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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen har en etnografisk ansats, där jag med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och 
observationer beskriver de Bonos arbetssätt Sex tänkande hattar. Det huvudsakliga syftet med 
studien är att utifrån ett lärarperspektiv beskriva hur man i praktiken arbetar med de Bonos 
Sex tänkande hattar i Australien och varför man valt att göra så. Syftet är också att redovisa 
olika sätt att se på barns tänkande samt åskådliggöra idén med de Bonos modell.  
 
I litteraturstudiens första del redovisas olika synsätt på barns tänkande. I den andra delen 
presenteras Sex tänkande hattar med utförliga beskrivningar av hattarnas olika roller. Teorin 
följs av en metoddel där jag dels presenterar den etnografiska metoden och dels beskriver hur 
jag gått tillväga för att genomföra studien. Därefter presenteras mina observationer för att 
åskådliggöra hur arbetet med Sex tänkande hattar kan se ut. På samma skola genomfördes 
också intervjuer med rektor Paul Thomson som infört Sex tänkande hattar i Australien, en 
lärarstuderande på praktik samt två lärare. Ytterligare fyra intervjuer med olika lärare 
genomfördes på två grundskolor i Australien. Genom intervjuerna ges en inblick i 
informanternas syn på Sex tänkande hattar och varför de valt eller valt bort, att arbeta med 
modellen. 
 
Resultatet från intervjuerna visar att alla informanter har en positiv inställning till Sex 
tänkande hattar. Genom att arbeta med Sex tänkande hattar menar de att eleverna får kunskap 
om det egna tänkandet, vilket också är de Bonos idé med modellen. Anledningen till att vissa 
informanter valt bort att arbeta med Sex tänkande hattar är bland annat att lektionerna tar lång 
tid att planera och genomföra. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Att barn har många tankar och idéer vet alla som någon gång arbetat med barn. Jag har en 
vilja att i mitt arbete som lärare ta tillvara dessa funderingar, dels för att jag tycker att man bör 
ta människors tankar på allvar och dels för att barn ofta har någonting viktigt att säga. Alltför 
ofta lämnas elever i skolan sittande med sina frågor och finurligheter medan läraren skyndar 
på till nästa uppgift eller nästa lektion. Eleverna ges varken tid eller verktyg för att utveckla 
sina tankar. Jag tycker mig se att detta resulterar i att många barn inte ser sina tankar som 
viktiga, viljan att istället göra som läraren och de övriga eleverna gör blir det centrala. Arbetet 
i skolan blir något som de gör för andras skull. Det de själva vill uttrycka kommer i andra 
hand.  
 
Av en tillfällighet kom jag genom en lärare vid Linköpings universitet i kontakt med de 
Bonos modell Sex tänkande hattar. Sex tänkande hattar är en modell som används på företag 
och i skolor världen över. Modellen ger utövarna en chans att strukturera upp sina tankar och 
på ett tydligt sätt kunna se hur de själva och andra tänker. Tidigare hade jag hört talas om 
modellen genom en bekant till min familj men trodde då att det var en liten och obetydlig 
modefluga som utövades på ett fåtal skolor i Australien. Nu när läraren vid universitetet 
uppmärksammade arbetssättet insåg jag att det var ansenligare än jag tidigare trott. 
Anledningen till att det just blev Australien som kom att bli mitt mål berodde på att Paul 
Thomson, mannen som introducerat Sex tänkande hattar i olika skolor runt om i Australien, 
ställde sina tankar om modellen och sin skola till förfogande. Jag såg min chans att upptäcka 
ett område som för mig tidigare inte existerat. Att på plats i Australien få se hur man i skolan 
valt att arbeta med Sex tänkande hattar och att få en bild av varför man valt att arbeta med 
denna modell där, blev mitt mål. I litteraturdelen ger jag en mindre översikt om olika teorier 
om barns tänkande, därefter följer en redogörelse av grundtanken bakom de Bonos Sex 
tänkande hattar.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med studien är att utifrån ett lärarperspektiv beskriva hur man i 
praktiken arbetar med de Bonos Sex tänkande hattar i Australien och varför man valt att göra 
så. Syftet är också att redovisa olika sätt att se på barns tänkande samt åskådliggöra idén med 
de Bonos modell. 
 
Mina frågeställningar blir därför följande: 
 
? Hur arbetar man med Sex tänkande hattar i Australien? 
? Varför väljer man detta arbetssätt? 
? Vilken är de Bonos syn på barns tänkande i jämförelse med andra synsätt? 
 

1.3 Disposition 
Litteraturstudien är indelad i två delar. I den första delen ges en inblick i olika synsätt på barns 
tänkande. Den andra delen börjar med en överskådlig bild på vad de olika hattarna innebär, 
därefter ges en utförlig beskrivning av deras huvudsakliga roll. Teorin följs av metoddelen, 
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där jag klargör hur jag har arbetat med uppsatsen samt hur jag praktiskt gått tillväga för att 
genomföra min studie. Vidare presenteras resultatet i form av observationer och intervjuer. 
Observationerna är indelade i fem lektioner vilka följs av intervjuer, där åtta intervjupersoner 
ger sin syn på Sex tänkande hattar. Resultatet avslutas med en resultatdiskussion, där jag 
resonerar kring teori, observationer, intervjuer samt väver in mina egna tankar. Därefter ger 
jag förslag till fortsatt forskning och slutligen redogör jag för vilken litteratur som använts i 
uppsatsen. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Barns tänkande 
Donaldson (1979) har visat på många olika sidor av barns tänkande. Hon hävdar att barn i 
skolan kan ha svårt att handskas med abstrakta begrepp, eftersom de inte stött på dessa 
tidigare i livet. Barn kommer till skolan med väl utvecklade färdigheter som tänkare men 
enbart som tänkare på verkliga ting och verkliga problem. I skolan ska de sedan lära sig att 
rikta sina tankar inåt och bli abstrakta tänkare. Skolan kräver en kunskap som är formell, 
systematisk och fri från kontext. Barnet måste nu lära sig att systematisera och fokusera. ”Han 
måste kunna styra sina egna tankeprocesser med eftertanke. Det räcker inte att bara tala utan 
han måste välja vad han ska säga, det räcker inte bara med att tolka utan han måste väga 
tänkbara tolkningar mot varandra” (Donaldson 1979 s.82).  
 
Uppmärksamheten måste enligt Donaldson (1979) riktas mot själva tänkandet, för att få 
kontroll över det. ”Kontrollfrågan har vital betydelse för förmågan till relationsfritt tänkande, 
vilket som vi sett bland annat innebär att man kan koncentrera sig på ett problem och inte låta 
sig distraheras av kunskaper, åsikter eller sinnesintryck som inte har med problemet att göra” 
(Donaldson 1979 s.87). Hon hänvisar till Vygotsky som påpekar vitsen med att bli medveten 
om en funktion för att sedan kunna påverka den. ”Om ett barn ska kunna kontrollera och styra 
sitt eget tänkande på det sätt som vi här har avsett så måste han bli medveten om det.” 
(Donaldson 1979 s.87). Donaldson (a.a.) hävdar också att medvetenhet och kontroll över sitt 
tänkande är ett steg mot att utveckla sin intelligens. Hon menar att tänkandet måste flyttas från 
det omedvetna till det medvetna och gärna i interaktion med andra människor. Detta sker i 
skolan inom konstruerade ramar, som till synes kan vara onaturliga men är ett måste för 
utvecklandet av abstrakt tänkande.  
 
Bruner (1971) har forskat i hur barnets intellektuella kapacitet utvecklas och hur skolan kan 
anpassas till denna utveckling. Han anser att skolan och undervisningen bör stödja och gagna 
barnets utveckling och att innehållet i skolan ska vara av relevans både för kommande studier 
och i vardagen utanför skolan. Elevernas erfarenheter ska kunna appliceras på så många andra 
situationer som möjligt, ämnenas struktur är det viktiga att lära in, istället för små 
osammanhängande delar av fakta. Denna tanke är ett grundbegrepp i Bruners 
undervisningsteori. Han anser att ”Vetande är en process, inte en produkt.” (Bruner 1971 
s.88). Undervisning ska inte ske i den meningen att vi ska fylla eleverna med massor av 
kunskap, meningen med undervisning är att få eleverna att tänka på egen hand och lära dem 
att ta del i den process som ska leda dem till kunskapen. Eleverna ska själva konstruera en 
modell av vad världen är och vad de kan göra med den. Bruner (a.a.) anser att man ska sträva 
efter en kursplan som innefattar inhämtandet av färdigheter, som i sin tur leder till att man kan 
bemästra ännu viktigare kunskaper, som så småningom leder till ett förvärvande av dessa 
kunskaper. 
 
Genom att förstå ett ämnes struktur kan man upptäcka hur saker och ting är relaterade till 
varandra och det är först när man kan se strukturen som man kan tillämpa sin kunskap på 
andra områden även utanför klassrummet. Bruner (1973) och Thomson (2002) menar att 
struktur gör det lättare att komma ihåg och om man lär sig en struktur kan den tjäna som en 
förebild, när man försöker förstå sig på likartade fenomen, som man kan komma att möta. 
 
Bruner (1971) anser att man bör anpassa arbetssätt, presentationsformer och fakta till en nivå 
som passar den enskilda eleven. Att arbeta konkret och förberedande i tidig ålder ger en 
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grundläggande färdighet till senare inlärning. En upprepning av fakta ska sedan ske på en mer 
och mer avancerad nivå skoltiden igenom. Denna teori benämner Bruner ”spiralprincipen”. 
Han menar att utvecklingen och barns sätt att tänka inte är beroende av någon fast ålder, 
”Vilket begrepp eller problem eller kunskapsområde som helst kan presenteras i en form som 
är tillräckligt enkel för att varje enskild elev skall kunna förstå det och känna igen det.” 
(Bruner 1971 s.58). Här skiljer han sig från Piaget som i sin stadieteori menar att barns 
tänkande skiljer sig åt i olika stadier men tänkandet för barnen inom samma stadium är 
densamma. Barnen kan inte lära sig något som är på utvecklingsstadiet över deras egen nivå. 
Vad barnen lär sig är direkt sammankopplat till det stadium de för tillfället befinner sig i 
(Säljö 2000).  
 
