
Grafisk facilitering
Visuel kommunikation der skaber overblik, stærkere budskaber 
og effektivt samarbejde
Optimér formidling, møder og processer via tegning

Grafisk facilitering styrker intern og ekstern kommunikation samt engagement omkring beslutninger i din 
organisation, så I kan skabe forandring og innovation.

Kurset gør dig i stand til med ikoner, præsentationer og skabeloner at skabe overblik, større fælles forståelse og 
fastholdelse af beslutninger og ideer – dette på tværs af afdelinger, fagligheder, online og for flere 
samarbejdspartnere.

På kurset får din rolle som formidler, samtalepartner og/eller procesleder et boost, så du kan stå stærkere og have 
et godt udgangspunkt for dine samtaler og dit samarbejde.

Udbytte
Dit udbytte

• Grafisk værktøjskasse med visualiseringsteknikker i ord og billeder

• Nye og inspirerende måder at skabe effektive møder og forevige budskaber

• Træning af dine tegnefærdigheder som tegner og kommunikator – find din stil i komposition, ikoner, skrift og 
metaforer

• Et visuelt redskab der underbygger den fælles forståelse af beslutninger i processer og samtaler

• Et visuelt overblik over komplekse processer og projekter – med store skabeloner og præsentationer

• Et værktøj der bidrager til innovative løsninger – samarbejd på nye måder og opnå nye resultater ved hjælp af 
visuelle stilladser

• Viden om rollen som grafisk facilitator – og orkestrering i rummet og på scenen

Din virksomheds udbytte

• Effektive møder som alle kan huske

• Større engagement og følgeskab om mødebeslutninger

• En medarbejder der kan skabe en fælles referenceramme for møder, processer, projekter og i coaching

• En medarbejder der kan bidrage til, at andre kan skabe innovative løsninger

• En leder der kan sætte fokus på udviklingsområder og fælles retning

• Visuel sammenhæng mellem afdelinger med fokus på vision og de større målsætninger



Hvem deltager?

Kurset er for alle, der ønsker at formidle og facilitere med større brug af visuelle virkemidler for dermed at forbedre 
møder, processer, samtaler, projekter m.m.

Du kan fx være:

• Projektleder, der skal lede mennesker i en ny retning

• Leder, der skal begrunde valg og understøtte motivation til nødvendig forandring

• Underviser eller procesfacilitator, der skal forklare svært forståeligt stof og en mange facetteret proces

• Dig, der skal skabe øget motivation for forandring

På kurset arbejder du med:

• Visualiseringsteknikker – hvordan du let og hurtigt kan tegne mennesker, processer, kommunikationsformer, 
forandring, processer mv.

• Udvidelse af dit visuelle vokabular af symboler, metaforer og visuelle former – så de passer til jeres fælles 
arbejde i diverse sammenhænge

• Udvikling af dit eget ikonbibliotek tilpasset din arbejdssituation

• Teknikker til at tegne i større formater – til storrum, mødelokalet, konferencer mv.

• Rollen som facilitator for møder, processer, i samtaler m.m.

• Hurtighed og effektivitet når du er ”på”, så du kan koncentrere dig om feedback

Dine arbejdsredskaber

Som deltager får du også et professionelt tegnesæt fra Neuland – specielt til facilitatoren – og bogen ”Grafisk 
facilitering – Når ord og billeder mødes”.

 

Hvorfor er grafisk facilitering vigtig?



Synet er vores dominerende sans, vi husker i billeder. Derfor er det fordelagtigt og engagerende at samarbejde og 
tale ud fra de samme billeder. Når vi kan ”se det for os” (ex en given strategi, handleplan etc.), så ved vi, hvad vi taler 
om, hvor vi skal hen, og hvad vores egen rolle er. Grafisk facilitering gør dig i stand til bedre at skabe de billeder, der 
skaber et stærkt udgangspunkt for al kommunikation.

Illustrationer gør komplekse emner forståelige – med dette kommer man bedre igennem med sine budskaber og 
skaber grobund for innovation og samskabelse. Man skaber overblik og en bedre forståelse for en kompleks proces 
og projekt, så man kan holde fokus over lang tid og med mange faktorer i spil.

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

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

21. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

21. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

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

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

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

21. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

21. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

21. apr 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/grafisk-facilitering/

Prisen dækker over:
Før kurset

• Kursusmateriale via “Mit Mannaz“

Under kurset

• 2 kursusdage

• 1 underviser

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


• Forplejning i kursustiden

• Professionelt tegnesæt fra Neuland – specielt til facilitatoren

• Bogen ”Grafisk facilitering – Når ord og billeder mødes”

Efter kurset

• Kursusbevis

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

Praktisk gennemførsel

Den bedste læring sker ved at tegne – og alle kan lære det! Derfor vil du på begge kursusdage have tuscher og 
farver i hånden hele tiden og bruge meget tid ved papiret. Imens får du feedback på det, du arbejder med.

