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Kursusdatoer i 2011:Hold A: 27/1, 3/2 og 7/2, Hold B: 2/5, 9/5 og 12/5, Hold C: 29/9, 
3/10 og 6/10, Hold D: 24/11, 28/11 og 1/12. 
 
Forudsætninger for deltagelse: Ph.d.-studerende. Da kurset ligger i forlængelse af 
centrets grundkursus i mundtlig videnskabsformidling er forudgående deltagelse i dette 
kursus en fordel men ikke en betingelse.  
 
Målsætning: At give den enkelte kursusdeltager øget viden og bevidsthed om, hvordan 
billeder og visuelle virkemidler (grafik og layout) kan bruges til at forøge oplevelsen af et 
foredrag og forstærke de centrale pointer.    
 
Indhold: Med udgangspunkt i grundlæggende layoutprincipper giver kurset dig praktisk 
erfaring med visuel kommunikation.  
Kurset opøver ikke alene din bevidsthed om brugen af visuelle virkemidler, men giver dig 
redskaber til at integrere billeder, skrift og grafik, når du formidler mundtligt.   
Hvis power pointen skal blive et dynamisk virkemiddel er det nødvendigt at få ord og 
billeder til at arbejde sammen. Derfor vil vi på kurset arbejde med at skabe samspil mellem 
foredrag og visuelpræsentation. 
Gennem praktiske øvelser og hjemmeopgaver skal kursisterne arbejde med at strukturere 
deres egen forskning som en visuel fortælling, hvor fokus er på at gøre videnskabs-
formidlingen til en oplevelse uden at fagligheden går tabt.   
Kurset lægger vægt på det praktiske element i formidlingen og vil desuden omfatte teori 
om:  
 

• Grundlæggende layout  
• Skrifter, typografi 
• Farver  
• Former  
• Komposition 
• Billeder 

Kursusdeltager bedes medbringe egen bærbar computer med præsentationsprogram 
(Powerpoint, Keynote el .lign.) 
 
Underviser: Grafiker, billedkunstner, Mikkel Larris.   
 
ECTS: 2  
 
Antal deltagere: Max. 12   
 
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. (for lokaleplacering se de 
enkelte kursusplaner) 
 
Evaluering: Bestået / ikke-bestået på baggrund af afsluttende mundtlig præsentation.    
 
Tilmelding: Tilmelding sker til det enkelte fakultets ph.d.-sekretariat / forskeruddannelse 
og tildeling af pladser sker efter først til mølle-princippet. For tilmeldingsfrister se de 
enkelte kursusplaner)  
 
Kursusafgift: 3500 kr. pr. deltager.  



Kursusplan januar/februar 2011:  
Dag 1: Torsdag d. 27. januar kl. 10-16 (lokale O-98): Introduktion og praktiske 
øvelser. Introduktion til grundlæggende visuel teori.  
Praktiske øvelser i planlægning og udformning af visuel præsentation.  
  
Herefter hjemmeopgave: Forberedelse af mundtlige foredrag (3-5 minutter) om egen 
forskning med brug af visuelle virkemidler.   
 
Dag: 2: Torsdag d. 3.februar kl. 10-15 (lokale O-98): Holdarbejde/vejledning 
Der afsættes 60 min pr. hold (á 3 pers.) til individuelt arbejde/sparring med 
hjemmeopgaven.     
 
Tid 1: 10:00-11:00  
Tid 2: 11:00-12:00  
Tid 3: 12:45-13:45 
Tid 4: 13:45-14:45 
 
Dag 3: Mandag d. 7. februar kl. 10-16 (lokale O-96): Afsluttende individuel 
fremlæggelse for medkursister.    
Fremlæggelse og feedback i plenum.   
 
Tilmelding:  
Ansøgninger skal være det enkelte fakultets ph.d.-sekretariat / forskeruddannelse i hænde 
senest mandag d. 10. januar 2011. Meddelelse om optagelse på kurset vil blive udsendt 
kort tid efter.   
 