Bruner (1971) menar, i likhet med Vygotsky (se Säljö 2000) att sociala erfarenheter spelar en 
stor roll för den psykiska och intellektuella utvecklingen, barnen påverkas av faktorer 
runtomkring dem. Samtidigt påpekar han även att vissa biologiska och evolutionära 
begränsningar finns, när man talar om den mänskliga intelligensen. Barnen måste enligt 
Bruner (1973) inte ha uppnått ett visst stadium i utvecklingen för att tänka abstrakt. 
Symboliskt tänkande är inte styrt av utvecklingsnivån. Även små barn kan utföra uppgifter om 
de får undervisning och stöd och en mer erfaren partner bör bistå barnets tänkande och stärka 
de egenskaper det redan har.  
 
Undervisningen ska enligt honom vara sådan att eleverna får hjälp med att hitta koder, 
mönster, och regelbundenhet (Bruner 1971). I likhet med Vygotsky (se Säljö 2000) menar 
Bruner (1973) att kommunikation mellan den mindre mogna och den mer mogna människan 
är viktig för den intellektuella och personliga utvecklingen. Handledaren bör hitta medelsvåra 
problem och frågor som vägleder eleverna i deras inlärning och för dem vidare. Detta skulle 
skapa ett engagemang hos eleverna eftersom Bruner (a.a.) hävdar att elever i alltför liten 
utsträckning i skolan får känna hur det är att helt gå upp i en fråga eller ett problem. Om de får 
göra detta mer i skolan skulle det leda till att det ger henne en sporre att fortsätta att utvecklas 
och lösa andra frågor vid senare tillfällen. ”Det bästa sättet att skapa ett intresse för ett ämne 
är att göra det värt att kunna, vilket vill säga att man ser till att den inhämtade kunskapen kan 
användas i ens tänkande även i andra situationer än i den då inlärningen skedde.” (Bruner 
1973 s.46). 
 
Att lära något med hjälp av någon bör vara mindre riskabelt och mindre obehagligt än att lära 
sig saker själv, hävdar Bruner (1971). Under ordnade undervisningsformer blir följderna av 
olika misstag man gör mindre, samtidigt som utbytet av undersökningen av de rätta 
alternativen blir större. Det är dock viktigt att eleven inte blir alltför beroende av handledarens 
rättelser och förslag. Undervisningen bör bygga upp elevernas egna system så att hon i 
framtiden kan reda sig själv, eftersom undervisning enligt Bruner (a.a.) enbart är en tillfällig 
företeelse.  
 
Handling och problemlösning är viktiga grundstommar i Bruners teori. Barnet kommer att 
kunna förstå och generalisera kunskaper endast om dessa kunskaper har sin grund i praktisk 
problemlösning. Kunskap uppstår genom att man lär genom att upptäcka, man ställer en 
hypotes, undersöker och drar sedan slutsatser. Detta menar Bruner (1971) är något man bör 
göra under alla år i skolan då han hävdar att abstrakt tänkande kan växa fram genom konkreta 
handlingar. Han menar att människans sätt att använda sitt intellekt beror på hennes förmåga 
att använda verktygen som finns runtomkring henne på rätt sätt. ”För det finns ju som Jerome 
Bruner påpekar verktyg för tänkandet lika väl som för handen och i båda fallen kan 
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tillkomsten av ett nytt effektivt verktyg göra det möjligt att överskrida de gamla 
gränserna.”(Donaldson 1979 s.79). 
  
Barn i skolan lägger ner mycket tid på att försöka lista ut vad det är läraren egentligen vill och 
detta leder till att de störs i sin egen problemlösning menar Bruner (1971) och Thomson 
(2002). Man måste därför i skolan uppmuntra eleverna till egen problemlösning genom att 
skapa tillfälle och tid, där elever får väga olika alternativ och tankegångar mot varandra. 
 
Wilson och Wing Jan (1993) anser också att man i skolan bör få mer tid att tänka, eftersom 
reflektion och det metakognitiva tänkandet då får tid att uppmärksammas. De menar att det är 
viktigt att inte bara eleverna funderar över sitt tänkande, även vuxna i skolan bör ta sig tid att 
reflektera och använda ett metakognitivt tänkande. De menar att om man lär sig att använda 
olika strategier för tänkande är detta användbart i alla situationer i livet. En färdighet i att 
tänka ger människan en väg till kunskap och det är lättare att använda den kunskap man redan 
har för att skaffa sig ny, menar de. Att ha kunskap om sitt tänkande ger enligt Wilson och 
Wing Jan (1993) ett självständigt tänkande, ökad motivation och en vilja att våga tänka i 
andra banor. Eftersom man är medveten om hur man tänker är man också medveten om sina 
brister och sina styrkor. 
 
Om eleverna inte får tid att tänka och lösa problem i skolan blir ofta svaret på frågor – Jag vet 
inte. Eleverna blir fixerade vid att finna ett svar istället för att bli utmanade i processen att 
finna svaret och se frågan från olika håll, menar Costa (1992). Om de istället får tid att tänka 
får eleverna den uppfattningen att deras tankar är viktiga, vilket medför att de ser sitt tänkande 
som ett steg i sitt lärande. Tänkandet är ett bra mål i sig, rätt svar är inte alltid det viktigaste. 
Costa (a.a.) och Thomson (2002) anser att tänkande i skolan bör ske tillsammans med andra, 
då detta ger en social intelligens. Man lyssnar på andras idéer, bygger på sina egna och får 
berätta hur man själv tänker. 
 
Eleverna måste få en arena i skolan, där de kan lyssna och gissa, fråga på olika sätt och finna 
olika lösningar på problem. Genom att eleverna får gissa och använda sin intuition i olika 
frågor lär man dem att uppskatta hur rimliga saker egentligen är (Bruner 1971, Thomson 
2002). Bruner (1973) menar att gissningarna bör följas upp och verifieras så eleven lär sig se 
olika rimligheter i sina påståenden. Att inte bejaka elevers gissningar kan de bli hämmande 
och leda till att tänkandet blir rakt och enkelspårigt istället för livligt och nytänkande. Även 
om gissningarna blir fel ska detta inte hämma eleven till att våga fortsätta. Läraren måste vara 
till stort stöd då man både måste rätta elevens orimliga gissningar samtidigt som man bör 
uppmuntra henne att gissa vidare. Eleverna måste få och våga begå misstag när de gissar. 
Bruner (a.a.) tycker att en bra lärare ansvarar för att elevens självtillit och mod har chans att 
utvecklas vid diskussioner där intuitivt tänkande har en nyckelroll. 
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Sex tänkande hattar 

VIT 
 

Fakta 
 

Neutral och objektiv 
 

Vem? När? Var? Hur? 
Beskriv och sammanfatta 

 

RÖD 
 

Känsla 
 

Intuition och känslor 
 

Hur känner vi inför detta? 
Vår första känsla inför detta 

är… 
 

SVART 
 

Negativ 
 

Dåliga sidor och 
försiktighet 

 
Fungerar detta? Vilka faror 

finns? 
 

GUL 
 

Positiv 
 

Goda sidor och optimism 
 

Vad är det bästa som kan 
hända? 

Vad är bra med idén? 
 
 

GRÖN 
 

Kreativ 
 

Idéer och förslag 
 

Hur kan vi lösa detta? 
Låt fantasin flöda 

 
 

BLÅ 
 

Organiserar tänkandet 
 

Tänker om tänkandet 
 

Vad har vi gjort hittills? 
Hur tänker vi? 
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2.2 Sex tänkande hattar – beskrivning av ett arbetssätt 
”Tänkandets största svårighet är förvirring och oreda. Vi försöker göra alltför mycket på en 
gång. Känslor, information, logik, förhoppningar och kreativitet, alla tränger de sig på oss. 
Det är som att jonglera med alltför många bollar.” (de Bono 1987 s. 8). 
 
De Bono är född 1933 på Malta. Han har skrivit 62 böcker som är översatta på 37 språk. De 
Bono är hedersdoktor i psykologi och filosofi vid universitetet i Oxford och har blivit känd 
världen över för sina tankar om utvecklandet av människans tänkande. De Bono (1987) menar 
att det är svårt att få nya idéer och svårt att ta rätt beslut om man inte delar upp sina tankar i 
olika delar. Han menar att det är svårt att annars skilja på förhoppningar, känslor, fakta och 
logik. För att ta ett viktigt beslut eller fundera ut andra lösningar på olika problem krävs det 
ett nytt sätt att tänka. Ett sätt som inte tar hänsyn till massor av olika tankar med en gång, utan 
väljer ut en del av tänkandet i taget. 
 
Axelsson (1990) och Waje (1990) har i artiklar visat på de Bonos tankar om det västerländska 
tänkandet och hur skolan skulle kunna förändras för att få ett tänkande klimat. De Bono menar 
enligt Axelsson (a.a.) att det västerländska tänkandet att nå sanningen saknar konstruktivitet 
och kreativitet. Vi i västvärlden är bra på att hantera problem som skall analyseras, men sämre 
på att lösa problem där ingen direkt orsak går att finna. Axelsson (a.a.) skriver att de Bono 
lagt märke till att eleverna uppmuntras att tänka på detta sätt genom hela skoltiden. Enligt 
Axelsson (a.a.) anser de Bono att eleverna istället bör lära sig att uppmärksamma problemen 
redan innan de uppstår. De Bono efterfrågar enligt Waje (1990) en undervisning i skolorna där 
det reaktiva tänkandet byts ut mot ett handlingstänkande. En undervisning i 
handlingstänkande skulle behöva ha lika stor plats i skolans undervisning som räkneförmåga 
och läs- och skrivkunnighet. Waje (a.a.) menar att de Bono efterfrågar en schemalagd 
undervisning i tänkande i skolan eftersom det enligt de Bono ökar elevernas resultat i andra 
ämnen. Waje ger ett exempel där de Bono hänvisar till en skola i Australien, där 25 procent av 
eleverna hade nått den högsta nivån i matematik. Efter undervisning i konsten att tänka hade, 
enligt de Bono, procentsatsen fördubblats. 
 
För att försöka förbättra och förändra vårt sätt att tänka har de Bono konstruerat en modell 
som han kallar Sex tänkande hattar. Idén går ut på att sex hattar med olika färger ska hjälpa 
tänkaren att reda upp i oredan och strukturera tänkandet i sex delar. En hatt ger ett sorts 
tankesätt, vilket leder till en uppdelning av vad som är känslor eller fakta, kreativitet och 
förhoppningar (de Bono 1987). Genom att lägga fokus på att det är sex olika delar av 
tänkandet som är det viktiga understryks själva tänkandet som en central del i problemlösning. 
Att leverera ett svar är det sekundära, att tänka är det primära.  
 
