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DET HANDLER IKKE OM HVOR PÆNT DU TEGNER
MEN OM HVORVIDT DU KAN GØRE NOGEN
NYSGERRIG

Powerpoint har gået sin sejrsgang i erhvervslivet fordi
mennesker har brug for noget konkret at kigge på, når vi
taler sammen. Vores hjerner har brug for et fælles billede,
noget vi kan pege på og spørge ind til. Formatet behøver
sådan set ikke være digitalt, men sådan ender det ofte,
fordi det for mange forekommer lettest og mest professionelt.
Situationen desværre, at langt de fleste powerpointpræsentationer består af tung tekst, tilfældig clipart og
pixellerede billeder fundet på internettet (som oven i købt
overtræder reglerne for copyright).
Resultatet er uengagerende møder, som slet ikke får det

Vi tager udgangspunkt i visuel retorik og træner teknikker fra
bl.a. sketchnoting (ovf.), rapid visualisation og visuel facilitering.

DERNÆST KR ÆVER DET EN S MIDIG HJERNE
For at kunne tænke og tale i billeder og fortællinger skal den kreative intelli-

ud af deltagerne, som de har potentiale til.

gens skærpes. Mange arbejdspladser lider under medarbejdere, der har svært

Og hvad kan man så gøre ved det?

på hovedet og se nye muligheder og som har svært ved at lave simple hurtige

Med lidt håndværk, materialekendskab og
nogle grundlæggende opskrifter for visualisering er det ikke svært selv at skræddersy
sine egne billeder. Billeder, der inviterer til dialog, bringer emnet ned i øjenhøjde og hjælper med at skabe overblik og fælles forståelse. Billeder som man kan hænge op og let
redigere i fordi de eksisterer i et fysisk format
frem for et digitalt.
Og hvad kræver det så?

FØRST KR ÆVER DET MOD
Mod til at gå i øjenhøjde og fremstå menneskelig. Mod til
at redefinere ord som ’professionel’ og ’seriøs’ og gøre tingene på en anden men mere effektiv måde end de andre
ledere. Mod til at slippe noget kontrol, reelt åbne for dialog og undersøge emner sammen med sine medarbejdere.

ved at håndtere hurtige ændringer i omgivelserne, er uvante med at vende ting
løsninger med de ressourcer der er for hånden. Det er alt sammen noget der
trækker på den kreative intelligens (frem for, for eksempel, den logiske intelligens). Så der er al mulig grund til at tage denne invitation til træning seriøst.

TIL S LUT KR ÆVER DET HÅNDEL AG
Det kommer med øvelsen, ligesom praktisk håndværk. Og ligesom i sløjd handler det ikke om at kreere ’det perfekte produkt’, men om at lave noget, der
bliver brugt. En fuglekasse er god hvis den tjener sit formål, ikke fordi den er
fuldstændig perfekt. Det samme gælder de strategi- og udviklingsplaner som
de fleste ledere sprøjter ud i samme hast som medarbejderne kan nå at lægge
dem i skuffen.
Kurset tager udgangspunkt i teknikker fra visuel facilitering og kombinerer
dem med viden om neurokreativitet. Du får som deltager et indblik i, hvordan
du bruger forskellige teknikker, og du får værktøjer med hjem, som kan gøre dit
arbejde med visuel kommunikation letttere.
Over de tre dage ser vi på en række eksempler - også hinandens - som inspiration og nøgle til at forstå hvad der er styrken ved visuel kommunikation.
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Vi hjælper hinanden med at omsætte aktuelle udfordringer til hjemmeopgaver
og kobler dem med tegne-/ tænkeøvelser og teknikker til komposition.

HVEM DELTAGER? ARBEJDSFORM

OG HVAD ER FORUDSÆTNINGERNE FOR AT BLIVE DYGTIGERE?

g

Kurset henvender sig til professionelle, der ønsker at blive bedre til
at kommunikere visuelt på arbejdet.

PERSONLIG VEJLEDNING, TEORI, TEKNIKKER OG HAND-ON ØVELSER

(

Deltagerne er aktive og tegner alle tre dage, så forvent at få
hænderne op af lommen. Vi sørger for gode tegnematerialer og
masser af øvelser, I sørger for at få sved på panden og en bunke
brugbare sketches med hjem, som bliver starten på jeres nye

Tidligere deltagere tæller for eksempel proceskonsulenter,

liv som visuelle kommunikatører, der kan anvende lynsketching til at undersøge,

undervisere, studievejledere, coaches, projektledere og

analysere og artikulere komplekse emner.

mennekser, der arbejder med brugerinddragelse.
På lukkede kurser, hvor een virksomhed besætter alle pladser på et hold, tilbyDer er ingen krav til tegnefærdigheder, vi sætter niveauet

der vi desuden ekstra individuel vejledning imellem hver kursusgang for at løfte

efter den enkelte deltager, men vi regner med at deltag-

udbyttet, og koble træning og hjemmeopgaver på hverdagen. Denne service er

erne øver sig imellem kursusgangene.

inkluderet i prisen.
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Deltagerne får individuel hjælp til at
udvikle en personlig stil, som passer
til deres streg og formål.

