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Det Kongelige Akademi

Dekanernes formulerede hovedformål med strategien
Omformet til spørgsmål

1) Hvordan fungerer forsknings- og KUV-strategien ift. at understøtte ekstern 
tydelighed, gennemslagskraft og relevans, at være et politisk og strategisk værktøj, 
som klart kommunikerer hvad vi forsker og KUVer i på Det Kgl. Akademi – for at 
tiltrække opmærksomhed og midler?

2) Hvordan fungerer forsknings- og KUV-strategien ift. at skabe oversigt og 
transparens omkring igangværende og planlagt forskning og KUV - på tværs af 
institutter og fagmiljøer på Det Kgl. Akademi samt ift. eksterne fagmiljøer, 
forskningsinstitutioner og virksomheder?

3) Hvordan fungerer forsknings- og KUV-strategien til prioritering ift. at der er noget 
vi satser mere på end andet; områder vi vil styrke vores kompetencer og viden 
indenfor? 
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Det Kongelige Akademi

Dekanernes formulerede hovedformål med strategien
Formuleret som spørgsmål
1) Hvordan fungerer forsknings- og KUV-strategien ift. at understøtte ekstern tydelighed, gennemslagskraft og 
relevans, at være et politisk og strategisk værktøj, som klart kommunikerer hvad vi forsker og KUVer i på Det Kgl. 
Akademi – for at tiltrække opmærksomhed og midler?

2) Hvordan fungerer forsknings- og KUV-strategien ift. at skabe oversigt og transparens omkring igangværende 
og planlagt forskning og KUV - på tværs af institutter og fagmiljøer på Det Kgl. Akademi samt ift. eksterne 
fagmiljøer, forskningsinstitutioner og virksomheder?

3) Hvordan fungerer forsknings- og KUV-strategien til prioritering ift. at der er noget vi satser mere på end 
andet; områder vi vil styrke vores kompetencer og viden indenfor? 

+ Hvad kunne I konstruktivt ønske at justere/nuancere/tilføje i strategien, for 
at dette hovedformål fremstår tydeligere?
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Det Kongelige Akademi

Gruppearbejde 2 ca. 25 min
Opgaven
Der samarbejdes nu i 6 nye tværgående grupper. 

Opgaven i grupperne: 
Med institut-præsentationerne efter Gruppearbejde 1 i baghovedet,
skal I nu diskutere og bidrage konstruktivt, ved at foreslå konkrete justeringer/ nuanceringer/ 
tilføjelser til Forsknings- og KUV- strategiens ift. dens hovedformål. 

Dette kobler til forberedelsesspørgsmålet ang. ‘et godt og frugtbart abstraktionsniveauet for 
strategien’. I kan evt. også komme ind på forberedelsesspørgsmålet ift. om ‘FN verdensmålene skal 
være mere synlige’.

Hver gruppe diskuter og give input ift. ét af de tre hovedformål/spørgsmål. Dvs. 2 gruppers 
perspektiv på ovenstående ift. hvert hovedformål. Pga. tid har vi tildelt spørgsmål til hver gruppe.
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Det Kongelige Akademi

Gruppearbejde 2
Rammesætning
Formål med Gruppearbejde 2: 
§ At se strategien i et større perspektiv
§ At diskutere og konstruktivt inspirere videreudvikling af strategiens positionering og udformning

ift. dens hovedformål
§ At samarbejde i nye grupper på tværs af institutter, administration og ledelse, fremme forståelse
§ Praktisk: At alle får taletid (så forsøg at formulere jer kort og ellers åbent at lytte til hinanden). 

Agenda:
§ Ca. 25 min. til gruppearbejdet
§ Afsluttes med 2-min præsentation i plenum (anvend igen skabelon fra RUM)

Forhåbentlige outputs fra hver gruppe/I præsentationerne:
§ 3 primære indsigter/hovedpointer fra gruppen især ift. ét af de tre hovedformål
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Det Kongelige Akademi

Gruppearbejde 2
Rammesætning
Gruppeinddeling - princip:
§ Alle i nye grupper
§ 2-3 institutter repræsenteret i hver gruppe, på tværs af fakulteterne

Husk igen internt i gruppen at fordele følgende ansvarsroller:
§ Hvem der dokumenterer, beskriver, visualiserer under vejs
§ Hvem der holder tiden
§ Hvem der præsenterer
§ Hvem der efterfølgende sikrer deling af gruppens bidrag/præsentation upload til RUM

Tilgængelige materialer i RUM: 
§ Disse slides med instruktioner og guidende spørgsmål
§ Skabelon med gruppens ene spørgsmål + til noter og 2-min præsentation af gruppens indsigter/hovedpointer
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Gruppearbejde 2 Præsentationer



Det Kongelige Akademi

Gruppearbejde 2
2-MIN PRÆSENTATIONER
Rækkefølge: 

Gruppe 3 – ift. hovedformål 2 
Gruppe 4 – ift. hovedformål 2

Gruppe 1 – ift. hovedformål 1 
Gruppe 2 – ift. hovedformål 1

Gruppe 5 – ift. hovedformål 3 
Gruppe 6 – ift. hovedformål 3
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Det Kongelige Akademi

Gruppearbejde 2
2-MIN PRÆSENTATIONER
Rammesætning:

§ 2 min pr. gruppe
§ Den der har haft ansvar for at dokumentere i gruppen, deler skærm

§ Vis og præsenter følgende slides: 
- Forside, 
- slide 2 med liste over gruppe deltagere, 
- sidste slide med jeres 2-3 primære indsigter/hovedpointer – udfold disse.
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