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Forord til dansk udgave:

   Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan an-
vende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over 
den beskrevne kreative teknik. Bogen er let læselig og intuitivt 
forståelig på grund af de mange eksempler og historier, som du 
også kan nyde på sengekanten.

   Den amerikanske titel ”A Whack on the Side of the Head”  
har ikke direkte kunnet oversættes til dansk. Vi har derfor valgt 
at omskrive titlen helt. At blive rusket op i er stærkt nok til os 
danskere.

  Vi håber, at læserne må få stor glæde af vores GUIDE til at 
tænke i nye baner. Brug den med flid, og tilføj et gran salt! 
Amerikanerne skærer ofte tingene for meget ud i pap.

NETforlag
Jens Fisker Carlsbæk
København, December 2008
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Mental sex

Øvelse: På mine kurser lader jeg gerne deltagerne starte med 
følgende øvelse. Tag dig et par minutter til at lave den.

   De fleste af de svar, jeg får, lyder i retning af: ”Jeg fandt frem 
til, hvordan jeg skulle rette fejl i et softwareprogram”, ”jeg fandt 
på en ny måde til at skaffe penge til vores skole”, ”jeg fik en ide 
til, hvordan jeg kunne overtale en af firmaets vanskeligste kun-
der til at købe vores nyeste maskine”, ”jeg udviklede en spæn-
dende læseplan til mine geometristuderende”, ”jeg motiverede 
min datter til at lave lektier”, eller ”jeg indrettede min stue i en 
ny farve”.
   For ikke så længe siden mødte jeg en mand, der fortalte mig, 
at det var et år siden, han fik sin sidste kreative ide. Det må have 
været noget af en ide, siden den kunne overskygge alle de øvrige 
ideer, han havde fået i det forløbne år, tænkte jeg og spurgte 
ham, hvad det var for en ide. ”Jeg fandt en smutvej hjem fra 
arbejde,” svarede han.
   Mit indtryk af manden var, at han ikke var særlig motiveret. 
Han udtrykte en slags alt-er-okay-og-der-er-da-ingen-grund-til-
at-lave-om-på-noget-der-plejer-at-fungere-holdning. Men han fik 
mig til at tænke: Hvorfor skal man overhovedet være kreativ? 

1.  Hvornår fik du sidst en kreativ ide?

 I morges 
 I går
 I sidste uge
 I sidste måned
 Sidste år

2.  Hvad var det for en ide?
 
3.   Hvad motiverer dig til at være 

kreativ?
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Jeg kan komme på to gode grunde. Den første er forandring. Når 
verden forandrer sig, og vi får nye oplysninger, er det ikke læn-
gere muligt at løse dagens problemer med gårsdagens løsninger. 
Gang på gang oplever folk, at de løsninger, de fandt for et par 
år siden, ikke længere virker. Det stiller dem over for et valg. 
De kan begræde, at det forholder sig sådan, eller de kan bruge 
deres kreative evner til at finde frem til nye svar, nye løsninger 
og nye ideer.
   En anden grund til at få nye ideer er, at det er ret sjovt. Faktisk 
plejer jeg at omtale kreativitet som ”sex i vores mentale liv”. 
Ideer har ligesom organismer en livscyklus. De fødes, udvikler 
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sig, modnes og dør. Vi må altså skabe nye ideer, og til det skal 
vi bruge vores mentale forplantningsevne: kreativiteten. Den er 
ikke blot praktisk, men også fornøjelig. Præcis ligesom sit biolo-
giske modstykke.

Hvad er kreativ tænkning?

Øvelse: Forestil dig, at du er et marketinggeni. Du får en op-
ringning fra en direktør for et stor firma, der fortæller, at hans 
lagersystem har lavet en fejl, og at hans firma ligger inde med 
et overskud af kuglelejer til en værdi af 1 million dollars. Din 
opgave er nu at finde på noget, kuglelejerne kan bruges til - hver 
for sig eller flere ad gangen. Brug et øjeblik på at skrive dine 
ideer ned. 

  Jeg spurgte engang reklamelegenden Carl Ally, hvordan en 
kreativ person er indrettet. Han svarede: ”En kreativ person vil 
gerne være alvidende. Han vil vide noget om oldtidshistorie, sid-
ste århundredes matematik, aktuelle produktionsteknikker, hvor-
dan man arrangerer blomster, og hvordan fremtiden tegner. Han 
ved ikke, hvornår han får brug for sin viden til at få en ny ide. Det 
kan være om seks minutter eller syv år, men den kreative person 
har tillid til, at det vil ske.”
   Jeg er enig med Carl Ally. Viden er grundlaget for en ny ide. 
Det betyder dog ikke, at viden alene gør en person kreativ. Mon 
ikke vi alle kender personer, der har en stor viden, men som 
ikke er særlig kreative? Disse personers viden bliver inde i deres 
hoveder, fordi de ikke tænker på at bruge deres viden på en ny 
måde. Nøglen til at være kreativ ligger altså i, hvordan du bruger 
din viden.  
   Kreativ tænkning kræver, at man har et livssyn, der giver plads 
til at lede efter nye ideer og lege med sin viden og erfaring. 
Med et sådant livssyn prøver man sig frem ud fra forskellige ind-
faldsvinkler til problemet. Først en, så en anden - ofte uden at 
komme nogen vegne. Via skøre, fjollede og upraktiske ideer når 
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