Hattarna kan förekomma som verkliga ting i form av riktiga hattar eller med andra konkreta 
symboler som visar vilken färg på hatten som används just för tillfället. Mer vana användare 
använder ofta hattarna visuellt utan konkreta föremål. (Thomson 2002) De sex tänkande 
hattarna kan användas av en person eller i grupp, i skolan, på företag eller på fritiden. De kan 
också användas separat eller systematiskt. Om man väljer att använda dem separat går man 
igenom valda hattar i två till tre minuter vid ett tanketillfälle, antingen på uppmaning av andra 
eller på eget initiativ. Vid systematisk användning används hattarna utefter ett i förväg 
uppgjort shema som personen med den blå hatten arbetat fram. Hattarna blir ett medel för att 
förändra en del av tänkandet. Det finns ingen speciell ordningsföljd för hattarna, de kan 
användas hur många gånger som helst vid ett tanketillfälle. (de Bono 1993). 
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De Bonos hattar har färger som ska kunna härledas till olika tankebanor. Färgerna har han valt 
i och med att färger lätt sammankopplas med en tanke. Vitt står för neutralitet, rött för vrede 
(han hänvisar här till uttrycket ”att se rött”), svart anses dystert, gult tycks soligt och positivt, 
grönt står för grönska och fruktbarhet och blått står för himlen som finns över oss. Varje färg 
ger den speciella hatten en bestämd betydelse. Den vita hatten står för objektivitet, fakta, 
siffror och information. Dess motpol är den röda hatten som visar på det emotionella i 
tänkandet, stämningar och intuition. Svart hatt är negativ medan den gula är dess motpol och 
står för det positiva och konstruktiva. Den gröna hatten står för kreativitet, fruktbarhet och 
utmaningar och slutligen visar den blå hatten på en övergripande kontroll över tänkandet och 
tänkandets förlopp (de Bono 1987). 
 
De Bono (1992) anser att hans modell med Sex tänkande hattar tar bort det abstrakta från 
tänkandet och gör det mer konkret. Det är lätt att använda en modell där tänkandet blir synligt 
för alla inblandade och de Bono (a.a.) anser att man kan lära alla att arbeta med den. Att tänka 
om sitt tänkande anser de Bono (a.a.) vara svårt att lära sig men med Sex tänkande hattar 
menar han att metakognitionen kommer på köpet med den blå hatten. 
 
Vid användandet av hattarna skall de alltid benämnas som färg, och inte som funktion. De 
Bono (1987) menar att det kan skapa blockeringar om folk uppmanas att tänka mer positivt, 
hellre ska man då säga att de bör ta på sig den gula hatten. ”På det sättet tillhandahåller de sex 
tänkande hattarna ett språk som är exakt utan att vara stötande.” (de Bono 1987 s.165). 
 
De Bono (a.a.) har valt att använda hattar just därför att det ofta är en del av en uniform, som i 
sin tur visar en del av en roll. Genom att ta på sig en hatt ger det en signal till omgivningen att 
”jag tänker”. Han menar att hans sex hattar ska vara lätta att ta på och ta av och att det således 
ska vara lätt att byta roller. I och med detta slipper man att alltid hamna i en roll av att ”vara 
den negativa” eller att alltid vara den som ”blandar in känslor” i sina beslut. En människa blir 
i och med rollbytet olika tänkare med samma huvud. Genom att byta hattar under tänkandets 
gång kan alla få utlopp för olika delar av sitt tänkande, utan att ens personlighet behöver 
blottas. Man spelar en roll och med en tänkande hatt på sig ska man våga säga saker som 
slipper sätta ens jag på spel. 
 
Thomson (2002) menar att ens förmåga att tänka inte har med intelligens att göra, att tänka 
medvetet är något som alla kan lära sig och bli bra på. Tid och struktur är viktiga ingredienser 
när man ska få elever att tänka medvetet och metakognitivt. Genom att ta på sig en hatt så 
görs omgivningen medveten om tänkandet, samtidigt som man betonar vikten av att tänka. I 
och med att även färgen på hatten måste väljas görs tänkandet ännu mer medvetet. Ett 
medvetet tänkande leder i sin tur till att man lättare kan ta rätt beslut eller ställning i en fråga. 
De Bono (1987) påstår att användandet av de sex tänkande hattarna kan så småningom mynna 
ut till att det fungerar som en betingande signal som sätter igång tanken åt en viss riktning.    
 
Syftet med att använda de sex tänkarna hattarna är alltså enligt de Bono (a.a.) att släppa lös 
tankarna i ett rollspel, man riktar uppmärksamheten på sex olika aspekter av frågan, det är 
bekvämt att byta hatt och tankebana, det blir som en betingande signal i hjärnan, samt att det 
ger en tydlig och strukturerad mall för hur tänkandet ska gå till (de Bono a.a.). I skolan kan de 
Sex tänkande hattarna användas för att lära eleverna olika strategier för problemlösning, samt 
för att stimulera elever till ett reflekterande tänkande. Dessutom lär sig eleverna att sätta sig in 
i andras tankar och se olika perspektiv på idéer (Ellmin 1999, Thomson 2002).  
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För att ge en klarare bild över vad de Bono menar med sina Sex tänkande hattar följer här en 
beskrivning av var och en av de Sex tänkande hattarna.  
 
2.2.1 Vita hatten 
De Bono (1987) riktar viss kritik mot att information ofta förekommer inbäddat i ett 
resonemang. Man döljer de verkliga fakta som finns och det är efter att ha tagit del av hela 
resonemanget svårt att ta en helt objektiv ställning till problemet. Om fakta visas i samband 
med en diskussion blir det omöjligt att se helt objektivt på fakta, menar han. Med den vita 
hatten separerar man ut fakta, siffror och annan information från allt annat. Det rent neutrala 
och objektiva är det centrala, de Bono jämställer den vita hattens tänkande med att tänka som 
en dator.  
 
Slutsatser och tolkningar innefattas inte av den vita hattens tänkande. Målet är att sträva efter 
att ta fram så rena fakta som möjligt. De Bono (a.a.) delar upp fakta i ”förmodade fakta” och 
”kontrollerade fakta” (de Bono 1987 s.38). Förmodade fakta kan visas med den vita hattens 
tänkande men det måste klart framgå att det är sådana fakta det är frågan om. Förmodade 
fakta skulle till exempel kunna vara ”Jag har hört att om man äter innan man badar kan man få 
kramp”. Ett kontrollerat fakta är istället ”Jag fick kramp när jag badade, efter att jag ätit”. I 
den vita hattens tänkande är också allt skvaller och hörsägner tillåtna, eftersom vi talar om att 
det är vad vi hört eller läst. Det vi inte ska ta ställning till med den vita hattens tänkande är om 
påståendet är rätt eller fel. Ens egen åsikt är aldrig tillåten i den vita hattens tänkande. Man 
kan också med den vita hatten säga saker som ”I de flesta fall där kramp har förekommit i 
samband med bad har vederbörande ätit innan”. Den vita hatten pekar dock inte på att det är 
just maten som gjort så att krampen uppkommit. Den vita hatten ska motverka att den som 
lägger fram uppgifter ska främja ett visst ställningstagande (de Bono 1987). 
 
Används den vita hatten ska informationen vara så utförlig som möjligt. Att precisera när 
saker hände och vem som sa vad är exempel på information som kan behövas för att behandla 
påståenden med den vita hatten. Den vita hatten ska kunna redogöra för vilken information 
man har, varifrån man kan skaffa information som saknas, eller varifrån man har fått den 
information som man har (de Bono 1993).  
 
Med den vita hatten finns en möjlighet att bara tänka på och få ren information. Erfarenheter, 
instinkt, aningar, emotioner, tolkningar, ingivelser, intryck och uppfattningar tillhör inte den 
vita hattens tänkande. 
 
2.2.2 Röda hatten 
De Bono (1987) har valt att ge känslor, stämningar, icke- rationella tankar utrymme med den 
röda hatten. Han menar att om man bortser från dessa känslor i beslut och i tankeprocessen 
kommer de ändå att påverka tankeoperationen, omedvetet. Han menar att ingivelser och 
känslor är så starka att de i hög grad påverkar oss i tankeprocessen, att vägval vi gör ofta 
slutar med att vi väljer genom våra emotioner och ingivelser. De Bono (a.a.) anser att känslor 
inte stör vårt tänkande, han ser dem som en del av det. Det viktiga är att man vet vad som är 
känslor och vad som är fakta. Detta struktureras enligt honom upp genom att använda den 
röda hatten. Den röda hatten bör användas först i en tankeprocess om det finns starka känslor i 
ett ämne som skall diskuteras eller tänkas igenom. 
 
Den röda och den vita hatten är enligt de Bono (1992) som två motpoler. Den röda hatten 
tillåter tänkaren att påstå saker utan att ha grund för sitt påstående. Inga fakta eller bevis 
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behövs för att underbygga tankarna, med den röda hatten behövs det inte ges några 
förklaringar till varför man känner, tycker eller reagerar på ett visst sätt. 
 
De Bono (1987) redogör för tre punkter där känslan påverkar tänkandet. Det första som kan 
påverka ett beslut är en bakgrundskänsla, en erfarenhetsbaserad känsla som kan färga av sig 
på tänkandet. Känslan kan till exempel basera sig på ilska, fruktan, avundsjuka eller kärlek. 
Denna känsla kan vara knuten till en situation eller en person. Den andra känslan handlar om 
en förutfattad mening. Ett exempel här skulle kunna vara att om man har mött ett par norrmän 
som var trevliga, görs lätt uppfattningen att alla norrmän är trevliga. Allt tänkande runt 
norrmän färgas efter detta av just den känslan. En tredje punkt är i slutet av tänkandefasen. 
När man använt alla hattar ska man ta på sig den röda hatten för att komma fram till vilket 
emotionellt val man skulle göra. Eftersom de Bono (a.a.) hävdar att känslor alltid är 
inblandade i beslut så väljer han att med den röda hatten mot slutet ta fram vad den 
emotionella sidan skulle tyckt även när de andra hattarna sagt sitt.  
 
Den röda hattens tänkande tar upp känslor till ytan istället för att de omedvetet ska ingå i 
tänkandet. Man får reda på vilka känslor som i själva verket är involverade i tanken. ”Känslor 
utgör en del både av sättet att tänka och av det som är föremål för tänkandet. Det är fåfängt att 
hoppas att de skall försvinna och lämna fältet fritt åt rent tänkande”. (de Bono 1987 s.66).  
 
