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K3: Kommunikation och implementering – dagens agenda

13.00 Inledning - var står vi just nu?
• Kort rapport från etik-workshopen samt koordineringsgruppens möten med UKÄ och VR
• Musa-projektet: En betaversion av metodiken klar - inspel och reflektioner

• Diskussion: Hur kan Musas metodik och andra leveranser dra nytta av varandra för att få genomslag i 
spridning och implementering?

13.45 Vad ska lyftas framåt ur ett kommunikationsperspektiv?
• Klustring som bas för kommunikation
• Kort översikt av websidan k3-projekten.se som den ser ut i dagsläget
• Täcker websidan projektens kommunikationsbehov? Saknas något i strukturen? Vad kan utvecklas?

14.15 ca: Gruppdiskussioner utifrån klustren Utbildning, Kvalitet samt Metoder & Verktyg
• Vilka intressenter/avnämare/målgrupper är relevanta mottagare för våra projektresultat?
• Vad behövs i framtiden för att hemsidan ska kunna fungera som ett verktyg för kommunicering och 
implementering av K3-projektens resultat?

15.15 ca: Återrapportering från grupperna och summering
• Grupperna sammanfattar sina diskussioner
• Planer i dagsläget - tidslinje
• Önskemål framåt

http://www.k3-projekten.se/


Introduktion/Välkommen/Hänt sedan sist

● Etik-workshop genomförd

● Stakeholdermöten

– SUHF:s expertgrupp 10 maj

– KlossNet 23 maj

– UKÄ 26 september, VR 5 oktober, 

– Formas och Forte under inplanering

● Kommunikationsmaterial – in progress

● Webben uppe sedan juni 
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ETIK-workshop: skapa underlag för guidelines

● Introduktion till ämnet m 2 professorer i 

praktisk filosofi, Charles Ess och Joakim 

Sandberg. 

● Representation från 14 K3-projekt 

(SPETS, ARCS, AGERA, MERSAM, SKÖN, 

MERUT, SAMSYN, MUSA, OMAR, SAFIR, 

IMP, Nya vägar, INSA, LUPP)

● UTFALL??????
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Stakeholdermöten – UKÄ och VR

● Stort intresse för K3-projekten

● Särskilt intresse för SKÖN, UTVIND och MERSAM

● Positivt med tematiska möten

● ??Vad är era behov??? Återkom innan vi skiljs i em!
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K3-webben – behov idag och 2021?
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Klustring

● VAD handlar det om?

– Initiera, genomföra och underlätta?

– Utbildningsrelaterat?

– Uppföljning och kvalitetsaspekter?

● VEM kan använda?

– Den enskilde forskaren/forskargruppen/utbildningsansvarige?

– Universitetsledning?

– Stakeholders?

Några projekt 
har flera 
möjliga 

målgrupper



Klustring – målgrupper
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Underlätta:

ARCS
MUSA
OMAR
SAFIR
SPETS

Utbildning:

ESAIM
INSA
LUPP
Nya vägar
MERUT
PAUS

Uppföljning/kvalitetssystem:

AGERA
MERUT
SKÖN
MERSAM
UTVIND
PAUS



Att diskutera

● Slutkonferens – Q4 2020?

● Utskick av enkäter till lärosäten –

omfattning? Samordning?
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Planering framåt

● Kvalitets- och begreppsworkshop 27 november (Sthlm)

● Vårterminen 2020:

– K3-programkonferens 12 mars

– Ej tidsbestämt – workshops om

• Avtal

• Intern förankring

• Värdet av samverkan (för 
kommunikationsmaterial/storytelling)

2020-12-07



Utmaning

● Att nå ut!

– Projektledare responderar olika mycket

– Projektdeltagare får alltså olika mycket information

– Lärosäten som inte har projektledarskap – varierande info om 
kontaktpersoner
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