
Introduktion til nudging og adfærdsdesign
1-dagskursus

Et kærligt puf i den rigtige retning og du kan ændre adfærd på 
mennesker. Nudging er tryllesalt og magi. Det er utroligt, når du 
ser små grønne fødder på fortorvet, der får folk til at smide affald i 
skraldespanden. På dette kursus introduceres du for de populære 
områder: Nudging og adfærdsvidenskab.

 
Dato: Onsdag den 9. september 2020 

Sådan designer du adfærdsforandringer
 1-dagskursus

På dette kursus bliver du klædt på til at være adfærdsdesigner i 
din virksomhed.  Step by step går vi igennem designprocessen og 
gør dig skarp på at designe adfærdsforandringer; fra hvordan du 
identificerer og forstår problemet, til hvordan du designer, tester 
og implementerer en succesfuld adfærdsændring.

Dato: Onsdag den 23. september 2020

Et bedre arbejdsmiljø med nudging og  
adfærdsdesign
2-dagskursus

På dette kursus får du redskaber til at skabe lykke på kontoret, 
færre arbejdsulykker og medarbejder, der handler frivilligt. Du 
lærer at slukke for ”skilteskoven” om påbud og store visioner på 
papkrus og plakater og lærer at skabe ægte trivsel og målbare 
resultater på arbejdspladsen.

Dato: Torsdag den 12. november og 19. november 2020
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Kommunikationsstrategi med nudging og  
adfærdsdesign
2-dagskursus

Synes du ikke at din kommunikation får den ønskede effekt eller 
har du svært ved at finde nyt indhold til din informationskam-
pagne? På dette kursus lærer du, hvordan du skaber handling bag 
ordene og menneskers gode intentioner. Du tilegner dig grundlæg-
gende indsigter og værktøjer, der kan forbedre din kommunika-
tionsindsats. 

Dato: Torsdage; 12. oktober og 5. november
Dato: Torsdage;  3. december og 10. december

Masterclass 
Masterclass i adfærdsdesign og 
forandringsledelse

Er du leder og har du nogensinde spekuleret i, hvordan du kan 
påvirke menneskers adfærd og hvordan du går fra tale til handling?

Denne Masterclass i adfærdsdesign og forandringsledelse er 
udviklet til dig, der ønsker at få helt konkrete værktøjer til at 
oversætte visioner, luftige strategier om trivsel, kerneydelser og 
resultater til helt konkret adfærd hos dine medarbejdere og kunder.

På uddannelsen lærer du, hvad det vil sige at adfærdslede. Du 
lærer, hvordan du øger effekten af dit lederskab og får evnerne at 
mestre adfærdsdesign som et ledelsesværktøj til at udvikle, faci-
litere og implementere målbare adfærdsforandringer.

Dato: Strækker sig over 5 moduler med start den 28. august 2020.
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