
at opbygge et framework for din fortælling

at forstå dit publikum, deres behov, og hvad du ønsker at opnå med 
fortælling

at prototype din fortælling, så du kan dele den med andre

at engagere og inspirere andre gennem udvikling af tone og stil

at lave en fortælling, der bringer din vision til live og motiverer andre til 
handling

PÅ KURSET LÆRER DU:

KURSUS I STORYTELLING
SKAB ENGAGEMENT OG EJERSKAB MED STÆRKE FORTÆLLINGER
D. 10. november 2020, kl. 9:00-16:00

HVORFOR STORYTELLING?
Stærke fortællinger styrker vores empati, hjælper os med at huske ople-
velser og motiverer os til samarbejde og forståelse. På dette kursus 
lærer du at designe fortællinger, der tager afsæt i dine modtageres 
behov og følelser. Du lærer at forme et narrativ og �npudse dine idéer 
med prototyper, så du er helt klar til at lede og inspirere andre. Du intro-
duceres til mindset, principper og teknikker, som du kan implementere i 
dit arbejde med det samme. 

Når du arbejder fokuseret med storytelling skaber du en fælles forståelse 
for idéer og opgaver, og du hjælper kunder og samarbejdspartnere til at 
se sig selv i dine projekter og opgaver. Storytelling kan med fordel 
tænkes ind i de tidlige faser i opgaveløsningen, hvor medarbejdere og 
teams skal udforme fælles visioner for fremtiden, og når du vil inspirere 
andre til at støtte dine idéer. 

KURSETS MÅLGRUPPE
Kurset er for dig, der ønsker at motivere og engagere andre i dine idéer, 
opgaver og projekter, både medarbejdere internt eller eksterne kunder 
og samarbejdspartnere. Du er fx. leder, teamleder, projektleder eller 
iværksætter og ønsker nye perspektiver og metoder til at arbejde struk-
tureret med at opbygge og formidle idéer og budskaber gennem story-
telling. 

KURSETS OPBYGNING
Kurset er praksisnært og værktøjsbaseret, og du kan anvende din nye 
viden med det samme i din hverdag. Kurset har korte oplæg til at ram-
mesætte indhold og teori, og du kommer til at arbejde både individuelt 
og i grupper for at sikre den bedste læring. Der er lagt vægt på 
dynamiske øvel-ser og stor deltagerinvolvering.

PRIS OG TILMELDING
Pris: 1.950,- kr. ekskl. moms 
Du får tilsendt alle materialer samt et kursusbevis.
Du kan tilmelde dig her: 
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/storytelling

O N L I N E K U R S U S  I

STO RY T E L L I N G

UNDERVISER 

Ditte Ibfelt Andersen arbejder i kryds-
feltet mellem psykologi og design og 
er design thinking og co-creation spe-
cialist. Hun er indehaver af det strate-
giske design�rma PeoplePeoplePeople 
Studio. Til daglig faciliterer hun innova-
tionsprocesser og arbejder med ad-
færdsdesign og design strategier. 

Ditte har mere end 12 års erfaring i at 
mobilisere mennesker, styrke engage-
mentet og at tage ejerskab  gennem 
velegnet facilitering og en jonglering 
med en stor toolboks forankret i de-
signtænkningen. Med et erhvervspsy-
kologisk blik hjælper hun deltagerne 
frem til konkrete resultater, der kan im-
plementeres i det daglige arbejde.

Ditte har en Cand. Merc. (Psyk.) fra 
CBS og en master i Design i visuel 
kommunikation fra Danmarks Design-
skole     (idag KADK) og er ansat som 
ekstern lektor på KU, hvor hun under-
viser i designmetoder og co-creation. 
Hun er desuden topevalueret undervi-
ser og underviser hos både Mannaz, 
DIS – og hos KEA.


