Temadag: 4D-kartläggning
LÄR MER OM SYSTEMFÖRÄNDRINGAR
MED SOCIAL PRESENCING THEATER

Dag och tid
Tisdag den 16 oktober
Kl. 09 - 16.
Plats
Malmö, adress kommer.

4D-kartläggning är ett unikt verktyg för att förändra
och greppa komplexa projekt, organisationer och andra
system. Metoden ger överraskande mycket data och insikter på kort tid och bidrar till en helhetsförståelse.

Kurspris
750 kr.

När vi vill förändra något eller arbetar med våra mål, strategier och visioner, så är det lätt att glömma att alla andra
samtidigt också har en agenda och utvecklas. Vi befinner
oss inte i ett vakuum - vi ingår i komplexa system med
många olika aktörer och motstridiga intressen.

Priset är inklusive moms för
privatpersoner. För organisationer och företag tillkommer moms.

Vår uppfattning av nuläget och resan framåt blir lätt en förenklad bild som stämmer dåligt med verkligheten. Men vi
kan träna vår förmåga till helhetsförståelse och komplexitet.

För– och eftermiddags fika
ingår, lunch ingår inte.

Hur får man en bättre förståelse av helheten?

Kursledare

Liv Fabricius och Anders
Fabricius. Läs mer här..
Lästips
Teori U - Introduktion och
perspektiv.
Senaste anmälan
30 september 2018
Sen anmälan möjlig i mån
av plats!

Tips!
Gå gärna kursen ”Att göra
skillnad” först, för att få ut
mest möjligt av denna kurs.
Anmälan/frågor
info@fabriciusresurs.se

www.fabriciusresurs.se

På denna temadag introduceras du till 4D-kartläggning, en
metod som har designats för att ge ökad helhetsförståelse,
en tydligare bild av relationerna mellan systemets olika delar och en känsla för hela systemets situation och potentiella
utveckling. Metoden ingår i det som kallas Social Presencing Theater (SPT) som tar utgångspunkt i ledarskaps– och
förändringsteorin Teori U.
Vi arbetar med deltagarnas egna case och metodens olika
steg ger förståelse för den nuvarande situationen och i takt
med att fördomar och förförståelse släpps kan man belysa
nya öppningar, relationer, utmaningar och möjligheter i systemet man undersöker. 4D-kartläggning används världen
över, främst i arbetet med att skapa hållbarare organisationer och system.
I kursen ingår:
•

En pedagogisk genomgång av Teori U.

•

Introduktion till SPT övningen 4D-kartläggning.

•

Arbete med riktiga case - antingen ditt eller någon annan deltagares.