Kurset bygger bl.a. på viden om, hvordan vi som mennesker indtager og behandler information, hvordan vi lærer, 
kobler os på ting og på hinanden, samt hvordan vi bedst fastholder og husker. Derudover lærer du, hvordan du får 
større gennemslagskraft med viden om retorik, nudging og variation, der skaber energi i rummet.

Efter endt kursus får du et kursusbevis, som viser, at du har gennemført kurset i grafisk facilitering.

Dag 1 - Tegninger der skaber mening

Grundteknikker til grafisk facilitering

På dag 1 lærer du:

• En række grundteknikker til at afkode illustrationer

• At tegne de vigtigste ikoner og symboler

• At udvikle symboler, som passer til din praksis

• At tegne mennesker, processer m.m. hurtigt og let

• At lægge farver og skygger

• At tegne så motivationen øges hos dine deltagere

• Retoriske virkemidler inden for det visuelle felt, så du står stærkt, når du præsenterer

Dag 2 - Bring dine tegninger i spil

Visualisering og facilitering i stort format

På dag 2 udvides dine grafiske færdigheder, og rollen som facilitator sættes under lup. Du lærer at:

• Tænke over dine formål og mål

• Klæde rummet på i forhold til den sammenhæng, du er i

• Skabe gode hjælpespørgsmål

• Strukturere den visuelle skabelon og præsentation, så deltagerne arbejder fokuseret hele vejen

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


• Tegne metaforer og illustrationer, der åbner for deltagelse fra kolleger og medarbejdere

• Strukturere og organisere større papirer, fx procesoversigter og projekter på meningsfulde og overskuelige 
måder

• Agere når du er på gulvet som facilitator med tusch i hånden, med gode tricks til hurtighed og med din drejebog, 
der får dig godt i mål

• Lave en drejebog, hvor alle visuelle virkemidler er planlagt – det er din visuelle huskeseddel og how-to på dagen

Det, du tegner på dag 2, er direkte relevant for dig, da du arbejder med en case fra din egen hverdag.

“Det er virkelig nyttigt, og man går derfra og føler, man har et reelt værktøj med.”
Kirsten Kvist, Chefkonsulent

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Underviser
På kurset møder du én af disse undervisere:

Karen Liv Arnbjørn Hansen

Karen Liv er illustrator og grafisk facilitator.

Hun er passioneret omkring tegningen som redskab til effektiv kommunikation, der ved hjælp af ikoner, metaforer og 
store formater, giver overblik, åbner for nye løsninger og vigtig forandring.

Som energisk grafisk facilitator deler hun sin viden om at skabe energi i rummet til forskellige typer af deltagere. Hun 
er selv et eksempel på indlevelse og energisk præsentationsteknik.

Karen Liv er uddannet serietegner, illustrator og inden for visuel fortælling, præsentationsretorik, kreativ skrivning og 
erhvervspædagogik fra Odense Universitet, Göteborg Universitet, Rhetor, Metropol etc.

Hun er konsulent og rådgiver i brug af visuelle virkemidler i kommunikationen i store og mellemstore virksomheder. 
Derudover laver hun grafiske referater/Graphic Recordings undervejs i processer, projekter samt til møder.

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.

Anne Dissing Rasmussen 

Anne er proceskonsulent og grafisk facilitator. Hun er optaget af, hvordan facilitatorens brug af tegning kan bidrage 
til bedre møder og mere inddragende processer og samtaler. Anne brænder for at dele ud af tips og tricks til mere 
grafisk facilitering i hverdagen, netop fordi hun har erfaring med, at det bidrager med stor værdi og skaber reelt 
inddragende og effektiv kommunikation.

Som engageret grafisk facilitator giver Anne gode råd til både tegneteknik, komposition af tegninger og om, hvordan 
den faciliterende rolle indtages med overbevisning. Anne inviterer samtidig deltagerne til at være aktive, træne og 
prøve de nye teknikker af løbende, med fokus på at styrke forankring af deltagernes nye kompetencer.

Anne er uddannet cand.scient. fra Aarhus Universitet, proceskonsulent og projektleder. Hun har 20+ års erfaring som 
udviklingskonsulent og har blandt andet undervist på videregående uddannelser og arbejdet som proceskonsulent i 
kommunal forvaltning.

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

