
Nudging og visuel 
kommunikation
Lær nudgingteknikker og visuelle virkemidler, der påvirker, 
hvad mennesker tænker og gør

Tegneteknik der skaber forståelse og ønsket adfærd
Ny forskning fra både adfærdsøkonomi, psykologi og hjerneforskning viser, at nudging og visuel kommunikation går 
hånd i hånd, når vi taler om påvirkning af såvel forståelse som adfærd. 

På kurset får du indsigt i hvordan du kan bruge visuel kommunikation til at motivere, kommunikere klart, skabe fælles 
billeder, styrke samarbejdet og sætte strøm til handling. Det er enkel tegneteknik, som alle kan lære, og et vigtigt 
redskab, når du vil styrke din kommunikation og påvirke adfærd. 

Udbytte
Dit udbytte

• Styrket forståelse og tolerance for dig selv og andre 

• Viden om menneskets to måder at tænke på: logik og psykologi 

• Evne til at analysere adfærd og de fysiske, mentale samt sociale omgivelsers indflydelse 

• Effektive metoder til at skabe større forståelse og engagement med visuel kommunikation 

• Værktøjer til at fremme ønsket adfærd med nudging og visuelle virkemidler 

Din virksomheds udbytte

• Styrket samarbejde i dit team 

• Fælles sprog så alle forstår budskabet og arbejder i samme retning 

• Enklere implementeringer og mere villig forandring 

Hvem deltager?

Kurset er for alle – både ledere, teamledere, projektledere, specialister eller andre, der ønsker at styrke sin 
kommunikation, motivere andre mennesker og få sat handling på alle ordene. 

Hvis du har oplevet, at I taler og taler, men gør som I plejer, er dette kursus for dig. 



På kurset arbejder du med:

• Teorierne bag nudging og visuel kommunikation 

• Menneskets bevidste og ubevidste tænkesystemer 

• 7-trins-model til adfærdsanalyse og nudgedesign 

• Påvirkning af adfærd med visuelle virkemidler 

• Din visuelle værktøjskasse – om streger, rammer, mennesker og ikoner 

• Værktøj til at kommunikere komplekse budskaber på en enkel og forståelig måde med stor effekt 

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

13. apr 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

13. apr 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

13. apr 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

13. apr 2023 Comwell, Århus C 1 Modul Nej Ledige pladser 

13. apr 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/nudging-og-visuel-kommunikation/

Prisen dækker – før, under og efter 

Før kurset 

• Artikler om at arbejde med nudging og adfærdsledelse 

Under kurset 

• 2 kursusdage 

• Fuld forplejning 

• Maks. 16 deltagere 

• 2 undervisere 

• Kursusmaterialer 

• En professionelt tegnesæt med suveræne tuscher fra Neuland 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/nudging-og-visuel-kommunikation/


Efter kurset 

• Kursusbevis 

• Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Praktisk gennemførelse

Kursusformen er interaktiv med mange eksempler og enkle metoder. Vi arbejder med praktiske eksempler og dine 
egne cases, så din nye viden straks kan anvendes. Du bliver guidet igennem 7-trins-nudgemodellen, så du får 
praktisk erfaring med at anvende modellen.

Derudover bliver du klædt på til at anvende visuelle virkemidler, når du skal kommunikere budskaber klart og tydeligt 
på en enkel måde. Der bliver tegnet en del i løbet af kurset, så alle bliver trygge med at anvende visuel 
kommunikation med det samme.

Undervisere
Mettelene Jellinggaard

Mettelene har arbejdet med adfærdsledelse i 25 år og er certificeret inden for Behavioral Economics fra Duke 
University/Prof. Dan Ariely. Hun er underviser, forfatter og adfærdspsykologisk rådgiver hos Composing, som er 
Danmarks førende konsulenter inden for strategiimplementering og adfærdsledelse, hvor hun rådgiver inden for 
ledelse, kommunikation og nudging. Hun er medforfatter til bogen  “Oplagt – at lede adfærd” om adfærdsledelse og 
nudging i erhvervsvirksomheder. 

Marie Rohrsted 

Marie har mange års erfaring som projektleder og forandringsagent fra forskellige virksomheder og brancher. Hun 
har anvendt grafisk facilitering til møder og workshops inden for bl.a. produktudvikling, procesoptimering, co-
creation, it-projekter m.m. Hun er en energisk og motiverende underviser med en pragmatisk tilgang i sin 
undervisning. Hun er cand.merc. i erhvervsøkonomi, 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 
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/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
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

