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Oppdag og opplev
'Tegnekraften'

A L L E  K A N  L Æ R E  Å  T E G N E  O G  B R U K E  D E T  I
P R O F E S J O N E L L E  S A M M E N H E N G E R .

Visuell fasilitering er både et prosessledelses- og
et kommunikasjonsverktøy som vi kan bruke i
mange organisatoriske sammenhenger. Det er en
metode til direkte involvering av deltakerne i
visualiseringen, struktureringen og organiseringen
av prosesser ved å kombinere ord og tegninger.

Denne kombinasjonen av ord og bilder gjør
kommunikasjon lettere og prosesser mer
oversiktlige og strukturerte. 



As the world increases in complexity, as the speed at
which we need to solve business and social

problems increases, as it becomes increasingly
critical to have the ”big picture” as well as multiple

levels of detail immediately assessible, visuel
language will become more and more prevalant in

our lives.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert E. Horn
Forsker i språk og kommunikasjon



Hva er lengden på kurset? 
Vi tilbyr både et dagskurs, to dager og tre dagers kurs. Vi
anbefaler at det settes av minimum 1 dag til kurset fordi
det er en praktisk metode som behøver å øves. 

Hvem passer dette kurset til? 
Personer som har bruk for å bli bedre til å formidle
og/eller designe og fasilitere prosesser. Disse verktøy
supplerer godt andre metoder, og kurset henvender seg
derfor til alt fra prosjekt og prosessledere, selgere,
undervisere, veiledere til UX designere. 

Hvor mange deltakere kan delta? 
Som utgangspunkt 8-16 deltakere, men det er mulig med
flere deltakere. Vi har undervist grupper opp til 600
deltakere. Vi tilpasser vårt setup og undervisningsopplegg
etter antall deltakere. 
 
Hvilke typer kurs tilbyr dere?
Vi tilbyr både digitale, fysiske og hybride kurs. Sistenevnte
fungerer slik at gruppen sitter samlet og underviser er
med via skjerm. Dette kurset fungerer utmerket som
hybrid variant da deltakerne er aktive gjennom hele
kurset, og vi bruker varierte oppgaver, musikk og deler
tegnebrettet slik at underviserens tusjstrek sees live. 

Hva skal vi sørge for? 
Det avhenger om det er et fysisk eller digitalt kurs.
Men alle deltakere trenger både papir, tusjer og
noen post-its. 

Hva har dere bruk for av materialer? 
Vi er behjelpelig med innkjøp av tusjer og papir og
gir dere en liste over materialer som vi anbefaler
til en start.  

Pris
Skriv til annette@visfas.no for et konkret pristilbud.
Opplys gjerne ca. antall deltakere og ønsket
lengde og format. 

Hva er inkludert?  
Det er vårt honorar. Avhengig av om det er et
fysisk eller digitalt kurs vil reise og opphold bli
tillagt prisen. 

Hva vil vi lære? 
Forslag til innhold finner du på de neste sidene.
Det kan tilpasses deres behov og ønsker. 

Kurs F.A.Q. 



På visuell fasilitering dag 1 vil du bli introdusert til visuell
fasilitering som metode og bruksmuligheter. Du vil lære
basis tegneteknikker og få viten om hvordan du bruker

grafiske elementer. Vi arbeider med det mest
elementære i  metoden.

 
Introduksjon til visuell fasilitering 

Hva betyr det? 
Hvor kommer det fra? 
Hvilke retninger finnes? 

Når kan det brukes?
 

Det visuelle alfabet
Hvordan tegne helt enkle former og figurer?

 
VIP-ikoner

Hvordan tegne mennesker, kommunikasjon, 
kontekst og prosess?

 
Utvikling av ikonbank(10 stk)

Du tegner og øver deg på å tegne 10 ikoner 
som kan relateres til ditt arbeid.

 
Visuelle guidelines på stort format

Hvordan disponere papiret?
 

Visuelle maler
Hvordan utvikle og arbeide med visuelle maler som

styrings- og dialogverktøy? 

DAG 1

FOKUS: 

Lære tegneteknikker og bli trygg
med tusjen. Bli introdusert til ulike
grener av visuell fasilitering. 



På visuell fasilitering dag 2 lærer du å bruke visuelle
verktøy direkte overført til din jobb. Vi lager

presentasjonstegninger om emner som du jobber med til
daglig og designer en prosess ut fra en visuell mal. 

 
Videreutvikling av ikonbank

Du øver deg på og utvider ditt ikonbank
med 10 ikoner

 
Presentasjonstegning

Hvordan lage en visuell fremstilling av faglig stoff?
 

Utvikling av felles ikonbank
Gjennom en øvelse utvikler vi felles ikoner for ulike

prosesser. 
 

Pratisk prosessdesign
Vi gjennomgår praktisk prosessdesign og

fasiliteringsprinsipper. 
 

Tegning i planlegningsstadiet
Vi designer en prosess ut fra en visuell mal. 

 
Tegnede agendaer

Vi jobber med tekst, ikoner og disposisjon på agendaer. 
 
 
 
 

DAG 2

FOKUS: 

Praktisk prosessdesign og bruk av
visuell mal i planlegning av
prosesser. 