Intuition är något som de Bono (a.a.) hävdar påverkar våra tankar och intuitionen går under 
den röda hattens tänkande. Han menar att intuition ofta grundar sig på tidigare erfarenheter, 
det är en sammansatt bedömning av vad personen i fråga tidigare upplevt. De Bono (a.a.) 
menar att intuitionen är en tanke, som man ska ta vara på i den röda hattens tänkande. I en 
diskussion kan till exempel andra tänkare bes att med den röda hattens intuition ge sin känsla i 
frågan, till exempel ”Vad är den röda hattens intuition kring att ta in 6-åringar i skolan?”. Vid 
användandet av den röda, gula eller svarta hatten är det tillåtet att tala om åsikter men med 
den röda hatten skall man hellre utrycka åsikterna genom att tala om känslan till något, till 
exempel ” Jag har en känsla av att…” eller ”Min intuition säger mig att…”. 
 
I en diskussion menar de Bono (1993) att det är oundvikligt att den röda hatten endast dyker 
upp på en bestämd plats. Den röda hatten kan komma väl till pass när man tycker sig ha 
hamnat i en situation där ens känslor måste yppas. Den röda hatten står för den känslan som 
finns i nuet och denna känsla kan mycket väl skifta under diskussionens gång (de Bono a.a.). 
Han menar att trots den onaturliga situation som kan uppstå när man säger till exempel ”Jag 
sätter nu på mig min röda hatt och med den vill jag säga, att ni borde lyssna mer till vad jag 
har att säga i denna fråga”, tjänar personen ändå på att visa sina känslor i denna konstlade 
miljö. De olika hattarna tillåter enligt de Bono tänkaren att gå från en tanke till en annan 
genom att byta hatt, vilket medför att de emotionella käns lorna enbart yttrar sig med den röda 
hatten. Att ta av sig  den hatten ska medföra att bitterhet och känslostormar försvinner, man 
skiftar från det ena stämningsläget till det andra. Dessutom menar de Bono att åsikterna som 
framförs under den röda hatten inte känns lika personliga eftersom att man döljer sig bakom 
en roll. 
 
I och med användandet av den röda hatten slipper personer att gissa sig till vad andra känner i 
olika frågor. De Bono (1987) visar på att det kan vara bra att veta vad andra känner inför vissa 
frågor. Vid en diskussion kan man då till exempel fråga vad de andra tycker om ens egna 
åsikter, med den röda hatten på. 
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De Bono (a.a.) menar att om man är medveten om vilken känsla som styr, har man också 
möjlighet att tänka sig in i andra möjligheter. Han anser att det är nyttigt att se saker ur en 
annan synvinkel och byta bort känslan som fanns från början. Vid en medvetenhet om att man 
på grund av sin tidigare erfarenhet ser positivt på norrmän (se exempel ovan), kanske man 
behöver fundera ut hur ens tankar och beslut hade sett ut om upplevelsen varit neutral eller 
negativ. Kanske hade beslutet sett annorlunda ut om man hade haft en annan inställning? 
Genom att byta känslomässig bakgrund kan man se hur riktningen på tänkandet då skulle ha 
varit. 
 
Med den röda hatten behöver man inte förklara varför man känner på ett visst sätt. Man 
behöver med den röda hatten inte visa på en rimlig orsak varför vi till exempel ogillar eller ser 
upp till en person. Det finns ingen logik i den röda hattens tänkande och de Bono (a.a.) menar 
att det är riskabelt att försöka underbygga och rättfärdiga känslor och fördomar med logiska 
resonemang, istället för att helt enkelt erkänna dem som rena känslor.  
 
2.2.3 Svarta hatten 
De Bono (a.a.) menar att de flesta tänkare har lätt att tänka med den svarta hatten, han tror att 
det är lättare att ge kritik och se negativt på saker i en diskussion. ”Anledningen är att 
intellektets benägenhet att vara negativt är så stark, att det måste ha en speciell, egen hatt.” (de 
Bono 1987 s. 72). Den svarta hatten skiljer sig dock från den röda hattens negativa känslor, 
eftersom den svarta hattens tankar alltid ska vara negativa på ett logiskt sätt. För att skilja den 
röda hattens negativa känslor från den svarta hattens negativa logiska resonemang kan man 
jämföra dessa två meningar ”Jag tror inte på att det är bra att 6-åringar börjar skolan” (röd 
hatt) och att ”Jag kan peka på många undersökningar som påvisar den negativa effekten av att 
ta in 6-åringar i skolan” (svart hatt). Det ska vara lätt att se det negativa och det ska redovisas 
på ett tydligt sätt. Det som framförs ska vara sant och logiskt men det behöver för den skull 
inte vara rättvist. Med den svarta hatten tänker man på varför något inte fungerar.  
 
Med den svarta hatten ska kritiken vara negativ och det bör finnas starka skäl för påståendena. 
Man ska inte välja sida med den svarta hatten i en diskussion, att ha på sig den svarta hatten 
medför att det bara får framföras negativa tankar. Vill man byta tankesätt måste man byta hatt. 
 
De Bono (a.a.) menar att ett tänkande med den svarta hatten faktiskt kan befria människor från 
att enbart tänka negativt. Om man har en tendens till att ofta se negativt på saker kan den 
svarta hatten begränsa tänkaren från att tänka negativt om allt, eftersom hon enbart får tänka 
negativt med den svarta hatten på. Man kan till exempel be negativa tänkare att byta hatt för 
en stund och se saken ur ett annat perspektiv. Den svarta hatten påvisar att det negativa är en 
del av tänkandet men inte någon större del än någon annan. I en diskussion kan det enligt de 
Bono (a.a.) vara bra att för en stund bli tvungen att sätta på sig den negativa hatten eftersom 
det ibland kan behövas en balans i en alltför exalterad grupp av tänkande gula hattar. Den 
svarta hatten ska få precis lika mycket rum som de andra hattarna, ingen ska behöva vara rädd 
för att tänka för negativt och förstöra en idé som till synes var bra från början.  
 
En tänkare med den svarta hatten ska enligt de Bono (a.a.) försöka att sammanställa sina 
negativa tankar och sedan göra ett formellt uttalande i den svarta hattens tänkande. Man kan 
då kritisera tidigare nämnda synpunkter eller felaktigheter som givits i en diskussion eller 
tankar som dykt upp. Det kan vara logiska negativa bevis, till exempel siffror som på ett 
negativt sätt bevisar att en idé inte borde genomföras eller så kan tidigare bevis som lagts fram 
i en diskussion påvisas vara felaktiga eller inaktuella. Den svarta hatten ger tänkaren 
möjlighet att visa på faror, risker och fel i utformningen av fakta. 
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Med den vita hattens tänkande läggs fakta fram. Med den svarta hattens tänkande bestrids 
dessa fakta. Den svarta hattens uppgift är att visa att fakta är fel eller att påpeka att tidigare 
fakta inte bör eller kan tillämpas. Den svarta hatten ska inte leda till skepsis gentemot fakta 
utan tänkaren ska peka på svagheter på ett objektivt sätt. Den svarta hatten ska också leda in 
på tankar som handlar om framtiden, vad som kan gå fel. Den svarta hatten handlar inte om att 
vara obstinat eller förstöra andras resonemang. De Bono (a.a.) anser att det lätt kan bli påhopp 
om man antar en sådan attityd till tänkandet med den svarta hatten. Det finns en risk att det 
blir en hopblandning av logiska negativa tankar som den svarta hatten står för och emotionella 
negativa tankar som den röda hatten står för. 
 
De Bono (a.a.) anser att man bör sätta på sig den gula hatten innan den svarta, när man ska 
behandla en ny idé. Det blir annars svårt att ta sig ur de negativa tankebanor som den svarta 
hatten kan medföra. När den gula hattens tankar har presenterats kan den svarta hatten göra 
sitt intåg på två sätt. Antingen kan den svarta hatten undersöka idéns genomförbarhet och 
fördelaktighet, eller så kan den gula hattens idé förbättras genom att påpeka dess svagheter. 
De Bono (a.a.) understryker att den svarta hattens tänkande inte innefattar problemlösning, det 
tänkandet skall endast uppmärksamma problemen. 
 
2.2.4 Gula hatten 
Den svarta hattens motsats är den gula hatten. Den gula hatten står för nyfikenhet, glädje, 
önskan, visioner och lust att få saker gjorda. Med den gula hatten spekuleras vad som skall 
hända i framtiden, på ett positivt och logiskt sätt. Det måste dock finnas grund för 
förhoppningarna. Man kan också genom att betrakta det som har hänt välja att se enbart på det 
positiva med denna händelse. Det är ett medvetet sökande efter positiva tankar, tankar som 
enligt de Bono (a.a.) kan verka krystade och intetsägande från början men som är viktiga att 
ge uttryck för.   
 
Om det positiva tänkandet blir mer än en förhoppning anser de Bono (a.a.) att optimismen kan 
bli missriktad. Han menar att man inte hjälper sitt positiva tänkande genom att tro att till 
exempel ett under skall komma att ske. Alla positiva tankar skall dock beaktas, annars kan 
nyttiga infallsvinklar försummas, tror de Bono (a.a.). Med den gula hattens tänkande räcker 
det inte med att känna att något kan gå bra. Det tänkandet anser de Bono (a.a.) istället bör vara 
under den röda hatten. De positiva tankar som presenteras under den gula hatten bör i största 
möjliga mån vara försvarbara och ha ett logiskt stöd. Drömmar och visioner hör enligt de 
Bono (a.a.) till den gula hattens tänkande, men de bör kunna försvaras och alla skäl måste 
kunna anges. 
 
När man tänker med den gula hatten skall idéer, impulser och förslag dominera. Tankarna bör 
enligt de Bono (a.a.) vara spekulativa och chanstagande. Det ska vara konstruktivt och 
skapande och i syfte att göra någonting bättre, att försöka hitta en positiv förändring. Den gula 
hatten står för idéer men inte enbart för nya sådana. Det är istället den positiva inställningen 
till problemet och att få saker och ting utförda som är i fokus. ”Effektivitet snarare än 
nymodighet är vad den gula hattens tänkande egentligen handlar om” (de Bono 1987 s.112). 
Tillkomst av förslag, förbättring av förslag och en positiv bedömning av förslagen är något 
som de Bono (a.a.) menar tillhör den gula hatten. Vilka fördelar har förslaget och vad kan vi 
tjäna på det, är frågor man kan ställa sig om man arbetar med den gula hatten (de Bono 1992). 
Den gula hatten kan också korrigera sitt tänkande, efter att den svarta hatten har påpekat 
brister. Den svarta hatten ska enligt de Bono enbart visa på vilka fel som finns. Den gula 
hatten har möjlighet att rätta till dessa. 
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Den gula hatten ger en insikt om det bästa som kan ske. Det blir en sorts spekulation, det blir 
sedan den svarta hattens tänkande som betonar de mer tveksamma aspekterna. Ordet om är 
något som de Bono (1987) anser att man kan använda med den gula hattens tänkande. Den 
svarta hatten tar hand om alla om som behandlar risker och faror, den gula hatten tar hand om 
de om som behandlar chanser.  
 
