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Edward de Bono 
 
verdens ledende autoriteter indenfor kreativ og konceptuel tænkning. Edward de 
Bono er dr.med. og har endvidere en doktorgrad i filosofi. Han har skrevet over 
50 bøger, som er blevet oversat til 28 sprog. 
 
Gennem hele vort liv bliver vi mennesker stillet overfor problemer. Det forventes 
af os, at vi skal kunne finde sagens kerne og opstille en brugbar løsningsmodel. 
Når vi løser problemer, har vi lært at arbejde frem efter en logisk tankeproces - 
trin for trin. Vi udtrykker os i modsætninger, hvor noget er rigtigt og andet er 
forkert. Alt bliver placeret på modsætningernes skala - sort eller hvidt. Det 
skaber stive rammer, som begrænser vores tankevirksomhed. Vi giver os til at 
lede efter det på forhånd fastlagte "rigtige" svar. 
 
90% af tiden kan vi klare os med den logiske tankeproces, men ligesom med en 
bils bakgear, der hjælper os ud af en fastlåst situation, så vil vi stå i situationer, 
hvor det er nødvendigt med et andet tankeværktøj. Vi skal kunne tænke kreativt. 
 
Kreativitet er ikke forbeholdt folk med superintelligens eller sans for magiske 
åbenbaringer. Kreativitet kan læres og er et spørgsmål om holdning, øvelse og 
vane. 
 
Skal vi blive gode til at tænke kreativt og dermed til at løse problemer, må vi 
være i stand til at betragte et problem fra mange forskellige synspunkter og 
forstå, at flere veje kan føre til en korrekt løsning. Vi skal kunne tænke i spring. 
Ved at tænke kreativt finder vi løsninger, som vi aldrig ville have fundet af den 
sædvanlige logiske vej. 
 
Kreativ tænkning 
Kreativ tænkning handler om at gøre sig fri af sit sædvanlige koncept (måde at 
tænke og løse problemer på) og således skabe nye alternativer i stedet for blot at 
vælge mellem allerede kendte muligheder. 
 
Lateral tænkning 
Lateral tænkning handler om at bruge logik til at skabe værktøjer, der kan bruges 
bevidst og formelt til at udvikle nye koncepter. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt os for yderligere information på telefon 3966 7900 eller 
post@innovator.dk  

"Kreativitet medfører, 
at man må bryde med 
gængse metoder, for 
at se på ting på en 
anden måde.” 
Edward de Bono 
	  


