









 

 
 

Nyt spændende kursus for medarbejdere og ledere, der vil være langt 
mere kreative og bedre klædt på til at løfte innovationshøjden i arbejdet.

Kreativ Nytænker kurset har fokus på individuel, team og organisatorisk 
kreativitet. Det skiller sig væsentlig ud fra andre kreativitets- og 

innovationskurser ved dets særlige fokus på at udvikle personlige kreative 
kompetencer samt kreativ selvforståelse. Derfor vil du som kursist ikke blot 

lære en masse om kreativitet. Du vil faktisk blive langt mere kreativ som 
menneske i dit arbejde, dit privatliv samt i din relation til dine kollegaer og 

samarbejdspartnere fra andre videns domæner.

Du vil blive oplært i at træne og lede andres kreativitet samt i at facilitere en 
gruppe mennesker gennem seriøse og effektive kreative processer med fokus 
på originalitet, værdiskabelse og samarbejde. Du vil opleve at en forbedret 

kreativ tænkning hæver innovationshøjden og øger succesraten for 
gennemførelse af originale ideer. 

Uddannelsesdagene er placeret på følgende daterer i 2019 og 2020

2019

23. april 10-21

24. april 09-16

2019

11. juni 10-21

12. juni 09-16

2019

13. august 10-21

14. august 09-16

2019

1. oktober 10-21

2. oktober 09-21

3. oktober 09-16

2019

26. november 10-21

27. november 09-16

2020

20. januar 10-21

21. januar 09-16

Kreativ  
Nytænker 
kursus

Danmarks mest ambitiøse uddannelse 
indenfor kreativitet - 
Med de internationalt anerkendte 
kreativitetsforskere,  
PhD Søren Hansen og PhD Christian Byrge, 
som undervisere.



 

 

 

 

 

Prisen er 38.000 + moms. 
Prisen er inklusiv udgifter til forplejning, 
lokaler og materialer. Eventuel 
overnatning arrangeres for egen regning. 
Undervisningssted: Aalborg 
Undervisningsdage: 13

Kurset har følgende fokus med diplomer og certificering

Tilmelding ved Kim Holst 
+45 70 60 50 22 

kh@howtowin.dk 

GRUNDTRÆNING I KREATIVITET 
På dette modul får du et dybt kendskab til- og erfaring i at lave en systematisk 
udvikling af din egen og dine kollegers kreativitet. Du vil blandt andet træne 
kompetencer såsom idefærdighed, fleksibel perception, original tænkning, 
videreudvikling uden bedømmelse, visualisering af fremtidsscenarier og 

forestillingsevne. I hele perioden vil du gennemføre din personlige kreativitetstræning 
ud fra udleverede og egenudviklede træningsøvelser. Øvelserne kan udføres både alene 
eller sammen med familie, venner eller kolleger. Grundtræningen i kreativitet giver dig 
den nødvendige naturlige kreative indstilling, åbne sind og de kompetencer, der skal til 

for at kunne arbejde kreativt med alle typer af opgaver.

DIN PERSONLIGE KREATIVE PROCES 
På dette modul får du et solidt kendskab til hvad der har indflydelse på din personlige 
kreativitet. Du bliver introduceret til et framework, der gør dig i stand til at forstå og 

udvikle din egen kreative metode, så du kan arbejde mere åbensindet og med 
inddragelse af meget mere (forskellig) viden i alle livets opgaver. I hele perioden vil du 

komme til at udvikle og anvende din kreative metode på de opgaver du allerede er 
optaget af og skal udføre på dit arbejde i denne periode. Din personlige kreative proces 

vil gøre dig professionel i forhold til at tilgå ethvert stykke arbejde kreativt ved at 
kombinere al din viden og erfaring med stort engagement på opgaven.
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KREATIV OVERTALELSE OG KREATIV AMBITION 
Et kreativt menneske, der bliver misforstået kan let blive opfattet som en tosse. Derfor 

er evnen til at overtale og inddrage gatekeepers og nøglepersoner helt essentielt for at få 
succes som et kreativt menneske. På dette modul bliver du trænet i at arbejde seriøst 

med overtalelse af nøglepersoner i forbindelse med udviklingen og udbredelsen af 
originale værdifulde ideer. På modulet vil du også blive introduceret til samt arbejde 

med en række forskellige niveauer af kreativitet og indflydelse. Gennem hele 
modulperioden vil du træne dine kompetencer til at overtale andre til at forstå originale 
værdifulde ideer samt arbejde med dine egne ambitionsniveauer for din kreativitet samt 
din sociale, organisatoriske, markedsmæssige og samfundsmæssige indflydelse. Kreativ 
overtalelse og kreativ ambition gør dig kompetent til at overtale relevante nøglepersoner 

for at sikre fremdrift, inddragelse og udbredelse af din eller dine ideer.

KREATIV CO-CREATION OG PROTOTYPING 
I dette modul er fokus på at inddrage andre i dit arbejde på en måde, der tillader dig at 

anvende din kreative metode samtidigt med at den gør det lettere for dine 
samarbejdspartnere at deltage kreativt. Resultatet er en arbejdsproces, hvor I sammen 
arbejder mere iderigt og er i stand til at blande viden på tværs af domæner. Igennem 

hele modulperioden vil du arbejde med prototyping og co-creation af produkter, 
begivenheder og sociale interaktioner. Kreativ co-creation og prototyping gør dig 

kompetent til at forberede og gennemføre møder med andre personer, hvor de bidrager 
kreativt med deres viden og indsigt på dine ideer og løsninger. 

FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER & ARBEJDSMILJØER 
I dette modul lærer du at designe og facilitere seriøse og effektive kreative processer 

enten i forbindelse med ide-generering eller afvikling af længerevarende kreative 
projekter. Du lærer også hvad der skal til for at en organisation kan anvende de 

ansattes kreativitet og viden på en måde, der skaber mere innovation, både hvad angår 
innovationshøjde og gennemførelighed. Facilitering af kreative processer og 

arbejdsmiljøer gør dig kompetent til at skrue på de knapper, der øger originalitet, værdi 
og implementerbarhed. Du bliver ekspert i Den Kreative Platform og bliver introduceret 

til andre internationalt anerkendte kreative procesmetoder.

TEORETISK OG REFLEKSIV KREATIVITET 
I dette modul skaber vi et overblik over kreativitetsfeltet, diskuterer og behandler 

nørdende de temaer I finder mest interessante indenfor kreativitet. Det er desuden her, 
at vi sætter et særligt fokus på at vidensdele imellem deltagere på kurset. Igennem hele 
modulet vil du refleksivt og teoretisk behandle det fokus indenfor kreativitetsfeltet, som 
du finder mest interessant. Den teoretiske og refleksive forståelse vil gøre dig kompetent 
til at formulere dig professionelt overfor kolleger og andre, når du vil overtale dem til at 

handle og tænke mere kreativt i deres arbejde og i relationen til dig.