Den gula hatten kan ange en möjlighet men ska sedan överlåta till den gröna hattens tänkande 
att komma på ett sätt att använda den möjligheten.  
 
2.2.5 Gröna hatten 
Den gröna hatten skall uppmärksamma nya sätt att se på saker, frigöra sig från gamla tankar 
och fundera ut nya idéer. Den gröna hatten står för kreativitet och en strävan efter att göra 
saker bättre och enklare. De Bono (a.a.) anser att det är nyttigt att ta på sig den gröna hatten 
eftersom man då slipper vara hämmad och kan säga och tycka till om idéer som annars skulle 
verkat vara ointelligenta yttranden. Att gömma sig bakom en hatt är ett sätt att utöka det 
kreativa tänkandet. De Bono (a.a.) understryker att den gröna hatten inte kan tvinga fram 
några nya idéer men att den skall ge tänkaren tid och möjlighet att fundera ut nya idéer. Han 
menar också att ju mer man försöker vara kreativ, desto mer kreativ blir man. Den gröna 
hatten tillåter tänkaren att lägga fram till synes galna idéer. Impulser är också något som styr 
den gröna hattens tänkande. Ett påstående kan genast ge en impuls till något annat. Vad är 
intressant med idén, vad är annorlunda, var leder den?  
 
De Bono (a.a.) uppmuntrar till ett fortsatt sökande efter nya lösningar även om man kommit 
fram till ett tillfredsställande svar. Han menar att vi alltid bör återvända till en lösning för att 
se om vi eventuellt kan förbättra den. Alternativ är viktiga för den gröna hattens tänkande, 
man inser att det kan finnas andra möjligheter. Man bör enligt de Bono (a.a.) förflytta sina 
tankar utanför de ramar som getts. Han påvisar vikten av att ge en paus till sina kreativa 
tankar. Istället för att snabbt gå vidare ger man rum åt nytt tankearbete. Med en kreativ paus 
får man mer tid till att fundera ut alternativ och nya idéer. Denna paus kan tas när som helst 
under ett tankearbete eftersom den uppmuntrar till alternativ och impulser som kan föra 
tankarna in på andra spår. Den kreativa pausen behöver inte ha en speciell orsak, till exempel 
ett problem, utan kan användas för att finna alternativa infallsvinklar. 
 
De Bono (a.a.) menar att personer i alltför stort utsträckning räknar bort de idéer som ges vid 
till exempel möten av olika slag. Han menar att den lösningen som till synes är den klokaste 
oftast tar överhanden, man tar sällan hänsyn till ens lite av de mer vågade kreativa idéerna. Att 
se på utvecklingsmöjligheter istället för den enkelspåriga traditionella lösningen är viktigt 
enligt de Bono. För att våga bryta mönster kan man med den gröna hatten använda sig av 
lateralt tänkande och provokationer. 
 
Lateralt tänkande är en term skapad av de Bono själv. Uggleberg (1999) beskriver termens 
innebörd med att låta tankarna gå utanför och tvärs över de givna mönster som existerar. Detta 
skapar nya begrepp och uppfattningar. Det laterala tänkandet bör kompletteras med det 
logiska tänkandet för att leda tankarna in på nya tankebanor som gynnar fortsatt kreativt 
tänkande. Förutom lateralt tänkande använder sig de Bono också av provokationer, enligt 
Uggleberg (a.a.). Dessa anses vara viktiga för att dra oss ur invanda tankemönster. När man 
använder provokationer finner man slumpmässiga ord för att väcka nya idéer. I en diskussion 
kan deltagarna sitta och slumpmässigt slå upp ord i till exempel en ordbok och på så sätt föra 
diskussionen framåt, från en annan utgångspunkt. Ord som inte alls har med saken att göra 
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uppmuntrar tänkaren till nya infallsvinklar. De alternativa lösningar som kommer av ett 
slumpmässigt valt ord bör inte genast förkastas av den svarta hatten, eftersom det handlar om 
en idéspruta mer än felaktiga påståenden.  
 
2.2.6 Blå hatten 
Den blå hatten väljer de Bono (1987) att kalla en dirigent. Den är över alla de andra hattarna 
och den som bär den blå hatten ska avgöra vilken av de andra fem hattarna som bör bäras. 
Den som använder den blå hatten ska också se till att givna spelregler följs, såsom att bedöma 
vad som är väsentligt. Den blå hatten står för strukturen och organisationen för tänkandet (de 
Bono a.a.). I skolan har vanligtvis läraren i klassrumsdiskussioner ansvar för den blå hattens 
tänkande. I klasser där man är mer erfaren att använda sex tänkande hattar som en 
tankemodell kan dock uppdraget med fördel ges till en eller flera elever i klassen. Detta 
utvecklar elevernas förmåga till att kunna leda och ledas av andra än läraren (Thomson 2002). 
 
Med den blå hattens tänkande vill de Bono (1987) försöka öka strukturen i vårt tänkande, han 
menar att det ibland krävs att utsvävningar blir tillrättavisade. Vid en diskussion kan till 
exempel en person sätta på sig den blå hatten för att föra tillbaka diskussionen till det man 
från början började tänka på. Koncentration på problemet är den blå hattens uppgift, tänkaren 
med den blå hatten anger riktningen på diskussionen. Ett öppet program för tänkandet, där 
olika hattar ingår, är den blå hattens uppgift. Ett sådant program kan utarbetas och på förhand 
bestämmas av någon som leder diskussionen, eller med hjälp av alla deltagares blåa hattars 
tänkande. Det viktiga med att ha en bestämd struktur menar de Bono (a.a.) att man då blir 
trygg eftersom man vet när man ska tänka vad. Ingen behöver bli rädd att ens tankar hoppas 
över. 
 
Emellanåt ska tänkaren med den blå hatten lämna en översikt av vad som diskuterats och vad 
som åstadkommits. Det är också den blå hattens uppgift att sammanföra de slutgiltiga 
slutsatserna och visa på den gemensamma lösningen (de Bono 1992). Att tänka med den blå 
hatten behöver inte vara ett ensamarbete. Den blå hatten kan även användas av alla samtidigt 
för att yttra sig om det tänkande som ägt rum. En ordförande har normalt rollen som den blå 
hattens tänkare men vem som helst kan tillgripa den när man anser att spelets regler bryts. 
Den blå hattens användare kan påpeka att en person använder en annan hatt än vad som 
bestämds från början, eller att deltagarna inte håller sig till ämnet (de Bono 1987). Den blå 
hatten är viktig eftersom det är här man får tänka metakognitivt. Det är med den blå hatten 
man får en medvetenhet i hur ens egna tankebanor går och varifrån man kan ha fått sina tankar 
(Thomson 1992). 
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3 METOD 

3.1 Ansats 
När man väljer forskningsmetod i studien är den beroende av vilket problemområde som ska 
undersökas. Jag har valt att ha en kvalitativ etnografisk ansats.  
 
I en etnografisk studie beskriver Kullberg (1996) hur forskaren undersöker en kultur genom 
direkt observation, där forskaren försöker att se världen genom kulturmedlemmarnas ögon. 
Undersökningen ska ske i en för informanterna så naturlig miljö som möjligt, där forskaren 
ofta befinner sig under en längre tid. Kulturmedlemmarna visar forskaren hur de tänker och 
verkar inom det område som forskaren valt att studera. Forskaren är vanligtvis en deltagande 
observatör i den mån det är möjligt. Förutom observationer av informanter och omvärlden 
genomför forskaren intervjuer samt samlar in föremål och dokument. En etnografisk studie 
baseras på att problemformuleringen skapas, omformuleras och förändras av forskarens nya 
upptäckter. Kullberg menar att analysen sker kontinuerligt under forskningens gång. Att börja 
med en övergripande problemformulering till att sluta vid ett mer specifikt problem är en 
grundläggande idé inom etnografin. Hon påstår att arbetet i en etnografisk studie växer fram 
med tiden, vilket jag också erfor. 
 

3.2 Datainsamling 
3.2.1 Observationer 
3.2.1.1 Urval av skolor 
I en etnografisk studie benämns de personer som forskaren inledningsvis tar kontakt med för 
”grindvakter”. Dessa personer har en nyckelroll i arbetet med att komma i kontakt med fältet 
som ska undersökas. (Kullberg 1996) Min ”grindvakt” var väl medveten om syftet med min 
studie och han hjälpte mig att komma i kontakt med den skola där jag genomförde mina 
observationer. Jag ansåg att skolan passade till mitt syfte med studien, eftersom elever och 
lärare var mycket väl insatta i att arbeta med Sex tänkande hattar.  
 
3.2.1.2 Observationernas genomförande 
I en etnografisk studie sker enligt Kullberg (a.a.) datainsamlingen under ordnade och 
strukturerade former genom att forskaren lyssnar, upplever, deltar och observerar. Samtidigt 
som forskaren observerar samlas information upp i fältanteckningar som sedan sammanställs i 
en loggbok. Ofta används ljudupptagning, kamera och/eller videokamera till hjälp. Förutom 
fältanteckningar och loggbok bör den etnografiska forskaren även skriva analytiska 
minnesanteckningar över känslor och ingivelser som uppkommer under arbetets gång. I 
studien ska forskaren försöka att ha så få förutfattade meningar som möjligt om fenomenet 
samtidigt som hon bör vara teoretiskt förberedd på fenomenet som ska undersökas. Teorin 
byggs så småningom på, varefter nya upptäckter på fältet gjorts (Kullberg a.a.). Patel och 
Davidsson (1994) anser att observationer är en av huvudpunkterna i den etnografiska studien, 
som tillsammans med empiri och intervjuer väver samman en beskrivande helhet av 
fenomenet. ”Observationsmetoden kan främst användas i samband med explorativa 
undersökningar där observationerna kompletterar eller ligger till grund för vidare studier med 
andra metoder för att samla information.” (Patel & Davidsson 1994 s.82).  
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Mina lektionsobservationer bedrevs i olika elevgrupper med 12-13-åringar i samma klassrum. 
I varje elevgrupp deltog 20-25 elever. Eleverna var medvetna om att jag var på plats men de 
visste inte syftet med min närvaro och jag valde att vara en icke deltagande observatör. Vid 
observationerna förde jag kontinuerligt fältanteckningar där citat, omgivningar och händelser 
noggrant dokumenterades. 
 
