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Det Kongelige Akademi

Gruppearbejde 1. 
Instruktion
Formål
At sammenholde instituttets forskningsprojekter med forskningsstrategiens temaer for at i hvilken grad 
strategien repræsenterer og rummer Arkitektur, Design og Konserverings forsknings– og KUV–projekter og 
hvad der karakteriserer Det Kongelige Akademis forsknings– og KUV–projekter og at inspirere 
forskningsstrategien.

Agenda
40 min. gruppearbejde i institutgrupper, IBBL, IBT, IBD, IVD, IK, IVD
4 minutters præsentation fra hvert institut

Resultat 
Et visuelt overblik over de 6 institutters forsknings– og KUV–projekter ift. forskningsstrategiens temaer og et 
bud på, om der er overensstemmelse imellem de to.
En karakteristik af hvert instituts forsknings– og KUV–arbejde og bud på, hvordan strategien kan udformes 
visuelt, herunder ønskede justeringer og tilføjelser til temaerne. 
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Det Kongelige Akademi

Gruppearbejde 1. 
Instruktion
Materialer
Slides med instruktioner
Slides til brug i opgaveløsningen og præsentationen
Alle deltagere har adgang til materialet her i RUM: https://rum2.kadk.dk/course/view.php?id=2216 NB! 
Hvert institut har sin egen version af gruppearbejde 1

Facilitering i grupperne
Hver gruppe udpeger fire personer til følgende roller

– En, der faciliterer gennem at skrive
– En, der faciliterer gennem at holde tiden og sørge for, at gruppen når alle spørgsmål
– En, der præsenterer på gruppens vegne
– En, der uploader gruppens materiale til RUM efterfølgende
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Det Kongelige Akademi

Gruppearbejde 1. 
Instruktion. Opgavens punkter
Sammenhold instituttets forskningsprojekter (6–8 eksempler) med forskningsstrategiens temaer
1a Placer eksemplerne i forhold til de strategiske forskningsområder/temaer i den første ppt–skabelon. 

Hvis et forskningsprojekt ikke umiddelbart kan placeres indenfor et af de tre temaer, placer det 
udenfor. Hvis et forskningsprojekt kan indplaceres flere steder, kopier projektet og vis det, f.eks. med 
en tyk, grøn streg på tværs af temaerne. Skriv gerne kommentarer i tekstfelter. 10 minutter.

Diskuter følgende spørgsmål og udvælg 2–3 primære indsigter for hvert spørgsmål: 
1b Hvordan stemmer eksemplerne overens med forskningsstrategien? 5 minutter.
1c Med udgangspunkt i eksemplerne, hvad er karakteristisk for instituttets forsknings– og KUV 

projekter? Skrive 4–6 nøgleord. 5 minutter.

Udformning af forskningsstrategien
1d Idegenerer på, hvordan Det Kgl. Akadmi’s forskningsstrategi fra jeres instituts perspektiv kan 

visualiseres og / eller hvordan forskningstemaerne kan komplementeres/justeres. Tegn/skriv 
forslagene på slides sidst i præsentationen. 15 min. 
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Gruppearbejde 1
Instruktion. Præsentation
Præsentationen indledes med en kort introduktion til instituttets 6–8 forsknings– og KUV projekteksempler
Herefter svar på opgaverne 1a–1d. 
Hver gruppe har 4 minutter til deres rådighed. 

Præsentationsrækkefølge
IBBL
IVD
IBT
IK
IBD
IBK
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Eksempel Gruppearbejde 1a 
Instruktion. Skabelon.
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VELFÆRD OG    
SAMFUND 

NATUR OG KLIMADIGITALISERING 
OG TEKNOLOGI

Tekstfelt

Tekstfelt

Tekstfelt
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Eksempel Gruppearbejde 1a 
Instruktion. Placering og noter
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VELFÆRD OG    
SAMFUND 

NATUR OG KLIMADIGITALISERING 
OG TEKNOLOGI

Projektet ligger udenfor 
skiven i og med….

Sammenhængen består i
….

Projektet ligger på kanten af 
skiven i og med….

Sammenhængen består i
….




