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De Bonos 6 tenkehatter 
Et diskusjons- og refleksjonsverktøy for å se ting fra ulike ståsteder 

Metoden kan illustreres ved at en istedenfor å stå på hver sin side av bukken og 
argumentere hvordan den ser ut, skal dere gå sammen rundt bukken og se den fra de ulike 
vinklene og argumentere underveis fra akkurat det ståstedet. å stå på hver sin side av en 
sak og diskutere, skal en sammen se saken fra ulike vinkler. På den måten skal en 
argumenterer sammen istedenfor mot hverandre.  

 

Antall deltakere: Fra 2 til veldig mange, men hver gruppe bør være på 3-8 personer 

Tidsbruk: Fra en kort refleksjonsrunde på 5 minutter, til lengre drøftinger og 
idéutviklingsprosesser på flere timer. Alt etter bruk og omfang.  

Utstyr: En trenger ikke noe spesielt utstyr til denne øvelsen, kun vedlagt oversikt over 
fargenes betydning. 

Gjennomføring: 
Et viktig poeng med øvelsen er at alle skal «ha den samme hatten på» samtidig.  

1. Fortell kort om De Bonos seks tenkehatter – bruk gjerne beskrivelsen fra nettsiden 
her. Og beskriv hattene.  

2. Del inn i grupper om det er for mange til å være en gruppe. 
3. Før dere går i gang med selve diskusjonen, er det viktig at alle kjenner 

problemstillingen/utfordringen/hva som skal diskuteres.  
4. Det er også viktig at alle vet hvilken «hatt som er på» og kjenner hattefargens 

egenskaper. Det kan være lurt å bruke vedlegget på neste side i en presentasjon 
eller skrive den ut til deltakerne, slik at de har beskrivelsen foran seg når de 
diskuterer. Da er det lettere å holde seg til «rollen». En bør bytte hattefarge etter 
en viss tid, slik at flere sider blir belyst.  

Tips: De Bonos seks tenkehatter kan brukes på mange ulike måter, og denne øvelsen er 
nyttig for å belyse ulike sider av en sak, eller for å få frem nye ideer. Metoden kan brukes 
på alt fra korte 5-minutters øker til en halvdagsprosess.  Korte 5 minutters økter kan 
være nyttig når en er godt kjent med hattene og trenger å få belyst en spesiell side ved 
en sak. Lengre prosesser kan brukes for å få frem og utvikle nye ideer. 

Vedlegg: Beskrivelse av hattene, denne kan kopieres inn i en presentasjon eller deles ut 
til deltakerne. 
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De Bonos 6 tenkehatter 

 

  

 
Svart er dystert og alvorlig. Den svarte 
hatten er forbeholden, kritisk og forsiktig. 
Den peker ut svakheter ved en idé.  
Blått er kjølig. 

 
Det er også himmelens farge, noe som står 
over alt annet. Den blå hatten er opptatt 
av kontroll, organiserer, sammenfatter og 
konkluderer. 

 
Rødt antyder følelser, temperament, 
innlevelse og intuisjon. Den røde hatten gir 
den emosjonelle synsvinkelen. 

 
Gult er solfylt og positivt. Den gule hatten 
er optimistisk og dreier seg om håp, 
visjoner, drømmer, muligheter og positiv 
tenkning. 

 
Hvitt er nøytralt, objektivt, upartisk, 
faktaorientert. Den hvite hatten befatter 
seg med mest mulig sikker viten og 
statistikker. 

 
Grønt er gress, vegetasjon og rik, fruktbar 
vekst. Den grønne hatten markerer 
kreativitet, skapertrang, mønsterskifte og 
nye ideer. 


