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Adfærdsdesign
i praksis (ADP)
– en WElearn uddannelse
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Katrine fra COWI:
”Kurset har virkelig sat mine antagelser på prøve – og værktøjerne har
givet mig konkret inspiration til at udvikle nye løsninger”
Louise fra FynBus:
”Vi er blevet mere bedre til at se vores problemstillinger fra kundernes
perspektiv, og det har givet os spændende nye indsigter ifht. deres valg
og incitamenter”
Katja fra ZBC:
”Jeg har lært at det er muligt, og hvor effektivt det kan være, at bryde
store komplekse problemstillinger ned i bidder man kan agere på”
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Nu har du mulighed for at deltage i WElearns fem-dages kursus om adfærdsdesign i praksis. On site-undervisning
af eksperter, hjemmeopgaver, læsning og feedback sætter dig i stand til at bruge nøgleindsigter fra adfærdspsykologi praktisk, så du med afsæt i dine udfordringer kan skabe forandring og bedre bundlinje i din organisation eller
virksomhed. Uddannelsen er organiseret i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.
Dette indeholder ADP:
•	5 dage med undervisning hos WElearn
•	Udgangspunkt i din udfordring hentet fra din
egen kontekst
• Hjemmeopgaver, læsning og løbende feedback
•	En endelig eksamen i dit arbejde med din udfordring og dine løsninger
Du får:
• Indsigt i, hvad der driver folks beslutningsprocesser
• Viden om, hvorfor vi vælger irrationelt - og hvordan
du kan bruge det til din fordel
•	En masse tips og indsigter fra adfærdspsykologi,
som du kan anvende i praksis
•	Værktøjer til at arbejde med din udfordring, med
sparring fra vores eksperter

Hvem er det for?
Alle er selvfølgelig velkomne på vores kurser, men vores erfaring viser, at:
•	hvis du arbejder i det offentlige fx med implementering af strategi og indsatser
•	hvis du arbejder i en større organisation med interne
udfordringer
• hvis du arbejder med mennesker og effektivisering
•	hvis du er designer eller udvikler, som vil have ny viden og inspiration
Så er kurset ADP lige noget for dig!

Vi er allerede omgivet af det: Smarte, gode og brugervenlige produkter og
services i vores hverdag bruger metoder, tricks og idéer fra adfærdsdesign.
God og hensigtsmæssig adfærd kan ses på bundlinjen og på trivslen.
Lad os blive endnu bedre til at designe og sprede god og smart adfærd!

København
6. Marts
7. Marts
27. Marts
24. April
25. April
22. Maj

- Startdato/kursusdag (kl. 10-16)
- Kursusdag (kl. 10-14)
- Kursusdag (kl. 10-16)
- Kursusdag (kl. 10-16)
- Kursusdag (kl. 10-14)
- Eksamen

Hvor:
WElearn, Toldbodgade 89, 1253 København K.
Der er fine parkeringsmuligheder, og både bus og
metro holder næsten lige ved døren.

Odense
13. Marts
14. Marts
4. April
2. Maj
3. Maj
29. Maj

- Startdato/kursusdag (kl. 10-16)
- Kursusdag (kl. 10-14)
- Kursusdag (kl. 10-16)
- Kursusdag (kl. 10-16)
- Kursusdag (kl. 10-14)
- Eksamen

Hvor:
WElearn, Kochsgade 31D, 5000 Odense C.
Der er gratis parkering lige nedenfor og stationen,
er kun fem minutter fra os.

Vi sørger for forplejningen - både morgenmad og frokost.

Meld dig til på
www.welearn.dk/#adp nu
Pladserne ryger hurtigt

Samlet pris for 5-dags kursus med eksamen og
alt inkl. materialer og forplejning: kr. 29.500