_________________________________________________________________ 
 
Kursusplan maj 2011:  
Dag 1: Mandag d. 2. maj kl. 10-16 (lokale O-99): Introduktion og praktiske øvelser. 
Introduktion til grundlæggende visuel teori. Praktiske øvelser i planlægning og udformning 
af visuel præsentation.  
  
Herefter hjemmeopgave: Forberedelse af mundtlige foredrag (3-5 minutter) om egen 
forskning med brug af visuelle virkemidler.   
 
Dag: 2: Mandag d. 9.maj kl. 10-15 (lokale O-98): Holdarbejde/vejledning 
Der afsættes 60 min pr. hold (á 3 pers.) til individuelt arbejde/sparring med 
hjemmeopgaven.     
 
Tid 1: 10:00-11:00  
Tid 2: 11:00-12:00  
Tid 3: 12:45-13:45 
Tid 4: 13:45-14:45 
 
Dag 3: Torsdag d. 12. maj kl. 10-16 (lokale O-96): Afsluttende individuel fremlæggelse 
for medkursister.    
Fremlæggelse og feedback i plenum.   
 
Tilmelding:  
Ansøgninger skal være det enkelte fakultets ph.d.-sekretariat / forskeruddannelse i hænde 
senest mandag d. 11. april 2011. Meddelelse om optagelse på kurset vil blive udsendt 
kort tid efter.   



Kursusplan september/oktober 2011:  
Dag 1: Torsdag d. 29. september kl. 10-16 (lokale O-99): Introduktion og praktiske 
øvelser. Introduktion til grundlæggende visuel teori.  
Praktiske øvelser i planlægning og udformning af visuel præsentation.  
  
Herefter hjemmeopgave: Forberedelse af mundtlige foredrag (3-5 minutter) om egen 
forskning med brug af visuelle virkemidler.   
 
Dag: 2: Mandag d. 3.oktober kl. 10-15 (lokale O-99): Holdarbejde/vejledning 
Der afsættes 60 min pr. hold (á 3 pers.) til individuelt arbejde/sparring med 
hjemmeopgaven.     
 
Tid 1: 10:00-11:00  
Tid 2: 11:00-12:00  
Tid 3: 12:45-13:45 
Tid 4: 13:45-14:45 
 
Dag 3: Torsdag d. 6. oktober kl. 10-16 (lokale O-96): Afsluttende individuel 
fremlæggelse for medkursister.    
Fremlæggelse og feedback i plenum.   
 
Tilmelding:  
Ansøgninger skal være det enkelte fakultets ph.d.-sekretariat / forskeruddannelse i hænde 
senest mandag d. 5. september 2011. Meddelelse om optagelse på kurset vil blive 
udsendt kort tid efter.   
_________________________________________________________________________ 
Kursusplan november/december 2011:  
Dag 1: Torsdag d. 24. november kl. 10-16 (lokale O-99): Introduktion og praktiske 
øvelser. Introduktion til grundlæggende visuel teori.  
Praktiske øvelser i planlægning og udformning af visuel præsentation.  
  
Herefter hjemmeopgave: Forberedelse af mundtlige foredrag (3-5 minutter) om egen 
forskning med brug af visuelle virkemidler.   
 
Dag: 2: Mandag d. 28. november kl. 10-15 (lokale O-99): Holdarbejde/vejledning 
Der afsættes 60 min pr. hold (á 3 pers.) til individuelt arbejde/sparring med 
hjemmeopgaven.     
 
Tid 1: 10:00-11:00  
Tid 2: 11:00-12:00  
Tid 3: 12:45-13:45 
Tid 4: 13:45-14:45 
 
Dag 3: Torsdag d. 1. december kl. 10-16 (lokale O-94): Afsluttende individuel 
fremlæggelse for medkursister.    
Fremlæggelse og feedback i plenum.   
 
  
Tilmelding:  
  
Ansøgninger skal være det enkelte fakultets ph.d.-sekretariat / forskeruddannelse i hænde 
senest mandag d. 7. november 2011. Meddelelse om optagelse på kurset vil blive 
udsendt kort tid efter.   


