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n Et visuelt indtryk rummer mange informa-

tioner på én gang, og hjernen registrerer in-

formationerne i et billede hurtigere end ved 

tekst og tale. Derfor er det også lettere at 

optage ny viden, når ord og tekst kombine-

res med billeder. Billedet fastholder det der 

er talt om, og når man møder billedet igen 

huskes indhold i samtaler, stemninger og 

viden. 

Grafisk facilitering er et værktøj til at 

kombinere billeder og ord til læring, forstå-

else, overblik, interaktion, ejerskab og en-

gagement. Deltagerne involveres direkte i 

visualisering, strukturering, og levendegø-

relse af det de er en del af. Grafisk facilite-

ring understøtter processer og formidling. 

Det handler ikke om at tegne pænt, men 

om enkle teknikker til at tegne og skrive det 

grafisk facilitering:

Et billede siger mere 
end tusind ord  

centrale i det vi arbejder med. Tegningen 

understøtter blot faciliteringen af menings-

skabende processer. 

Derfor er grafisk facilitering effektivt

Ligeværds sekretariat har gennem længere 

tid arbejdet med grafisk facilitering. Det har 

vist sig, at Grafisk Facilitering er et godt red-

skab i samarbejdet med unge med særlige 

behov, vejledere, bestyrelser og projekter.

Jeg er projektleder på projektet ViVirk’R 

og havde disse overvejelser: Hvordan får jeg 

præsenteret mit projekt så jeg sikrer mig, 

at jeg får formidlet det relevante i projek-

tet og det giver overblik og forståelse hos 

modtageren og ikke mindst så modtage-

ren husker projektet.

Grafisk facilitering blev svaret. Gennem 

mange år har PowerPoint været brugt, sup-

pleret med en række kopier hvor tilskueren 

har kunnet føje sine egne notater til. Resul-

tatet er ofte blevet: opremsning af de skrev-

ne slides suppleret med et par grafer, eller 

billeder der lige passer ind i teksten. I man-

ge tilfælde hurtigt glemt. 

Og så kom Mette en dag med et tilbud 

”Hvorfor præsenter du det ikke med noget 

grafisk i stedet?”

Et par skitser fra Mette, der arbejder 

med grafisk facilitering på sekretariatet, gav 

mig hurtigt svar. Jeg får mulighed for at 

præsentere delelementer og et samlet over-

blik over projektet. Det skaber visuelle bil-

leder, som modtageren selv kan bygge vi-

dere på. Megen information samlet i et en-

kelt billed, der sætter spor hos modtager, 

som de ikke glemmer, når præsentationen 

er slut. 

har du lyst til at få 
et nyt redskab i dit 
daglige arbejde?
Ligeværd tilbyder nu et begynder-

kursus i Grafiske Facilitering. Den 

22. november kl. 9-15 på Skolen 

for Gastronomi, Musik & Design, 

Højskolevej 9, 7100 Vejle.

Du introduceres til de grundlæg-

gende principper bag grafisk facili-

tering og med masser af praktiske 

øvelser. Det er IKKE en forudsæt-

ning, at du kan tegne i forvejen. 

Du lærer basale teknikker til et 

nyt visuelt værktøj, som du kan træk-

ke ind i din formidling, processer og 

samtaler. Med grafisk facilitering 

kan du visualisere mønstre, forbin-

delser og netværk af ord og bille-

der. Visualisering bidrager til læring, 

overblik, interaktion, engagement 

og fastholder processer.

Kurset henvender sig til alle med-

arbejdere på skoler og uddannel-

sessteder, der er medlem af Lige-

værd, og som ønsker et nyt værk-

tøj til støtte af og samarbejde med 

unge med særlige behov.
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