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Grafiske virkemidler
Brug grafiske virkemidler til at understøtte designprocessen 

Et billede kan som bekendt sige mere 
end 1000 ord. 

I udviklingsprocesser er der ofte brug 
for overblik i forhold til, hvor man er 
lige nu, hvor man har været og hvor 
man skal hen. Derfor kan en visuel 
fremstilling af den aktuelle situation 
og de fremtidige mål være med til at 
sikre, at man er opmærksom på, 
hvad man er i gang med – såvel som 
beskrive det mål man sigter mod. 

Mål og ideer bliver nemmere at 
formidle til andre, når man tegner 
dem. Derfor er visuelle virkemidler 
stærke og relevante. 

I Service Design Institute bruger vi 
tegninger og andre visuelle 
virkemidler til at lave prototyper 
med. Men også til at understøtte 
strategiske og organisatoriske 
forandringer samt til at understøtte 
udviklingsarbejde. 

Udbytte 
Når du har gennemført kurset vil du 

• opleve at du nu kan tegne “til 
husbehov” 

• være i stand til at visualisere ideer 

• have et bibliotek af virkemidler – 
herunder et håndtegnet ikon-
bibliotek 

• kunne arbejde med visuelle 
projektplaner 

• kunne udarbejde et storyboard, der 
kan være med til at beskrive en ide 
fungere som en service prototype 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til dig som 

• er projektleder eller har ansvar for 
serviceydelser. Og som gerne vil 
have redskaber til at skabe overblik 

• har brug for redskaber til klarere 
kommunikation og til at visualisere 
ideer 

Indhold 
• Visuelle virkemidler hvor og 

hvordan? og deres anvendelse. 

• Angsten for det hvide papir – 
hvordan overkommes den? 

• Grundlæggende tegnekursus. 

• Ikoner og symboler. 

• Den visuelle projektplan. 

• Storyboardet og service prototyper. 

• Visualisering af strategier. 

• Gennemgang af relevante og 
anvendelige materialer. 

Materialer 
På kurset udleveres diverse 
tegnematerialer inkl. notesbog og 
“professionelle tusser”. 

Undervisere 
Undervisere på kurset er 

Frank Høedt, rutineret grafisk 
facilitator og recorder. Han benyttes 
af en lang række virksomheder inkl. 
LEGO, Grundfos, Danfoss og Spar 
Nord. Frank vil løbende tegne kurset, 
og på den måde fungere som 
inspiration “in action”. 

Lærke Balslev, kommunikations- og 
servicedesigner samt underviser på 
Skolen for Kunst og Design, Aarhus. 
Rutineret i arbejdet med visuel 
kommunikation, konceptudvikling og 
designmetoder. 

Form og varighed 
Kurset afvikles over to selvstændige 
dage. Der er indlagt en 
hjemmeopgave mellem de to dage. 

Tid og sted 
Kurset afvikles i både København og 
Aarhus. Se tidspunkter på www. 
servicedesigninstitute.com 

Pris 
Kr. 9.750,- inkl. morgenmad, 
frokost, te/kaffe og materialer - 
ekskl. moms. 

Kurset gennemføres i henhold til 
Sundhedstyrelsens anbefalinger. Ved 
evt. aflysning tilbagebetales det fulde 
beløb. 

www.servicedesigninstitute.com
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