
Grafisk facilitering – 
videregående kursus
Effektivisér jeres processer og projekter med bedre visuel 
kommunikation
Har du allerede lært de grundlæggende værktøjer inden for grafisk facilitering? Og vil du nu gerne blive bedre til at 
illustrere komplekse projekter, processer og møder?

På dette videregående kursus inden for grafisk facilitering bliver du bl.a. trænet i at tegne store metaforskabeloner 
og procesillustrationer. Du får nye visuelle værktøjer, så du kan skabe overblik, motivation, retning og fælles 
forståelse for processen eller projektet.

Du bliver klædt så godt på, så du kan tage hjem med en færdig visuel præsentation, du kan bruge til fx dit næste 
møde, et mindre projekt eller en bestemt proces.

 

Udbytte
Dit udbytte

• Effektiv formidling med brug af grafiske elementer

• Kompetencer i at skabe større overblik over komplekse processer og projekter

• Grundteknik i tegning på store formater

• Forbedrede færdigheder som tegner

• En teknik, så du let kan tegne alle fladeabstrakte ikoner, som du må få brug for fremadrettet

• Indsigt i at bruge metaforer til konkrete sammenhænge såsom møder, processer og projekter, så du kan skabe 
øget motivation

• Kompetencer i at tegne hurtigt og tydeligt, så du kan tegne her og nu på dine møder

Din virksomheds udbytte

• En medarbejder, der kan understøtte interne processer

• En medarbejder, der kan skabe en fælles referenceramme for projekter, møder, processer m.m.

• En medarbejder, der kan understøtte forandringsprocesser, strategiudvikling eller andre projekter

• En medarbejder, der kan bidrage til, at andre kan skabe innovative løsninger enten i afdelinger eller for hele 
organisationen

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/strategiudvikling/


Hvem deltager?

Kurset er for alle, der har taget det grundlæggende kursus ”Grafisk Facilitering” eller allerede har lidt erfaring med 
grafisk facilitering, og som ønsker at stå endnu stærkere som formidler og facilitator.

Med nye visuelle skabeloner og værktøjer til visualisering af idéer, bliver du i stand til at forbedre dine møder, 
processer, samtaler og projekter, så du både hjælper deltagerne til at holde det store fokus og får øget motivation i 
forhold egen og fælles indsats.

På kurset arbejder du med:

• Visualisering i stort format

• Planlægning og tegning af proces- og projektscenarier

• Din rolle som facilitator for møder og processer

• Udvidelse af dit visuelle vokabular af metaforskabeloner og de mest brugte former for layouts på større formater

Hvorfor er grafisk facilitering vigtig?

Synet er vores dominerende sans. Uanset læringsstil og hang til ord er det fordelagtigt og engagerende, når vi 
arbejder sammen om, hvordan vi ”ser det for os” – det kan fx være en given strategi, projektplan, 
mødebeslutningsreferat m.m. Den fælles forståelse optimeres, når der bruges illustrationer til at forklare 
budskaberne.

Farver og illustrationer gør komplekse emner forståelige – med dette kommer man bedre igennem med sine 
budskab, man giver sig selv og andre et større overblik og en bedre forståelse for en proces´, et projekts eller et 
mødes mål og retning.

Dette videregående kursus inden for grafisk facilitering gør dig i stand til at stå stærkere som formidler og facilitator, 
så du bedre kan skabe de helt store billeder.

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/grafisk-facilitering-videregaende-kursus/

Prisen dækker over:
Før kurset

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/grafisk-facilitering/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/grafisk-facilitering-videregaende-kursus/


• Kursusmateriale via “Mit Mannaz“

Under kurset

• 1 kursusdag

• 1 underviser

• Forplejning i kursustiden

• Special sammensat tuschkit til de helt store formater

Efter kurset

• Kursusbevis

• Alle materialer fra kurset i digital form via ”Mit Mannaz”

Praktisk gennemførelse
På kurset får du indsigt i de grundlæggende teknikker inden for grafisk facilitering på store formater, og hvordan du 
optimerer din kommunikation med disse. Vi arbejder med forskellige teknikker, ikoner og metaforer. Alle øvelser 
passer til din praksis. På kurset bruger vi specielle tuscher til de store formater.

Underviser
Du vil møde én af disse undervisere:

Karen Liv Arnbjørn Hansen

Karen Liv er uddannet illustrator og tegneserietegner fra Serieskolan i Malmø samt fra private billedskoler. Hun har 
et diplom i Erhvervspædagogik samt fagene Narratologi og Retorik fra Odense Universitet samt Avancerat 
Bildberättande fra Göteborg Universitet. Karen Liv er konsulent og underviser hos Mannaz. Med afsæt i den visuelle 
kommunikation underviser Karen Liv i grafisk facilitering på alle niveauer og rådgiver i brug af visuelle virkemidler i 
kommunikationen i store og mellemstore virksomheder. Derudover laver hun grafiske referater/Graphic Recording 
undervejs i processer, projekter samt til møder.

Med en baggrund som illustrator og visuel kommunikator brænder Karen Liv særligt for arbejdet med at hjælpe 
virksomheder med at visualisere deres ideer og koncepter, så de skaber øget forståelse, motivation og effektivitet. 
Karen Liv har både erfaring fra den offentlige såvel som den private sektor.



Marie Rohrsted 

Marie Rohrsted er projektleder og grafisk facilitator. Hun brænder for at skabe værdifulde processer, så dine møder 
og workshops kommer sikkert i mål. Hun har mange års erfaring som projektleder og forandringsagent fra 
forskellige virksomheder og brancher og har anvendt grafisk facilitering som et kommunikationsværktøj i forbindelse 
med produktudvikling, procesoptimering, co-creation, styregruppemøder mm.

Derudover er laver hun også visuelle referater på konferencer og større møder og er med til at samle alle 
guldkornene ét sted, så det er lettere at huske efterfølgende.
Marie er en energisk og motiverende foredragsholder og har en pragmatisk tilgang i sin undervisning. Hun har en 
cand. merc i erhvervsøkonomi, japansk, kommunikation og branding og er certificeret i PRINCE2, Agile Project 
Management samt profilværktøjet E-stimate.

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser



