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TEGNINGER KAN VÆRE ØJENÅBNER  
FOR NYE FÆLLES MÅL
Grafisk facilitering kan flytte et team ud af en fastlåst tilstand, siger Kristine 
Nygaard fra Kiss the Frog. Resonans har kigget nærmere på udbyttet af at 
tegne sig gennem mødet 

Har I brug for at flytte jeres team fra en fastlåst 
tilstand, udvikle en ny arbejdsrutine eller se jer 
selv i nye roller, fordi virksomheden er i foran-
dring, så kan grafisk facilitering være nøglen til at 
skabe den nye ramme og selvforståelse.

Ifølge visualiseringsmentor Kristine Nygaard fra 
Kiss the Frog handler grafisk facilitering om 
sætte fokus på essensen i samtalen, for 
dernæst at flytte fokus til et nyt fælles mål. Hun 
oplever, at tegninger giver deltagerne på et 
møde en øjenåbner og et nyt fælles mål, som 
deltagerne ikke tidligere var åbne overfor.

”Grafisk facilitering handler om at finde ind til hovedproblematikken af de udfordringer, teamet 
står midt i, så alle kan se den overordnede sammenhæng og det nye fælles udgangspunkt. 
Netop her er visualiseringen en fordel. Det kan flytte fokus i samtalen, fordi den enkelte 
deltager på mødet ikke længere fokuserer på, om han eller hun har ret, men stopper op og 
forholder sig til tegningerne. Det løsner op for parader og modstand og gør, at alle pludselig 
ser tingene fra andre vinkler. Tegningerne stiller ganske enkelt situationen i et endnu skarpere 
lys,” siger Kristine Nygaard.

NYT FÆLLES BILLEDE
Grafisk facilitering kan kickstarte en ny 
positiv udviklingsproces – f.eks. hos et 
team som står over for forandringer 
med rolleskift og mål.

”Alle tegningerne danner grundlaget 
for det nye fælles billede for teamet og 
gør målet konkret for alle. Når de går 
fra mødet har deltagerne ikke længere 
fokus på den gamle tegning. De 
husker den nye tegning med den nye 
fælles vej og nye roller. Dermed har de 
allerede bevæget sig ind i næste fase,” 
siger Kristine Nygaard.

Hun mener, at især følelser er 
grobund for uenigheder og 
frustrationer. Følelserne kommer 
meget mere til udtryk på tegninger-
ne. Tegningerne åbner også op for 
det, som kaldes ’den blinde vinkel’. 
Det vil sige sider af sig selv, som 
man ikke er bevidst om, men som 
man ser i andre (f.eks. synes man, at 
andre virker afvisende i deres 
kropssprog, men man har selv 
samme adfærd). Til sidst har grafisk 
facilitering den fordel, at alle oplever 
at blive hørt og får italesat deres 
bidrag til mødet.

Kristine Nygaard har bl.a. arbejdet 
med organisationer og intern 
forståelse på tværs af afdelinger 
samt i et projekt, hvor  grafisk 
visualisering er brugt til at udvikle 
undervisningsmateriale til læger og 
sygeplejersker med et mål om at 
opnå en positiv involvering af 
patienterne i deres eget sygdoms-
forløb. Læs mere på Kissthefrog.dk

JEG DELTAGER KUN I 
INSPIRERENDE MØDER 

Vi deltager i alt for 
mange møder uden 
værdi og fokus. Skal vi 
gøre møderne mere 
givende, skal de være 
mere inspirerende, 
motiverende og nogle 
gange flytte os ud af 

vante roller og mønstre. Det kræver, at du 
har et gennemtænkt fokus, også selvom du 
er den inviterede part.  Det er nødvendigt at 
afstemme forventningerne og det er mere 
end o.k. at kræve aktiv deltagelse og ikke 
kun aktiv lytning af hinanden. De bedste 
møder, er dem, hvor jeg bliver udfordret i 
min tænkning – sådan lige til kanten – og 
gerne en stående invitation til at tage 
skridtet videre ud i noget nyt.

Når vi er på mødet, skal vi gøre os umage 
for at kommunikere og dele vores viden 
og holdninger. Man får for det meste 
mere med hjem, når man har delt. Møder 
skal udvikle, inspirere og flytte os. Jeg 
deltager kun i inspirerende møder, som 
giver stof til eftertanke. Det er i al fald min 
ambition. Hvad gør du?

Ida Jørgensen,  
direktør Vilvorde Kursuscenter




