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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





D E T  E R  F O R B UD T  Å
M O B B E  S I N  E G E N

T E G N I N G  F R A  N Å  A V  O G
T I L  E V I G  T I D .

 
 





Lag ikoner ut fra en sirkel 



Lag ikoner ut fra en firkant 



Stjernemennesker



Firkantmennesker



Teams



Skilt



Talebobler



Piler



Møteikoner



Oppstart og milepæler



Kvalitet





















Tips til digitalt tegneprogram: Procreate

Kjøp det i appstore. 
Kan kun brukes på apple produkter. 

Kjøp gode tusjer på neuland.com

Bowen, T. and Evans, M.M., (2015). What Does Knowledge Look Like? 
Drawing as a Means of Knowledge Representation and Knowledge Construction. 
Education for Information

Buhl, M. (2018). The role of visualizations for digital learning designs in collaborative group work. In I.
A. Andreatos, C. Sgouropoulou and K. Ntalianis, eds. Proceedings of the 17th European conference on
e-learning ECEL 2018

Hautopp, Heidi (2022)Drawing Connections – An Exploration of Graphic and Visual Facilitation in
Organisational and Higher Educational Contexts.

 

Udomon, I., Xiong, C., Berns, R., Best, K., & Vike, N. (2013). Visual, 
Audio and Kinesthetic Effects on Memory Retention and Recall. Journal of Advanced Student Science. 
Retrieved August 31, 2016.

Tyler m.fl. (2005): Graphic Facilitation and large-scale interventions supporting dialogue between 
cultures as a global, multicultural interfaith event. 

https://noneu.neuland.com/shop/specialized-literature/
https://www.amazon.co.uk/Visual-Thinking-Organisations-throughVisual-Collaboration/dp/9063694539/ref=sr_1_1?crid=2S2Z3B3TXF9HY&keywords=visual+thinking&qid=1652277880&sprefix=visual+thinking%2Caps%2C73&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Visual-Thinking-Organisations-throughVisual-Collaboration/dp/9063694539/ref=sr_1_1?crid=2S2Z3B3TXF9HY&keywords=visual+thinking&qid=1652277880&sprefix=visual+thinking%2Caps%2C73&sr=8-1
https://www.amazon.com/Visual-Leaders-Visioning-Management-Organization/dp/1118471652
https://www.amazon.com/s?k=dan+roam&i=stripbooks-intl-ship&crid=AIWM3TVQJR8F&sprefix=dan+roam%2Cstripbooks-intl-ship%2C121&ref=nb_sb_noss_1


Bygg på med flere moduler
Fysisk kurs i Oslo 13.-14. desember. 
 

 

Lære tegneteknikker og ikoner.
Bli introdusert til ulike grener av visuell fasilitering 
og utvikle visuelle maler og presentasjonstegninger. 

FOKUS: Drukner presentasjonen din i ord og lange
setninger? 

Har du vanskelig med å forenkle det du vil
fortelle? 

Og er det utfordrende å bryte gjennom med ditt
budskap fordi mottakeren ofte sitter bak en
skjerm? 

Det stilles langt høyere krav til enkel og effektiv
kommunikasjon i dag enn tidligere. Tegninger og
andre visuelle verktøy som er tilpasset ditt opplegg
kan være en god støtte for å lykkes med både møtet,
workshoppen, samtalen, foredraget eller
undervisningen både fysisk og digitalt.
 
Det å kunne tegne vil gi deg et unikt verktøy og et
visuelt språk som kan tales på tvers av faglighet,
kompetanser, organisasjonen, språk og landegrenser. 

Du vil oppleve at det blir lettere å skape en felles
forståelse, arbeide med komplekse problemstillinger
og ikke minst ‘krydre’ digitale presentasjoner. 

LES MER OG MELD DEG PÅ HER

Vil du lære mer?
 

 

Det er også mulig å skreddersy et kurs og
bygge på med flere moduler til et
bedriftsinternt kurs. 

https://www.grafiskfasilitering.no/events/kurs-i-visuell-fasilitering-i-oslo-3


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.

 
Utvikling av felles ikonbank

Gjennom en øvelse utvikler vi felles ikoner for ulike
prosesser. 

 
 

Visuelle maler
Hvordan utvikle og arbeide med visuelle maler som

styrings- og dialogverktøy? 
 
 

Pratisk prosessdesign
Vi gjennomgår praktisk prosessdesign og

fasiliteringsprinsipper. 
 
 

Presentasjonstegning
Hvordan lage en visuell fremstilling av faglig stoff?

 
 
 
 
 

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. 
 

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

 
Tegnede agendaer

Vi jobber med tekst, ikoner og disposisjon på agendaer.
 

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. 



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/


Fire gratis pausetegninger 
som kan brukes på fysiske og digitale møter og workshops. 

 