HVAD LÆRER DU?
HVAD KAN DELTAGERNE FORVENTE AT KOMME HJEM MED NÅR DE HAR DELTAGET AKTIVT?

V

Kurset er et praktisk træningsforløb i at anvende engagerende visuel kommunikation som et redskab til
effektiv refleksion og dialog. Vi tager udgangspunkt i visuel retorik og bruger teknikker fra bl.a. sketchnoting, rapid visualisation og visuel facilitering.
Som deltager får du et indblik i, hvordan du udtænker og producerer engagerende billeder, og du får
værktøjer med hjem, som kan gøre dit arbejde med visuel kommunikation lettere.
Du modtager individuel vejledning og hjælp til udvikling af en personlig stil samt praktisk træning i
følgende:
•

Materialer – Vi træner med papir og markerpenne med forskellige spidser. Du lærer at bruge materialerne rigtigt, anvende outline til forskellige formål, og udvikler en klar personlig streg, som også
kan bruges på for eksempel whiteboard eller i powerpointpræsentationer.

•

Lynsketching – Før det kan gå stærkt skal grundformerne sidde på rygraden. Du træner at komponere en illustration med grundformer og små meningsgivende detaljer

•

Komposition – Du lærer at komponere, mens du tegner. Vi ser eksempler på, hvordan temaer (f.eks.
en forretningsmodel, strategi, ideationproces) kan visualiseres, og udvikler nogle grundkompositioner specifikt til din egen samling

•

Farver – Du lærer at anvende farve bl.a. til at kode en illustration for at tilføje flere lag af information.

•

Lytteredskab – Du træner at lytte på en ny måde,

•

Tænkeredskab – Du træner at lytte, komponere og tegne samtidig

•

Dialogredskab – Du træner at skabe motiver, der med en blanding af personlighed, humor og holdning inviterer til dialog, og hjælper refleksion og hukommelse.

•

Tips & tricks – Underviseren deler ud af tommelfingerregler og erfaringer, der gør visualiseringen
mere værdifuld, og arbejdet lettere

•

Quick fixes – Du lærer at camouflere dine smuttere

•

Dit eget visuelle sprog – Du udvikler og producerer grundmotiver til din egen samling af værdifulde
motiver som er specielt nyttige for dig
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Vi fokuserer på udviklingen af jeres individuelle
hjemmeopgaver. Og på at håndtere de fejl, der
opstår undervejs - og bruge dem til noget godt.

UNDERVISER
M I E N Ø R GA A R D Ph.D.
Telefon: 2992 9090
Email: mie@mienoergaard.dk
Web: www.mienoergaard.dk

)

Mie Nørgaard er interaktionsdesigner og har imere end 12 år forsket og undervist i anvendelsen af visuelle midler til at booste
forståelse og dialog.
Hun blander storytelling med praksis fra arkitekt- og IT-fagene

for systematisk at inspirere og kvalificere udviklingen af gode ideer gennem
sketchingteknikker der bl.a. tæller skalamodeller, rapid prototyping og storyboarding.
Mie arbejder også med produkter uden strøm, og hjælper virksomheder med
at realisere værdien af leg, humor og æstetiske oplevelser i produkter og organisationer.

HVAD KOSTER DET?

TILMELDING

#

i

IKurset koster 12.000 DKK eks. moms.
Beløbet dækker undervisningen og den
tilhørende kursusbog samt et sæt professionelle penne.

Endvidere inkluderer det en let morgenmad, frokost og

Hvis du synes ovennævnte lyder spændende, og du har mod
på at få hænderne op af lommen, så tilmeld dig kurset på
www.mienoergaard.dk/tilmelding.
Deltagere, der anvender elektronisk fakturaring (EAN) kan melde

sig til ved at sende en email direkte til: mie@mienoergaard.dk

eftermiddagskage – samt frit forbrug af kaffe/the/vand
hele dagen.

HVOR & HVORNÅR?

,

Åbne kurser afholdes over 3 dage i København.
Se aktuelle datoer på www.mienoergaard/tilmelding. Lukkede, interne kurser for 6-16 deltagere afholdes i hele landet, når det passer jer.
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