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Sig det med tegninger:  

Lær grafisk facilitering 

 

ved Ia Brix Ohmann, 

selvstændig konsulent  
 

 

 

Vil du være sikker på, at dine budskaber trænger igennem? Bliver forstået? 

Implementeret? Og måske arbejdet videre med? Så brug tegninger som støtte til dine ord. 

Det er utroligt effektivt. Det kaldes grafisk facilitering - og det kan du lære her på kurset. 

 

Derfor skal du tage kurset 

Skrevne og talte ord er ikke altid nok, når mennesker skal opnå en fælles forståelse af et 

komplekst stof. Eller når indviklede sammenhænge og processer skal forklares med ord. 

 

Brug tegninger. Med en simpel tegneteknik og kan du opnå markant større forståelse, 

dybde og gennemslagskraft. 

 

Der er i det hele taget mange fordele ved at bruge grafisk facilitering på et møde, i 

klinikken eller i en workshop: Du øger dine kommunikations-palette, skaber større 

engagement og en stærkere følelse af medejerskab og forbundethed med klienter, 

kursister og andre. Samtidig øges både indlæringen, kreativiteten og nytænkningen. 

 

På kurset lærer du at: 

 Forstå, hvad grafisk facilitering er – og hvorfor det at tegne kaldes det 21. 

århundredes sprog. 

 Tegne de basale figurer, du skal bruge til en visuel fortælling: De 4 P’er (People, 

Place, Process, sPeech) 

 Bruge forskellige tips og tricks i forhold til tekst og farver, når du laver flipovers, 

plakater og visuelle skabeloner. 

 Lytte og tegne essensen af det, du hører. 

 Finde de bedste værktøjer, bøger og kilder til mere inspiration på nettet. 

 Kurset er for dig, der ofte styrer møder, leder processer, formidler komplekst stof 

til andre eller sidder med klienter, hvor ordene kommer til kort - og som gerne vil 

opgradere din værktøjskasse med nye, effektive kommunikations- og 

præsentationsredskaber. 

 

 

Sådan foregår undervisningen 

Kurset er for begyndere i grafisk facilitering. 

 

http://www.lsrt.dk/


Kurset varer 3 timer. Undervisningen er praktisk orienteret. Du kommer til at arbejde 

konkret og praktisk med at tegne. Efter en kort introduktion skal du nemlig selv i gang 

med at bruge tuscher på mange forskellige måder. Tænk over en undervisnings pointe, 

nogle særlige psykoedukative pointer til dine klienter eller noget tredje, du på aftenen kan 

få omsat fra ide til tegning. 

 

På kurset får du lov at prøve forskellige arbejdsredskaber og du bliver introduceret til 

guiden “Grafisk facilitering: Kom godt i gang”. 

 

Anbefalet litteratur: Grafisk facilitering: Kom godt i gang. Sælges på aftenen til kr. 30. 

 

Underviser: Ia Brix Ohmann er selvstændig konsulent og facilitator. Underviser i grafisk 

facilitering og samarbejder med mange organisationer om at optimere deres udviklings-

og dialogprocesser, herunder inddrage visuelle værktøjer. 

 

Sted: Hollandsvej 12, 2800 Lyngby. 7 min. gang fra Lyngby Station og gratis P ved 

døren. 

Tid: tirsdag den 3.december 2019 kl. 18:15-21:15. Vi begynder til tiden, og der er the, 

kaffe og lidt sødt, så du skal spise hjemmefra. 

Pris: kr 550. 

 

Tilmelding: er bindende og skal ske ved samtidig betaling og tilmelding på webben 

www.LSRT.dk/kursus. Ved tilmelding bedes du med det samme betale det fulde 

kursusbeløb til vores bankkonto reg: 2310 kto: 0759647998. Mærket: navn +GF’. Først 

ved betaling er din plads reserveret og din tilmelding vil herefter blive færdigregistreret. 

 

Når du tilmelder dig via vores webformular er du tilmeldt og har givet tilsagn til at betale 

for kurset. Tilmelding er bindende. Kursusgebyr vil blive opkrævet v. afbud/ udeblivelse, 

såfremt pladsen ikke kan afsættes til anden side. Får du forfald, så meddel det venligst via 

mail til kursus@LSRT.dk. 

 

Vi tager den 1. november stilling til, om der er nok deltagere, til at vi kan gennemføre 

aftenen. 

 

Er der plads, er du velkommen til at melde dig til samme aften som kurset finder sted, 

men send en sms/ring dog først ;-) 

 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Har du spørgsmål kan du kontakte os på 

kursus@LSRT.dk eller tlf. 2624 4064. 
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