På visuell fasilitering dag 3 jobber vi videre med bruk av
tegninger i prosesser. Vi øver oss på å tegne stort og

tegner store visuelle maler - som kan bruges i prosesser.
Vi vil også gjennomgå mulighetene for å digitalisere
tegninger. Det er også en mulighet at vi jobber med

visuelle referater og oppsamlinger. 
 

Refleksjon 
Erfaringsutveksling og nye læringsmål.

 
Hvordan tegne stort? 

Hvordan disponere papiret?
 

Utvikling av visuelle maler II
Vi arbeider med visualisering av ulike metoder som

brukes i arbeidshverdagen. 
 

Digitale verktøy
Gjennomgang av ulike digitale verktøy.

 
Plan for bruk

Hvordan bruke visuell fasilitering i eget arbeid fremover?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG 3

FOKUS: 

Lære å tegne stort og arbeide
med relevante maler.
Digitalisering av tegninger og
digitale verktøy. 





Hva sier andre? 
 
 

"Kurset var godt organisert, inspirerende og Annette
tok oss gjennom opplegget i et tempo som passet

oss perfekt. Vi har brukt tegneteknikkene mye i
etterkant, spesielt til å "rydde tankene" og presentere

komplekse problemstillinger på enkle måter for
oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Jeg

anbefaler kurset på det varmeste."
 

Aina Landsverk Hagen
Seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet

"Kurset var en fryd å gjennomføre med stødig og
erfaren veiledning, slik at voksne fant både trygghet og
glede med å uttrykke seg med tusj og papir. I løpet av
kurset fikk vi en så god start at vi har klart å videreføre

ferdighetene til praksis. Det vi lærte under kurset har gitt
oss det verktøyet vi har savnet, og får det bekreftet av

kursdeltakerne våre som skryter av det vi tegner."
 

Helge Lorentzen
SAFER

"Det mest morsomme og matnyttige kurset jeg
gjennom alle årene som

kommunikasjonsrådgiver har tatt! Vipps så
hadde jeg etter to dager en egen gjenkjennelig
strek og en verktøykasse til bruk ved fasilitering

av workshops, møter, prosesser mm!"
 

Trine Beate Elvebakken
Oslo Met

"Det vi ser er at grafisk fasilitering forenkler
kommunikasjon, og det å bruke symboler er et

veldig sterkt middel som hjelper oss i å få
oversikt. Når man jobber med en gruppe får

man sammen en  bedre felles forståelse av det
vi skal jobbe med, og det er  enklere å ha et

«felles språk» i gruppen. 
Det er helt utrolig hvilken positiv effekt

tegningene har på andre."
 

Kristine Hartviksen
Leder Innovasjon, Norgesgruppen



Hva sier andre? 
 
 

Jeg hadde gleden av å oppleve et hybrid kurs med
Annette Haugen i visuell fasilitering. Jeg er imponert

over hvor godt det fungerte at Annette deltok via
Teams og hvor vår ledergruppe satt i Stavanger. Vi

måtte selvsagt forberede oss med ark og tusjer, men
det fikk vi god hjelp til. Det var en gøy opplevelse og
en annerledes dag jeg tenker de fleste vil sette pris

på. Vi har etter kurset allerede begynt å ta i bruk
tegninger i mer av vår kommunikasjon. Et verdifullt
eksempel var at alle i ledergruppen ble bedt om å

tegne ut sin egen avdeling’s kompetanse og misjon til
en strategisamling. Dette gjorde strategisamlingen til

en av de mest engasjerende samlingene jeg har
deltatt i. Kort sagt, dette anbefales. 

 
Per Ivar Nerseth

Enhetsleder for strategisk rådgivning og ledelse i
Bouvet Rogaland.

Vi hadde stort utbytte av VISFAS komprimerte kurs for å
lære oss teknikker vi kan benytte daglig i kundemøter

som løsningseksperter.
 

Tom Greni
Leder Presales SAP Norge

På dette kurset fungerte alt! Dialog, det
tekniske, involvering. Jeg var i utgangspunktet
spent gitt at digitale kurs fremdeles er nytt for

oss – men, her ble alt levert. Det var
inspirerende og lærerikt – og et kurs med god

fremdrift og progresjon.
 

Anne Talleraas
Seniorrådgiver, Skatteetaten

Jeg opplevde kurset som en frisk pust og inspirerende
seanse i hverdagen. Etter kurset har jeg nå begynt å

visualisere roadmaps for ulike tjenester, samt
organisering og arbeidsform ved bruk av enkle

piktogrammer og ikoner.
 

Jan Henrik H. Olsen
Operations Manager Bærum kommune



Undeviser
Annette Haugen 

Annette er eier av firmaet VISFAS. Hun er utdannet
journalist, men bruker mer tid med tusjer enn med
tastaturet. 

Hun er visuell fasilitator og illustratør og har undervist
flere tusen fra både privat og offentlige sektor i tegning
og hvordan man bruker tegning som verktøy i arbeidet.

VISFAS er Norges ledende leverandør av kurs i visuell
fasilitering.  



Tlf: 

Email

Webside

+45 26 15 83 65

annette@visfas.no

www.visfas.no

Følg oss på Instagram

Kontakt og connect
Følg Annette på LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/visuellfasilitatorannettehaugen/



