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HKR Imagine

• Vad är Imagine?

• Vad tycker studenterna? ”Utmanande, 
lärorikt, tufft, roligt 

och innovativt”



En innovationshöjande aktivitet





Syfte och frågeställning

• Vilka effekter, möjligheter och hinder finns i mixade 
studentteam i innovationssprinten Imagine?

• Kan Imagine användas som pedagogisk modell för innovativt 
lärande i samverkan mellan olika lärosäten och studenter med 
olika utbildningsbakgrund?



Genomförande



Genomförande - Relevans
• Mjölk som livsmedel
• Professioner i olika led i samma kedja
• Utmaningar i tvärdimensionella 

sammanhang
• Arbetslivsanknutet 



Genomförande - Tydlighet
• Fokus på enkla instruktioner med direkt koppling till det 

praktiska arbetet
• Hitta ett tema som engagerar och som är lätt att förstå
• Gärna ett tema som väcker tankar och som utmanar
• Likvärdiga krav
• Förberedelse och rutiner hos arrangören 
• Samsyn



Genomförande - Praktik
• Fokus på aktivt lärande
• Digitalt format, fördelar och nackdelar
• Väl utarbetade mallar
• Rutiner
• Invärdering / utvärdering







Resultat
• Stärkt självförmåga
• Kulturella skillnader får betydelse
• Nya insikter
• Mixade team påverkar innovationshöjden



Självskattning (n=87), förmåga och 
inställning till innovation

Fråga 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



Framgångsfaktorer
• Samma incitament och förutsättningar för grupper med

deltagare med olika bakgrund och utbildning.
• Tydlighet för gruppernas samarbete och förhållningssätt

gentemot varandra.
• Coachande förhållningssätt som hjälper studenterna att

hitta svaren inom sin egna lösningsrymd.
• Reflektion





www.hkr.se


	�Att integrera studenter från olika lärosäten i innovationssprinten Imagine skapar nya möjligheter till innovativt och aktivt lärande��
	HKR Imagine 
	En innovationshöjande aktivitet
	Bildnummer 4
	Syfte och frågeställning
	Genomförande
	Genomförande - Relevans
	Genomförande - Tydlighet
	Genomförande - Praktik
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Resultat
	Självskattning (n=87), förmåga och inställning till innovation�
	Framgångsfaktorer
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16

