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De Bonos 6 tenkehatter 
Et refleksjonsverktøy for å bli kjent med seg selv og hverandre  

 

 

Antall deltakere: Opp til 25 

Tidsbruk: 20 - 60 minutter - Avhenger av antall deltakere.  

Utstyr: A3 ark og fargestifter i fargene gul, blå, sort, rød, grønn og eventuelt hvit. 
Antall ut fra antall deltakere. To og to kan dele farger. 

Gjennomføring: 
1. Del ut et ark og fargestifter til deltakerne 
2. Fortell kort om De Bonos seks tenkehatter – bruk gjerne beskrivelsen fra nettsiden 

her. Og beskriv hattene. Her er det lurt å bruke vedlegget på neste side i en 
powerpoint eller skrive den ut til deltakerne, slik at de har beskrivelsen foran seg 
når de tegner. 

3. Gi deltakerne følgende oppgave: Dere skal nå tegne deres egen hatt. Hatten skal 
inneholde alle fargene, i den mengden dere selv mener at dere har den, men det 
skal være én hovedfarge. Alle farger er like viktige! Fasongen på hatten velger du 
selv. Dere får 10 – 12 minutter på å tegne. 

4. Når alle har tegnet ferdig, skal de presentere hatten sin for en annen. Den får 10 
minutter på oppgaven. Er det få deltakere kan og bør denne delen sløyfes. 

5. Etter dette skal alle presentere hatten sin i plenum. De velger selv hvor mye de vil 
dele. La dem snakke fritt, men går det trådt for noen, kan du gjerne hjelpe dem 
med utdypingen og refleksjonen ved å stille spørsmål som: 

 Er det farger du kunne tenke deg mer av?  

 Er det farger du kunne ønske at du kunne få utnyttet enda bedre?  

 Hvordan kan dine farger bidra positivt i din arbeidshverdag?  

 Hvordan tenker dere at dere kan utfylle hverandre og dra nytte av 
hverandres farger? 

 På hvilke måte kan ulike farger og fargekombinasjoner være en styrke? For 
deg selv/for en arbeidsgruppe/for avdelingen? 

 Er det en forsamling der de kjenner hverandre noe fra før, som kolleger, 
kan en ta en runde i plenum og spørre om andre deltakere kjenner igjen 
hatten og beskrivelse av den. Ofte er en mer kritiske til seg selv enn slik 
andre vil beskrive en. Og andre kan komme opp med definerende positive 
sider ved en annen, som de selv ikke har beskrevet eller lagt vekt på. 

6. Som en avrunding kan en oppsummere. Alle har ulike fargekombinasjoner, styrker 
og svakheter, som en bruker ulikt i ulike sammenhenger. Det er noe fint og 
verdifullt i det. Hvordan ville arbeidsplassen sett ut om alles hatter var mest 
grønne, eller mest blå eller… Det er flott å være reflektert over egne og andres 
egenskaper for å jobbe best mulig og samarbeide best mulig. 

Tips: De Bonos seks tenkehatter kan brukes på mange ulike måter, og denne øvelsen er 
fin som et første møte med De Bonos. Her blir en godt kjent med de ulike hattene og 
beskrivelsen av dem, noe som gjør senere bruk enklere og med bedre kvalitet. 

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. 


