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De seks tænkehatte 
 

 

De seks tænkehatte: 
De seks tænkehatte er en 
struktureret måde at se og 
vurdere en given idé eller 
udfordring fra seks forskellige 
vinkler, inden der tages en 
endelig beslutning om projektet. 
Deltagerne skal på skift have 
hatte på i forskellige farver – gul, 
rød, grøn, sort, hvid og blå, som 
hver især repræsenterer en 
tænkemåde. 
 
Det gode ved de seks 
tænkehatte er, at deltagerne 
grundigt kommer rundt om 
emnet eller idéen i hele 
projektet. 
 
Start, ved at have samme farve 
hat på, da styrken ved 
tænkehattene netop er, at alle 
tænker i de samme baner 
samtidig. 
 
 
 Kontakt: 
Randers Ungdomsskole 
Grejbanken 
Nyholmsvej 12, 
8930 Randers NØ 
Tel.: 8711 8080 
Mobil: 4043 5540 
grejbanken@randers.dk 
 
 

Materialeliste: 
- Hatte i de 6 forskellige farver. 
- Et papir eller flipover. 
- Skriveredskab. 
 
 
 
 
Lokalitet: 
Ude, kan gøres inde. 
 
Deltagere: 
Op til 50 deltagere – ved flere 
deltagere end 10 inddeles i 
grupper. 
 
Tidsforbrug: 
Vejledende – 90 minutter. 
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De seks tænkehatte 

Sådan gør du  
• Præsenter idéen eller udfordringen for 

deltagerne. 
• Bed deltagerne tage den blå hat på og 

komme med input ud fra den pågældende 
hats tænkemåde i 7-10 minutter. Skriv input 
på flipover/papir. 

• Deltagerne må kun udtale sig med den 
tænkemåde, som hører til den pågældende 
hats farve. Deltagerne kan med fordel 
bruge noter, da det kan være svært i 
processen udelukkende at forholde sig til 
den pågældende hats tænkemåde. 

• Bed deltagerne fortsætte med processen 
og slutte, når alle 6 tænkehatte er afprøvet. 
Husk at afslutte med blå hat. 

• Deltagerne laver en konklusion.  
 

Hattenes betydning 
• Hvid er kendsgerninger, fakta og tal. 

Hvad er det? 
• Rød er følelser og intuition.  

Hvilken fornemmelse har du? Hvad gør det 
ved dig? 

• Sort er det vanskelige og bekymrende. 
Hvad er det værste, der kan ske? 

• Gul er positive konstruktive tanker.  
Hvilke muligheder ser du? 

• Grøn er det kreative og idérige.  
Kan vi gøre det på en helt ny måde? 

• Blå er overblik og opsamling.  
Hvem gør hvad og hvornår? 

 
 

 
 

Tips og gode idéer 
• Vi anbefaler at starte og slutte med 

den blå hat. 
• Brug ikke for lang tid under ”én hat”. 
• De seks tænkehatte kan med fordel 

bruges til evaluering og udarbejdelse 
af projektbeskrivelse. 
 
 

 

Mere information 
www.randersungdomsskole.dk 
www.grejbanken.dk 

 

http://www.randersungdomsskole.dk/
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