
Roadmap
til Masterclass i Adfærdsdesign ’21

Som du jo ved, er Masterclassen i Adfærdsdesign en 
kombination af videoer, quizzer, øvelser og live-sessioner. 

For at få det meste ud af materialet har jeg lavet det her 
roadmap til dig. Det er mit forslag til, hvordan I kommer 
igennem masterclassen. Tanken bygger på at kombinere 
udvalgte moduler med ugens live-session. 

På den måde kan vi følges ad gennem masterclassen og 
komme i dybden med modulerne sammen. 

Nedenfor har jeg sat varighed på modulerne. Vær op- 
mærksom på, at det er effektiv video-tid. Det vil sige, at 
der ikke er regnet pauser med af nogen art. Det er ren 
Netflix-binge-tid

Og lige for en god ordens skyld: I kan naturligvis tage 
hele masterclassen lige, når I vil og det passer ind i jeres 
kalender. Så det her er bare mit forslag. 

#1: Husk at stille spørgsmål til videoerne undervejs. 
Husk at stille sprøgsmål til videoerne. Det gør I her. 
Det kan være noget, I ikke forstår, noget, I gerne vil have 
uddybet, eller bare et spørgsmål, I brænder inde med. 
Jo mere I engagerer jer og stiller spørgsmål, des mere får 
I ud af det. På live-sessionerne vil jeg svare på de spørgs- 
mål, der er blevet stillet. 

#2: Husk at trykke pause på videoen undervejs
Jeg lægger op til forskellige konkrete øvelser og reflek-
sioner undervejs. Men de allerbedste refleksioner er dem, 

der dukker op i jeres hoveder undervejs. Så husk at trykke 
pause på videoen selv, og diskuter dine refleksioner og 
ideer med teamet. 

To råd til at få endnu 
mere ud af forløbet:

Masterclass
I ADFÆRDSDESIGN

Note: Det er en rigtig god ide at gennemgå ugens moduler, inden vi har ugens live-session. Live-sessionerne vil 
nemlig tematisere ugens modul(er). På den måde sikrer vi, at vi er kommet helt rundt om ugens indhold. Så jeg 

tager altså udgangspunkt i, at I har gennemgået ugens pensum. Man skal jo stille krav til sine studerende 
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Tag modul 1, 2 og 3 
Varighed: 90 min.

Deltag i live-session 1
18. november, kl. 12-13

Tag modul 5 
Varighed: 60 min.

Deltag i live-session 3
2. december, kl. 12-13

Tag modul 4 
Varighed: 135 min.

Deltag i live-session 2
25. november, kl. 12-13

Tag modul 6 
Varighed: mellem 
30 min. og 1 dag

Deltag i live-session 4
10. december, kl. 12-13