De första lektionstillfällena använde jag till att bekanta mig med det australiska skolsystemet 
samt försöka få en helhetsbild över skolan och dess arbetssätt. Mitt mål var att vänja elever 
och lärare vid min närvaro, så att tillgången till fältet skulle öka i takt med att vår tillit till 
varandra växte. Denna tillit beskriver Fuglestad (1999) som en betydande del när man 
observerar, eftersom resultatet påverkas av kulturmedlemmarnas inställning till den som 
observerar. Ju mer jag var på fältet desto större tillgång fick jag till deltagarnas diskussioner 
och tankar, vilket också Fuglestad (a.a.) upplevde i sina studier. Efter att jag uppnått den tillit 
jag velat få, observerade jag fem lektionstillfällen i klassrummet. Jag varvade mina 
observationer mellan att sitta still längst bak i klassrummet och att gå runt och lyssna på olika 
grupper. Dessa fem lektionstillfällen är grunden för mina observationer av arbetet med Sex 
tänkande hattar.  
 
3.2.2 Intervjuer 
3.2.2.1 Urval av intervjupersoner 
Jag använde mig av samma ”grindvakt” som vid observationerna för att komma i kontakt med 
intervjupersonerna. Han såg till att jag också fick mitt första samtal med Paul Thomson. 
Resten av intervjupersonerna kom jag i kontakt med under studiens gång, ofta genom 
tillfälligheter när de nyfiket frågade varför jag befann mig i Australien. Det öppnade många 
dörrar vilket ledde till mina andra sju intervjuer. Jag redogjorde inte i detalj för informanterna 
vad min studie skulle gå ut på, eftersom jag inte ville leda dem i deras svar.  
 
3.2.2.2 Intervjuernas genomförande 
Kullberg (1996) menar att när forskaren intervjuvar informanter i en etnografisk studie 
använder hon sig av två typer av samtal, formella och informella. Samtalen planeras i förväg 
under arbetets gång och de båda samtalen bygger på öppna frågor. Informella samtal 
förekommer kontinuerligt på plats och formas av tillfälliga situationer och händelser som 
precis ägt rum. Det formella samtalet planeras in efter att forskaren upptäckt något på fältet 
som hon vill gå djupare in i. Denna intervju utförs ofta med enbart informanten och forskaren 
närvarande. Intervjun spelas in på ljudband och transkriberas. 
 
Jag valde att kombinera informella och formella samtal på skolorna jag besökte. De formella  
samtalen benämner jag ibland som intervjuer. På skola 1, där jag bedrev mina observationer 
förekom flest informella samtal, på skola 2 och 3, som inte arbetade med Sex tänkande hattar, 
föll det sig naturligt att samtalen antog en formell karaktär. På skola 1 ledde en mängd samtal 
med samma personer fram till ett sammanställande av intervjuerna, medan det räckte med ett 
samtal per person på skola 2 och 3. Intervjuerna genomfördes alltid på skolan där 
informanterna arbetade, antingen i deras klassrum eller på lärarrummet. Varje samtal varade 
mellan 15 minuter upp till 50 minuter och varje informant intervjuades enskilt.  
 
Före samtalen berättade jag om mig själv och om ämnet i min undersökning. Jag gav också 
informanten möjlighet att ställa frågor eftersom det ger informanten ett ytterligare tillfälle att 
förtydliga och ta upp frågor, som kan ha uppkommit under samtalets gång. Jag ville få 
informanten att känna sig bekväm och förtrolig med mig, eftersom jag som forskare enligt 
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Kvale (1997) är det viktigaste verktyget vid intervjuer. Jag valde att inleda samtalen med 
neutrala frågor om informantens bakgrund och skolan de arbetade på, innan jag berörde ämnet 
som jag ville undersöka.  
 
Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer där Patel och Davidsson (1994) menar att 
svarsutrymmet är fritt till skillnad mot en strukturerad intervju, där svarsalternativen är fasta. 
Vi samtalade kring Sex tänkande hattar i stort men jag utgick från de frågor som finns i bilaga 
1. Jag ställde dock inte alla frågor till alla intervjupersoner. Ibland svarade de på frågorna utan 
att jag behövde ställa dem och ibland hindrades vi av tidsbrist. Till min hjälp hade jag vid de 
formella samtalen en bandspelare för ljudupptagning vilket jag gjorde informanten medveten 
om. Vid de informella samtalen skrev jag anteckningar istället för att spela in på ljudband, 
eftersom jag ansåg att det var svårt att fånga ögonblicken om jag var tvungen att ta fram 
bandspelaren.  
 
Informationen från intervjuerna skrevs ned i löpande text på engelska och översattes till 
svenska. Jag strök under det jag ansåg vara mest väsentligt för min undersökning och noterade 
citat. Jag valde ut citat som bäst fångade informanternas tankar och åsikter. Eftersom jag valt 
att skriva uppsatsen på svenska har jag även valt att översätta citaten.  

3.3 Forskarens roll 
I en etnografisk studie menar Fuglestad (1999) att forskaren spelar en nyckelroll eftersom hon 
utgör ett instrument i processen. Under arbetets gång påverkas innehållet subjektivt av 
forskarens reflektioner eftersom forskaren själv är närvarande i den kontext hon undersöker 
(Fuglestad a.a.). När forskaren använder sig av en kvalitativ metod är det omöjligt att vara helt 
objektiv eftersom hennes egna tankar och reflektioner baseras på åsikter som hon har med sig 
i bagaget. Rollen som forskare innebär att hon ska försöka hantera sin subjektivitet så ärligt 
som möjligt utan att förvränga fakta. Att ta ställning är en naturlig impuls som man som 
forskare bör vara medveten om. Att konfronteras med sina tankar och erkänna sin 
subjektivitet är ett försök till att skjuta subjektiviteten i form av förutfattade meningar och 
trosföreställningar åt sidan och ett försök till att inte få subjektiviteten att påverka insamlade 
fakta (Friedman 1993).  
 
Mitt mål har varit att ställa mig så objektiv och neutral som möjligt till fakta och upplevelser 
jag fått under mina observationer och intervjuer. Den subjektivitet som framkommit i form av 
känslor i mina spontana fältanteckningar, logganteckningar och i intervjuer har jag upptäckt 
och erkänt. Därmed har jag försökt att förhålla mig så objektivt som möjligt i den slutgiltiga 
rapporten. 

3.4 Etiska ställningstaganden 
Enligt Humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet bör man inom forskningen ta 
hänsyn till två krav, forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 
åtkomliga kunskaper och metoder bör fördjupas och förbättras. Forskningen för individernas 
och samhällets utveckling framåt och individerna i samhället har rätt till att ha tillgång till ny 
forskning av hög kvalitet. Ibland kan forskningen inskränka på människors privatliv vilket har 
gjort att forskningskravet ibland kan behöva ställas emot individskyddskravet. 
Individskyddskravet betyder att alla medlemmar i samhället har rätt till ett insynsfritt privatliv 
och rätt till att inte utsättas för varken kränkningar eller psykiska och fysiska skador. Man har 
i och med detta krav skyddat människor från att utsättas för obehagliga situationer i 
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forskningssammanhang. För att ta hänsyn till mina informanternas rättigheter har jag i min 
undersökning följt de fyra regler som ingår i individskyddskravet. Dessa är informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att 
informanterna ska veta vad undersökningen går ut på, samt veta deras egen roll i den. 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagare bör ge sitt samtycke till att medverka i 
undersökningen. Om undersökningen inte är av privat natur kan samtycke ges av till exempel 
lärare, skolledare, arbetsgivare eller motsvarande. Samtyckeskravet innebär också att 
informanterna bör underrättas om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan 
avbryta sin medverkan eller begära att strykas ur undersökningsmaterialet. 
Konfidentialitetskravet betyder att informanternas personuppgifter ska behandlas så att ingen 
utomstående kan få del av dem. Redovisningen av undersökningsmaterialet bör vara så att 
man inte kan spåra eller härleda det till informanterna. Med nyttjandekravet menar man att all 
insamlad information endast får användas till den studie det var tänkt att de skulle användas 
till (Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1996).  
 
Jag har valt att följa ovanstående rekommendationer när jag bedrivit mina observationer och 
fältstudier.    

3.5 Validitet och reliabilitet  
Enligt Kullberg (1996) är validitet en definition inom den kvantitativa forskningen ett mått på 
om forskaren verkligen undersöker det som var avsett med studien. En hög grad av validitet 
betyder sålunda att forskaren har undersökt det som hon har menat undersöka. Reliabilitet är 
ett mått på tillförlitlighet och pålitlighet med den valda metoden. Båda begreppen mäter enligt 
Kullberg (a.a.) tillförlitligheten i den genomförda studien.  
 
För att mäta validitet och reliabilitet i en studie kan forskaren använda sig av 
metodtriangulering. Alvesson och Sköldberg (1994) anser att triangulering används 
automatiskt i etnografiska studier eftersom man då med en stor uppsättning av olika 
insamlingsmetoder kan ge undersökningen mera bredd och tillförlitlighet. Enligt Alvesson 
och Sköldberg (a.a.) innebär triangulering att man med olika metoder bestämmer ett visst 
fenomen. Forskaren ser på ett problem från olika sidor. Studien får flera källor som stöd och 
olika former av data samlas in för att visa samma företeelse. Varje datainsamlingsmetod har 
sina brister men i och med att forskaren väljer att använda olika modeller ökar trovärdigheten 
till det slutgiltiga resultatet. Kullberg (1996) menar att för att öka trovärdigheten med studien 
ytterligare, kan forskaren låta informanterna läsa igenom svaren efteråt. På så sätt får de 
möjlighet att ändra eller godkänna sina citat och åsikter.  
 
Enligt Kullberg (a.a.) befinner sig den etnografiska forskaren ofta en längre tid ute på fältet 
vilket innebär att forskaren kan upptäcka kontinuitet i händelser och observationer. Om 
resultatet visar sig bli det samma vid flera olika observationer stärker detta validiteten i den 
etnografiska studien. Att noggrant anteckna hur man går tillväga under studiens gång är också 
ett sätt att förstärka tillförlitligheten i studien. 

