
Faglig formidling
Lær at formidle kompliceret viden på en forståelig og relevant 
måde

Forstå din modtager, så de kan forstå dig
Vi har mange års erfaring i at hjælpe specialister med at formidle deres viden og faglighed til ikke-specialister både 
internt og eksternt. Nogle skal måske overbevise deres ledere om at ændre en procedure, mens andre skal 
overbevise et bredt publikum om vigtigheden af ny forskning. Fælles er, at en kompleks viden skal formidles 
forståeligt uden at gå på kompromis med den faglige integritet.

På dette kursus får du enkle værktøjer, strategier og træning til at overkomme denne udfordring. Du lærer, hvordan 
du målretter dit budskab til modtageren, og hvordan det rigtige sprogbrug kan skabe engagement og forståelse.

 

Udbytte
Dit udbytte

• Lær at kommunikere, så andre forstår dit budskab – internt og eksternt

• Kend dine målgrupper – og nå dem

• Lær at strukturere din viden klart og præcist

• Lær at bruge slides, så du bevarer fagligheden uden at drukne din modtager i informationer

Din virksomheds udbytte

• Større udbytte af fagligheden i hele organisationen

• Du leverer klar og forståelig formidling – eksternt og internt

• Høj fokus på situationstilpasset kommunikation

Hvem deltager?

Kurset er målrettet specialister og fagpersoner, der har brug for at kommunikere deres viden til ikke-specialister.

Du oplever måske, at dine velbegrundede, faglige argumenter og budskaber ikke altid bliver forstået af modtageren. 
Når man som specialist har sin faglighed på plads, er kommunikationen det næste oplagte sted at sætte ind.

Uanset ansvarsområde eller om du skal kommunikere eksternt eller internt, så får du værktøjer til at formidle din 
faglighed i øjenhøjde med modtageren og nå dine mål.

Er du leder? Så kig på kurset Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ledelse-kommunikation-og-gennemslagskraft/


På kurset arbejder du med:

• Modtagerorienteret kommunikation

• Den rette balance mellem teknisk kompleksitet og forståelighed i dit sprog

• Strukturering af din viden

• Fokus på varieret og tydelig formidling og målrettet læring

• At formidle viden gennem et mundtligt oplæg med effektive visuelle virkemidler.

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

18. feb 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

18. feb 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

18. feb 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

18. feb 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

18. feb 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

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

Prisen dækker over:

Før kurset

• Spørgeskema

Under kurset

• 2 kursusdage

• Fuld forplejning

• Maks. 12 deltagere

• 1 underviser

• Kursusmateriale med kompendium og logbog til dine notater

• Præsentationer der fænger, af Andersen, Bach Nielsen og Bekker Jensen
Bind 1: Kom igennem med dit budskab
Bind 2: Visuelle virkemidler

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


• Tykke penne

Efter kurset

• Kursusbevis

• Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Praktisk gennemførelse

Kurset forløber over to undervisningsdage, hvor du aktivt kan udvikle dine kommunikationsfærdigheder.

På kurset arbejder vi med sproget, så du opnår den rigtige balance mellem faglig kompleksitet og en generel 
forståelighed. Du får værktøjer til at strukturere din kommunikation og sætte din viden i en ramme, så din modtager 
kan følge med og forstå det nødvendige for at tage en beslutning.

Vi arbejder også praktisk med det kommunikative potentiale, som forskellige platforme har og mundtlig formidling af 
viden med slides som værktøj. Her er der fokus på at bevare fagligheden uden at drukne modtageren i data.

Der veksles mellem teori, gruppediskussioner og praktiske øvelser, som medvirker til den optimale læring. 
Øvelserne er virkelighedsnære, så læringen nemt kan tages i brug i dagligdagen.

Konsulent
Underviser

Mariann Bach Nielsen 

Mariann Bach Nielsen er uddannet master i retorik og formidling. Hun har mange års erfaring med at omsætte fagligt 
stof til stærke præsentationer med god gennemslagskraft. Mariann skriver fagbøger om de emner, hun underviser i. 
Mariann er medforfatter på bøgerne Præsentationer der fænger, bind 1 og 2.
En af Marianns styrker er at skabe et trygt læringsrum, hvor du kan træne de effektive værktøjer til din faglige 
formidling.

 

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


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

Personlige tests

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 
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.

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


 
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/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

