare 
går in med en självbild där kreativitet och utveckling är någonting 
främmande och irrelevant. Genom utbildningen förstår deltagarna att 
kreativitet är en process som de själva kan nyttja såväl i sin framtida 
karriär som till vardags. I kreativa processer finns det ett värde i att 
deltagare erbjuds stor frihet och mycket tid att själva utforska och fritt 
diskutera sina tankar. Det kan i de flesta fall leda till bättre slutresultat, 
men riskerar även att skapa förvirring och tristess bland de deltagare 
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som inte är emotionellt engagerade i processen. Då Imagine genom-
förs under kort tid läggs därför stor vikt på att skapa balans mellan 
frihet och strikta ramar. För att grupper ska vara så kreativa som möj-
ligt och få förutsättningar att nå innovationshöjd så är det en ytterst 
viktig aspekt att mål och syfte är tydligt formulerade. Enligt Umans 
et. al. (2018) är ett gemensamt mål och ett tydligt formulerat syfte det 
som kan bidra mest till att värdet av det som kreeras och skapas blir 
närmst verklighet och vinner höjd i sin kreativitet. Genom tydlig mål-
formulering och ett klart syfte kan team bli mer kreativa och tackla 
utmaningar bättre. 

Rätt stöd och coachning   
Imagine är en pedagogisk modell som kräver en viss struktur och tyd-
lighet för att studenterna ska komma igenom processen med intresse 
och engagemang i behåll. Vid genomförande av ett Imagine finns där-
för olika roller med tydliga uppdrag: huvudansvariga för genomföran-
det, inspirationsföreläsarna, coacherna till de olika studentteamen och 
juryn vid bedömningarna. Coacherna har en avgörande roll för hur 
deras tilldelade grupper utvecklas. 

Ett framgångsrikt förhållningssätt vid Imagine-coachningen utgår 
från teorin om stöttning (scaffolding) (Wood et.al., 1976). Bruner var 
influerad av Vygotsky (1978), som menade att lärandet primärt är so-
cialt, att individer lär sig genom att samarbeta med andra. Vidare me-
nade Vygotsky att för att kunna agera självständigt behöver vi före-
bilder, modeller och lite hjälp på traven. 

I ett Imagine-sammanhang innebär stöttning att ge teamen mer stöd i 
början, i vårt fall att hjälpa dem med ramar kring samarbetet i gruppen 
och övningar som är tydliga och tidsstyrda. Studenterna känner som 
regel inte varandra när de delas in i sina grupper och är därför initialt 
ofta avvaktande till varandra. Genom uppmaningar av huvudansva-
riga och coacher styrs grupperna till interaktivitet via tydliga verktyg 
och metoder. Coacherna är tydliga med att alla ska förhålla sig ny-
fikna till att förstå varandras inlägg i diskussionerna och att ställa 
följdfrågor i stället för att värdera uttalanden. 
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Stöttningen minskas sedan i takt med att teamen börjar agera alltmer 
självständigt. Detta är ett tillvägagångssätt som utvecklats över tid ge-
nom att vi som ansvarar för Imagine, med inspiration av David Kolbs 
(1984) lärandecykel, har haft ett flertal workshops, där vi reflekterat, 
diskuterat, fått nya insikter och testat igen. Vi har identifierat vilken 
sorts pedagogik som är mest framgångsrik och som skapar de gene-
riska förmågor vi vill utveckla hos studenterna och oss själva. På detta 
sätt pågår en ständig utveckling av Imagine. 

Insikter om studenter i blandade grupper  
Tidigt märktes att det fanns en stor nyfikenhet och vilja att utbyta kun-
skap mellan studenterna, med många livliga och inspirerande diskuss-
ioner. Redan under första modulen, insiktsfasen, hade en del av tea-
men delade meningar om förståelsen av utmaningarna och respekten 
för råvaran.  

I samband med det synliggjordes även de kulturskillnader som fanns, 
samt att utbildningarna över lag har olika syn på innovation. För gast-
ronomerna är innovation en del i programmet då de ständigt jobbar 
med utveckling och förbättring. Många av gastronomistudenterna 
hade även deltagit vid ett tidigare Imagine och hade med sig erfaren-
heten därifrån. För studenterna från SLU var det inte lika självklart 
vad innovation innebar och varför de skulle lära sig det, vilket gjorde 
att startsträckan i vissa fall blev ojämn i grupperna. För studenterna 
från SLU var momentet inte heller examinerande, vilket gjorde att de 
fick luta sig mot sin intrinsikala motivation. Ojämnheterna visade sig 
därtill skapa en större bredd av kvalitet i arbetet än vad som vanligtvis 
syns i Imagine. I vissa grupper blev innovationshöjden lägre än nor-
malt, medan andra nådde nivåer de sannolikt inte hade kommit till i 
homogena grupper.  

Insikter att ta vidare och utveckla är vikten av att skapa en likartad 
förståelse och kunskap hos alla deltagare inför utbildningen, och även 
att deltagare i blandade grupper får god kunskap om varandras utbild-
ning och kultur. Blandade grupper verkar kunna uppnå högre innovat-
ionsnivå än homogena grupper, under förutsättning att de som anord-
nar utbildningen lägger mer tid på förberedelse och att få djupare för-
ståelse för deltagarnas olikheter. 
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Identifierade framgångsfaktorer för kreativt  
och innovativt arbete i blandade grupper 
Erbjud studenterna möjlighet att gå in med likvärdiga incitament och 
förutsättningar för grupper med deltagare som har olika bakgrund och 
utbildning. Låt dem få samma introduktion och förberedelse om möj-
ligt. Genom att skapa likvärdiga incitament för samarbetet, minimeras 
risken för att teamen fastnar i destruktiva diskussioner eller rent av 
överger uppgiften och lämnar gruppen när det blir meningsskiljaktig-
heter och motivationen varierar.  

Det är också viktigt att skapa tydlighet i betydelsen av gruppernas 
samarbete och deras förhållningssätt gentemot varandra. Detta kan bi-
dra till att skapa trygghet i gruppen, vilket i sin tur bidrar till att inno-
vationerna når höjd. Detta kan jämföras med Susan Wheelans (2005) 
teori om grupputveckling där i vårt fall teamen tvingas gå igenom 
grupputvecklingsfaserna väldigt fort och när de inte lyckas skapa till-
hörighet och trygghet riskerar gruppen att upplösas.  

En annan framgångsfaktor är det coachande förhållningssättet som 
hjälper studenterna att hitta svaren inom egen lösningsrymd. 
Coacherna bör vara behjälpliga under hela genomförandet och cirku-
lera mellan teamen som de har ett särskilt ansvar för. På detta vis kan 
de ge ett riktat och anpassat stöd. 

Erbjud också studenterna att presentera (pitcha) sin lösning eller ar-
bete för extern part eller inför andra studenter. Att få presentera sitt 
arbete och det värde som gruppen har kommit fram till inför jury, och 
få feedback, skapar motivation för lärandet (Lackeus, 2022).  

Avslutningsvis är det av vikt att låta studenterna reflektera. För att 
kunna befästa och synliggöra effekten, självförmågan och kunskaps-
utvecklingen hos studenterna bör de ges utrymme i slutet av innovat-
ionssprinten för reflektion och utvärdering. 
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Fortsatt forskning och utveckling  
Hur kan vi som lärosäte bättre bidra till utveckling  
genom samverkan och Design Thinking som verktyg?  
Utmaningarna i dagens samhälle är komplexa och behöver lösas till-
sammans av flera parter. Då livsmedelsbranschen har komplexa ut-
maningar behövs nytänkande metoder och tillvägagångssätt. Design 
Thinking i samverkan kan vara lösningen. Det skulle innebära att vi 
attraherar alla olika aktörer in i innovationsmetodiken och tar repre-
sentanter från hela branschen genom Design Thinking-processen. Via 
den styrning som sker i processen kommer alla aktörer att komma till 
tals och i detta minimerar vi bristfälliga antaganden som ofta sker när 
lösningar skall åstadkommas.  

Det är fortfarande så att maktpositioner och retoriska färdigheter ofta 
påverkar utfallet i vanliga beslutsprocesser. I en grupp kan exempelvis 
en dominant individ påverka gruppens dynamik negativt eller en re-
toriskt stark individ sälja in sina argument med övertygelse och 
hämma gruppens produktion av alla deltagares tankar och idéer. Med 
stöd av coach och den tydliga processen i Design Thinking ökar möj-
ligheten att alla i gruppen kommer till tals och får lyfta fram sina åsik-
ter och funderingar. Den stora poängen med Design Thinking är att 
inte gå för fort fram till att identifiera problemet. För bästa möjliga 
slutliga utfall är det viktigt att det egentliga problemet identifieras. 
Det finns annars en stor risk att lösningen enbart löser ett symptom på 
ett problem. Exempelvis kan du ta en huvudvärkstablett när du har 
huvudvärk, men den intressanta frågan är väl egentligen varför du fick 
huvudvärk? 

Hur kan vi som lärosäte bättre haka i det befintliga  
innovationsekosystemet med hjälp av vår pedagogiska 
modell och studenters innovationskraft?  
Att sammanföra två helt olika utbildningar och låta studenterna tvär-
professionellt arbeta med att identifiera och hitta lösningar som ovan 
beskrivet har lett till att en plattform för den här sortens samverkan 
har växt fram. Genom att lyfta in frågeställningar från verkliga utma-
ningar från branschen till studenterna, sker samverkan inte enbart 
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mellan utbildningarna utan även med näringsliv och omgivande sam-
hälle. 

Lärosäten kan vara en av flera större ansvarstagande aktörer i ett in-
novationsekosystem. Med kompetens inom området stärker lärosä-
tena den gemensamma utvecklingen. Med studenter från olika rele-
vanta utbildningar kan Imagine bidra med innovativa lösningar på de 
behov och problem som livsmedelsaktörerna har identifierat utan att 
göra avkall på lärandet för studenterna. 

Att driva denna sorts branschinnovation kräver huvudaktörer som har 
förmågan att se helheten. Problematiken behöver analyseras i ett tre-
dimensionellt perspektiv (sfäriskt), alltså från flera olika håll utifrån 
flera olika aktörers synvinkel (se figur 1). Nya perspektiv kan bidra 
till utvecklingen men aktörerna behöver sedan sätta samman allt i en 
tredimensionell version. En del av lösningen kan vara att skapa bättre 
förutsättningar för utbildningar med företagssamverkan och att verk-
samhetsnära knyta an till dagens och morgondagens arbetsliv för ökad 
relevans. 

 

Figur 1. Visualisering av samverkan med omgivande samhälle.  
Imagine är en central punkt och aktivitet för regional utveckling i sam-
band med studenternas entreprenöriella lärande. 
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