3.6 Metoddiskussion 
Jag anser att jag vunnit på att bedriva en kvalitativ etnografisk studie till skillnad från att 
använda andra metoder. Jag fick på detta sätt uppleva och delta i en kultur som jag fick ta till 
mig med alla sinnen. Att använda sig av teori, observationer, intervjuer, och insamling av 
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artefakter har varit positivt för mitt resultat, inte bara genom att det ökar trovärdigheten utan 
också i och med att jag som forskare är mer aktiv på fältet, vilket passar mig som person.  
 
Styrkan i en etnografisk metod är att man använder sig av olika tillvägagångssätt för att ringa 
in det området man valt att studera. Jag anser att jag har uppfyllt kraven på en tillförlitlig 
studie, på grund av detta. Det som har varit mitt största hinder i studien är brist på tid. I en 
etnografisk studie befinner man sig helst ute på fältet under en lång tid, då man kan se och 
urskilja mönster och på ett naturligt sätt ingå i den kultur man valt att studera. Jag studerade 
min kultur till och från i fyra veckor vilket kan ses som en för liten tid för att bedriva en studie 
på. Eftersom studien bedrevs i Australien möttes jag inte bara av ett nytt fenomen i modellen 
Sex tänkande hattar. Jag möttes dessutom av en för mig ny skolkultur med skoluniformer och 
allt annat som hör det australiska skolsystemet till. Jag hade velat haft mer tid på mig att vänja 
mig vid systemet och språket innan jag bedrev studien. 
 
Under dessa fyra veckor skulle jag förutom att observera också samtala med personer som 
visste något om Sex tänkande hattar. Hade jag stannat längre hade jag haft mer underlag till en 
större och mer omfattande studie där fler intervjuer, fler informanter och fler observationer 
hade gett ett djupare underlag till min studie. Jag hade också kunnat besöka fler skolor som 
arbetade med Sex tänkande hattar, till exempel i de lägre åren, för att få en bredare bild av hur 
man kan arbeta med modellen. Jag anser dock att mina resultat ändå kan representera några 
generella tankar och svara på min frågeställning.  
 
Problemet med en etnografisk ansats är enligt Kullberg (1996) att det i en uppsats kan bli 
svårt att se generella mönster i och med att man har ett litet urval av informanter. Detta anser 
Kullberg (a.a.) vara en av huvudpunkterna i kritiken mot all kvalitativ forskning. Jag anser 
dock att jag med både formella och informella intervjuer försökt fånga upp hur man kan 
använda Sex tänkande hattar i undervisningen. Mitt mål har aldrig varit att redogöra för hur de 
flesta lärare väljer att arbeta med Sex tänkande hattar.   
   
I en etnografisk studie är forskaren ofta en deltagande observatör. Att vara en deltagande 
observatör har många fördelar i och med att man verkligen kan studera en kultur inifrån 
kärnan. Nackdelen är att en deltagande observatör kan rubba det naturliga beteendet som 
kulturen har. Styrkan i att vara en icke deltagande observatör är att forskaren visserligen kan 
påverka skeendet men inte i lika stor grad som om hon varit deltagande. Dessutom kan en 
icke deltagande observatör koncentrera sig på att studera gruppen istället för att bemöda sig 
att gå in och ut i rollen som gruppmedlem och observatör.(Patel & Davidsson 1994) I och 
med att engelska inte är mitt modersmål ansåg jag att jag gjorde mig bättre som icke 
deltagande observatör. Min bedömning var att min inblandning i elevernas diskussioner skulle 
störa deras tankegångar samt att jag själv skulle kunna fokusera bättre på att observera, om jag 
slapp fundera på hur jag skulle uttrycka mig på engelska. Eftersom jag valt att skriva 
rapporten på svenska har också citaten översatts till svenska. Detta har inneburit att citaten i 
arbetet är tolkningar gjorda av mig. I och med att min uppsats är skriven på svenska har jag 
inte visat informanterna det slutgiltiga resultatet. Detta skulle kunna sänka trovärdigheten i 
min studie då informanterna inte getts tillfälle att rätta till citat och åsikter som framkommit 
av intervjuerna. Eftersom jag använt mig av triangulering anser jag mig ändå ha täckt upp 
mycket av vad de Sex tänkande hattarnas modell innebär. 
 
I användandet av bandspelare kan enligt Patel och Davidsson (a.a.) informanterna ibland 
känna sig obekväma, vilket jag också fick uppleva. Därför valde jag att inleda med 
övergripande frågor för att sen beröra tankar kring Sex tänkande hattar. Patel och Davidsson 
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beskriver också en risk att informanterna i en intervjusituation anar vad forskaren är ute efter. 
Jag försökte undvika denna intervjuareffekt genom att undvika ledande frågor och förbereda 
mig genom att läsa litteratur om kvalitativa intervjuer. Eftersom jag har mycket liten 
erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer kan detta ha kommit att påverka mitt 
resultat, antingen genom att informanten inte fick tillräckligt med tid att utrycka sina tankar 
eller att jag inte ställde de följdfrågor som var befogade.  
 
I en etnografisk studie är forskaren subjektiv. ”Den kvalitativa bearbetningen präglas också 
ofta av just den person som genomför arbetet.” (Patel & Davidsson 1994 s.100). Detta medför 
att jag som forskare har en självklar plats i studien vilket kan medföra vissa svårigheter när 
det gäller att förklara och beskriva ett fenomen. Jag anser att jag varit medveten om problemet 
och i och med detta försökt att undanröja subjektiva åsikter som kan ha påverkat resultatet på 
ett negativt sätt. 
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4 RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i form av observationer och intervjuer. Observationerna är indelade i 
fem lektioner vilka följs av intervjuer, där åtta intervjupersoner ger sin syn på Sex tänkande 
hattar. Resultatet avslutas med en resultatdiskussion, där jag resonerar kring teori, 
observationer, intervjuer samt väver in mina egna tankar. 

4.1 Observationer 
4.1.1 Skola 1 
Skola 1 är ett privat college som ligger utanför en storstad i Australien. Skolan har profilerat 
sig mot att utveckla barns tänkande. Skolan har en kommitté som väljer vilka elever de ska 
anta till varje skolår och man är enligt personalen på skolan mån om att elever från olika 
sociala hemförhållanden ska studera där. Rektor på skola 1, Paul Thomson, är den som 
introducerat Sex tänkande hattar i Australien. På skola 1 gjorde jag mina undersökningar i hur 
man kan arbeta med Sex tänkande hattar med elever i grundskolan. Eleverna jag studerade är 
12-13 år. 
 
Observationerna skedde i ett trångt och spartanskt rum utan fönster, inrett med 
heltäckningsmatta på golvet och flyttbara bänkar som placerats i olika formationer beroende 
på gruppantal. Eleverna arbetar växelvis vid bänkar och på golvet. Klassrummet är 
rektangelformat med tavlan på ena långsidan och till vänster bredvid tavlan längst fram i 
klassrummet hänger en stor affisch med de Sex tänkande hattarnas modell. Affischen är 
konkret utformad med riktiga hattar i de sex olika färgerna, vid varje hatt finns även frågor 
som eleverna kan ställa sig när de arbetar med just den hatten.  
 
Under lektionernas gång gick ett flertal lärare från de intilliggande kontoren igenom 
klassrummet, då detta var enda vägen till lärarrummet. De stannade ofta och samtalade med 
elever, mig eller den undervisande läraren på väg till eller från sitt kontor.    
 
Många av lektionerna kan verka oavslutade men jag har skrivit ner det jag har sett och hört. 
Vissa lektioner följdes upp vid senare tillfällen, när jag inte var närvarande. 
 
4.1.1.1 Lektion 1 
Skönlitteratur och Sex tänkande hattar kombinerade med Gardners sju intelligenser. 1 
 
Eleverna läser olika skönlitterära böcker och noveller. Efter avslutad bok eller novell väljer de 
en ruta av schemat NOVEL STUDIES MATRIX  (bilaga 2a-c) som de ska arbeta med. Schemat 
är placerat längst fram i klassrummet bredvid modellen av Sex tänkande hattar. Alla elever 
väljer själva de rutor som de vill arbeta med och de får inte välja samma ruta två gånger. När 
eleverna arbetat färdigt med rutan de valt läser de en ny bok eller novell, som följs av nästa 
självvalda ruta.  
 
4.1.1.2 Lektion 2 
Samhällskunskap, Skapa ett världssamhälle, (bilaga 3a,b) blå, vit, gul, svart och grön hatt 
 

                                                 
1 Gardner har forskat i människans olika intelligenscentra. Boken De sju intelligenserna  baserar sig på Gardners 
teori om att alla människor har sin speciella inlärningsstil och arbetsstil.  
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Eleverna delas av läraren in i grupper om 4 och får papperet Skapa ett världssamhälle utdelat.  
 
Under den blå hatten ska de fundera ut vad huvudpunkten i att skapa ett nytt samhälle är.  
Eleverna kommer i en klassrumsdiskussion överens om att ordet rättvisa är ett av huvudorden, 
när man ska skapa ett nytt samhälle. 
 
Under den vita hatten ska de sedan beskriva världen som den ser ut idag. Eleverna skriver 
krig, svält, förtryck, några har det mycket bra ställt och andra har det mycket dåligt ställt, 
torka, alla har inte samma rättigheter, alla barn går inte i skolan.  
 
Efter den vita hatten ska de använda den blå hatten igen för att fundera ut vilka rättigheter 
olika grupper i samhället ska få. Vilka övergripande lagar ska gälla? Under den blå hatten ska 
de också enskilt skriva ner i olika spalter, vad de själva behöver i ett samhälle och vad de 
skulle vilja ha. Exempel på ord som eleverna skriver under behov är vatten, mat, kärlek, 
pengar, gå i skolan, hus, bo med sin familj. Ord som skrivs under önskemål är till exempel 
husdjur, 50 miljoner dollar, Playstation 2, häst, godis, en pool, en egen hemmabio. Dessa ord 
placeras i en burk där eleverna drar fem lappar med ord som andra elever i klassen skrivit. 
Efter att de fått dessa fem ord är eleverna tvungna att byta till sig lappar som de själva 
värderar högt. De måste övertala varandra och förhandla om lapparna. Ett par elever löser 
uppgiften genom att gå till burken och välja ut andra lappar än de slumpmässiga lappar de 
dragit ur burken tidigare. De flesta följer dock givna instruktioner och det resulterar i en 
högljudd diskussion i klassrummet.  

 
Det är inte rättvist, ingen vill byta med mig! Jag har bara massa kärlek, tre 
lappar, men ingen vill ha det. Är det ingen som vill byta en lapp med kärlek mot 
pengar? Eller en bil? 
 
