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Mål: 

 At komme fra kortlægning til enighed om indsatsområder på baggrund af 
en kortlægning af trivslen på en arbejdsplads. 

 Via en fælles kreativ proces skabe enighed om arbejdspladsens priorite-
ringer for bedre trivsel. 

 Sikre realisme i handlingsplanerne. 
 

Tid:  

 Et møde af ca. 3 timers varighed. 
 

Personer: 

 Kan principielt anvendes individuelt. Men det anbefales at metoden gen-
nemføres af et antal grupper med 3-4 deltagere. Maks. omkring 30 per-
soner i alt pr. møde. 

  I kan evt. vælge, at gentage mødet flere gange for at give flere ansatte 
mulighed for at deltage 

 

Materialer: 

 Posters, flipover mv. I kan overveje at anskaffe tænkehatte til alle i de 
seks farver, men det er ikke nødvendigt. 

 

Beskrivelse 

Edward de Bono har udviklet en metode, der kan hjælpe os med at tænke 

kreativt og få nye ideer, og som sikrer, at man ikke kun tænker traditionelt og 

logisk . 

 

Parallel tænkning  

De fleste har oplevet samarbejdssituationer hvor man arbejder mod hinanden 

i stedet for med hinanden. Men rollen som modstandere er ikke altid frugtbar 

for virksomhedens arbejde med resultaterne fra en kortlægning af arbejdsmil-

jøet. I kan derfor overveje at bruge en metode med ”parallel tænkning”. 
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At bruge en tænkehat er det samme som at indtage en bestemt tænkepositi-

on. Når man har de forskellige hatte på, skal man indtage bestemte roller, og 

disse roller lægger op til at stille bestemte typer spørgsmål og til at have be-

stemte holdninger. 

 

De forskellige tænkehatte  

 

de Bonos tænkehatte er forskellige måder at tænke på. Meningen er at man i 

en kreativ proces skal bruge de forskellige hatte og se sagen fra flere forskelli-

ge sider.  

 

Hvid: Find de fakta som kortlægningen indeholder, jo flere desto bedre. Vær 

ikke kritisk eller begejstret, men neutral: Alt skal med. Der kan sorteres sene-

re. (Eks. hvad er vi mest tilfredse med; er der forskel i besvarelserne mellem 

mænd og kvinder; mv.).  

 

Rød: Vær entusiastisk og ivrig. Hvilke positive følelser vækker kortlægningen? 

Hvilke aspekter ved den taler til dig? Hvad begejstrer dig?  

 

Sort: Sig: “ja, men...”. Problematisér og tag den bekymrede og kritiske mine 

på. Hvilke problemer er forbundet med kortlægningen og vejen videre frem? 

Hvilke risici åbner kortlægningen for?  

 

Gul: Vær positiv og konstruktiv. Hvilke perspektiver åbner kortlægningen, og 

hvilke muligheder er der forbundet med sagen?  

 

Grøn: Vær sprudlende og kreativ. Nu er alle ideer gode, og selv de mest radi-

kale forslag kan indeholde noget værdifuldt. Hvilke muligheder er der i sagen?  

 

Blå: Det er den hat I skal anvende til sidst. Tænk over din tænkning. Vurder 

processen og organisér det videre forløb. Er der nogle af de farvede hatte du 

evt. bør tage på igen, og er der hatte du er færdig med?  

 

 

Organisering 
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Når man har gennemgået resultaterne af kortlægningen, vil der givet være 

kommet nogle ideer til handlinger frem. De idéer til handlinger som bliver ge-

nereret, kan have et vist sammenfald. Derfor udvælges en række af idéerne 

for at blive vurderet nærmere. Dette gøres efter en fast rækkefølge. Først 

vurderes idéen faktuelt (hvid hat), så ses på fordelene ved denne idé (gul hat), 

dernæst ses på ulemper (sort hat) og til sidst bruges intuitionen (rød hat). 

De bedste idéer udvælges efter, hvilke der giver størst effekt og hvilke der er 

lettest at gennemføre. Den kreative proces afsluttes med at konkretisere de 

bedste idéer som handleplaner. Der laves en aftale om hvem der er ansvarlig 

for gennemførelse af handleplanerne og hvornår der følges op på handlepla-

nerne. 

 

 

På nettet findes en del materiale og ideer til fremgangsmåder, hvis man søger 

på ”de Bono” og ”seks tænkehatte”. 

 

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt: 

 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, Seniorkonsulent, Eva-Carina 

Nørskov på tlf. +45 7220 2396, e-mail: ecn@teknologisk.dk 
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