Kolla, jag har flera miljoner dollar på en lapp! Den tänker jag inte byta med 
någon. Men är det någon som vill ha mina husdjur? 

 
Jag vill helst ha lite vatten och mat om någon har det på sin lapp. Jag har en bil 
om någon vill byta. 

  
När de sedan är så gott som nöjda får de med den gula hatten inför klassen peka på det 
positiva och fördelarna av deras lappar som de valt. Många anser sig vara nöjda med sina fem 
lappar. 
 

Jag tänkte att jag behövde mat och vatten först eftersom jag behöver det för att 
leva. Så då bytte jag till mig det men förlorade mina marsvin. Och de ville jag ju 
gärna ha så då bytte jag tillbaka dem mot en bil för jag har ju ändå inget 
körkort.  
 
Jag drog 50 miljoner dollar ur lådan och den lappen bytte jag inte bort. Jag kan 
ju köpa allt annat för de pengarna!  

 
Den svarta hatten följer den gula då de ska peka på brister som deras ord på lapparna har. 
 

Jag har ju husdjur här. Och det var inte ett så bra byte. Jag har ju varken mat 
eller vatten. Och hur ska jag då kunna ge alla mina djur mat och vatten? 
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Det är kanske inte så bra att jag har en pool. När jag inte har något hus.  
 
Den gröna hatten används till sist i syfte att låta eleverna fundera ut alternativa rättigheter och 
lagar för ett mer rättvist och opartiskt samhälle. Dessa listas på tavlan av läraren som 
sammanställer resultaten i egenskap av den blå hatten. Orden som kommit upp är jämlikhet, 
rätt att få gå i skolan, mat och vatten till alla, trygghet, hus till alla familjer, rätt att få 
bestämma över sitt liv.. Ett exempel på en lag och ett straff som föreslås är att  
 

om man gör något olagligt så får man göra något som gör samhället bättre. Till 
exempel om man stjäl något så får man arbeta på sjukhus i ett år. Eller hyra ut 
ett rum i sitt hus så någon hemlös kan bo där. 

 
4.1.1.3 Lektion 3 
Ondskan vinner om de goda inte agerar,  Samhällskunskap med grön, röd och vit hatt. 
 
Alla i klassen får säga ett ord var om ordet ondska. Läraren skriver upp orden på tavlan som 
en tankekarta. Ord som kommer upp är rasism, Hitler, 11 september, våld, Usama bin Laden, 
vapen, krig, rånare. Läraren skriver upp Ondskan vinner om de goda inte agerar, på tavlan. 
 
Eleverna delas därefter in i tre grupper om sju. Tre A3 papper med tre olika rubriker delas ut. 
Rubrikerna är; GRÖN HATT, alternativa lösningar, RÖD HATT, Håller du med eller inte? 
och VIT HATT, Fakta, exempel, vem, när, var, hur? Varje grupp får ha ett papper i tre minuter 
och de ska under denna tid skriva så mycket de kommer på under rubriken. Eleverna 
uppmanas att skriva lokala händelser eller globala, i nutid eller historiskt. Efter tre minuter 
skickas papperet vidare till nästa grupp. Efter nio minuter är A3 papperna fyllda med 
meningar och påståenden som läses upp av gruppen som skrivit påståendet. Några exempel på 
ord och meningar som skrivits upp av grupperna under gröna hatten är utbildning till alla, 
dela med oss av världens välfärd till alla länder så att varje land har samma förutsättningar, 
uppmana länder att sluta göra massförstörelsevapen, förbjud bomber och vapen. På den röda 
hattens A3 papper skriver eleverna  
 

Ja, vi håller med. Om alla goda sitter stilla på sina rumpor hela dagarna 
kommer de onda att ta över. Och för att de goda inte gjorde något kan de onda 
ge sig på dem som inte kan försvara sig själva. 

 
Vi håller med för om till exempel jordbrukarna vägrade att sälja sitt. Så skulle vi 
inte ha mat eller mjölk och då skulle hela världen svälta. Så de goda måste göra 
något.  

 
Om det inte finns goda som hindrar de onda och om de goda inte säger nej till 
de ondas idéer då blir ju hela världen krossad och förstörd.   

 
På A3-papperet med den vita hatten skriver grupperna  
 

11 september, de visste att något skulle hända men de goda sa inget. Så de onda 
fick övertag. Balibombningen hade man också fått varning om. Det var vad de 
sa på TV i alla fall.  
 
Hitler, eftersom de goda inte vågade göra så mycket, inte i början, så blev han 
så mäktig.  
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Vi har kommit fram till att alla krig i världen beror på att de onda är starkare 
än de goda.  

 
Eleverna får sedan försvara sin grupps ståndpunkt i helklass. Läraren väljer att låta eleverna 
sköta samtalet själva och endast ett fåtal av eleverna är med i diskussionen. 
 
4.1.1.4 Lektion 4 
Imagine – Röd hatt 
 
Eleverna får lyssna på och läsa sångtexten Imagine av John Lennon (bilaga 4). De ska därefter 
i grupper om tre utifrån den röda hattens tänkande diskutera vad de känner när de läser texten. 
De redogör därefter sina känslor och tankar i en gruppdiskussion i klassen.  
 

Jo, men det är ju såhär det borde vara. Men det kommer alltid finnas några som 
vill ha ett eget land. Eller några som vill ha mer än någon annan.  

  
Vi tror att det skulle vara omöjligt men det är en bra låt. Det skulle vara en 
trygg och perfekt värld att leva i.   

 
Det känns som om han måste varit påverkad när han skrev den. Som att det är 
hans värld när han röker. Han kanske vill att vi ska ta droger? 
 
Om alla i hela världen skulle tänka som honom skulle vi få fred. Då skulle vi ju 
kunna åka var vi vill och alla skulle kunna bo var de vill. Vi tänkte att det kanske 
skulle bli mindre bråk också eftersom man inte behöver skydda det som är ens 
eget. Eftersom man ska dela på det mesta.  

 
Vi tror, eller inte alla i vår grupp, två i vår grupp tror att det skulle bli mer krig 
om det blev som i Imagine. Det är svårt att skapa en enad värld. Vi är så olika.  

  
Många av uttalandena möts av motstånd från elever i klassen. Läraren låter eleverna helt styra 
den vilda diskussionen som till slut avbryts av en rast. 
 
4.1.1.5 Lektion 5  
Påståenden att ta ställning till - svart och gul hatt 
 
Eleverna får i grupper om tre fundera på följande påståenden i två minuter med den svarta 
hatten på vardera påstående.  

 
1) Du måste stanna kvar i skolan varje dag tills du hade arbetat klart med allt, 
hur lång tid det än tar.  
 
2) Du måste besluta om din framtida karriär i slutet av år 8.  
 
3) Priset på bio sjunker till femtio cent. 

 
Efter varje påstående och tvåminuters period ska de skriva ner sina tankar. Eleverna skriver 
bland annat;  
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1) Då skulle vi aldrig komma hem!  

 
Vi skulle tröttna på skolan och aldrig gå hit igen.  

        
2) Man vet ju inte vad man ska arbeta med då. Man väljer nog något som man 

inte kommer trivas med hela livet. 
 
Det skulle inte fungera. Redan då kan man ju inte bestämma vad man vill 
göra sen. 

  
3) Biograferna skulle bli tvungna att bygga ut och då skulle det bli jättedyrt. 

 
Man skulle ju ha sett alla filmer på en vecka. Sen är man tvungen att se om 
dem innan nya filmer har premiär. 
  

När de använt den svarta hatten på alla påståendena ska de göra samma sak med den gula 
hatten. Några av eleverna skriver; 
 

1) Vi skulle slippa få ta hem det man inte hunnit göra i skolan. 
 
2) Då skulle vi inte behöva gå i skolan eftersom vi redan har bestämt vad vi ska 

arbeta med.  
 
Det skulle vara bra så att man har ett mål att sträva efter. Då kan vi 
förbereda oss. 

 
3) Vi tycker att det är en bra idé! Vi skulle gå på bio jämt och ha saker att göra 

på kvällarna. 
 
Man kan bjuda alla man känner på bio. 

 
Lapparna samlas in av läraren.  
 
4.1.1.6 Kommentar 
Av de lektioner som jag observerade var lektion ett en engelska lektion och de övriga kan ses 
som lektioner i SO. I lektionerna ingår också musik, argumentationsteknink och historia. När 
lärare 1 arbetar med Sex tänkande hattar använder hon dem i gruppsituationer, förutom i 
lektion 1. I lektionerna ingår debatter och gruppdiskussioner. Elevernas tankar får stor plats. 
Lektion 1 baserar läraren på Sex tänkande hattar i kombination med Gardners sju 
intelligenser. Under de andra lektionerna använder hon till olika stor del av Buzans 
tankekartor2 och de Bonos Sex tänkande hattar. I lektion 2,3 och 4 offentliggörs elevernas 
åsikter i klassen, medan lektion 1 präglas av ensamarbete och lektion 5 består av 
smågruppsdiskussioner.   

                                                 
2 Tony Buzan har i Boken om Mindmaps beskrivit hur man kan strukturera och minnas information, som enligt 
hans teorier om tänkande, passar hjärnan bättre än traditionella linjära anteckningar. 
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4.2 Intervjuer  
Intervjuerna skedde på tre olika skolor med åtta informanter. Jag har valt att lägga tonvikten 
på informanterna vid skola 1 eftersom det är där man har mest erfarenhet av att arbeta med 
Sex tänkande hattar i undervisningen. Thomson ges stort utrymme just därför att han är en av 
nyckelpersonerna i Australien när det gäller att propagera för ett användande av Sex tänkande 
hattar i skolan. De övriga informanterna består av en lärarstuderande på praktik och två lärare 
på skola 1, två lärare på skola 2 och två lärare på skola 3. 
  
4.2.1 Skola 1 
4.2.1.1 Paul Thomson 
Paul Thomson arbetar som rektor på skola 1 och kom i kontakt med Sex tänkande hattar när 
han var på möte med World Future Society. Thomson hade länge letat efter en metod att 
använda i skolan för att utveckla barns tänkande och han fann de Bonos Sex tänkande hattar 
mycket intressanta. Han tog till sig modellen och 1992 började hans skola, som första skola i 
Australien, arbeta med Sex tänkande hattar i undervisningen. Sex tänkande hattar spred sig 
vidare ut i landet genom att Thomson föreläste om modellen för andra skolor och dess 
skolledare och sedan dess har många skolor i Australien valt att arbeta med Sex tänkande 
hattar för att utveckla elevernas tänkande. På Thomsons skola är modellen mycket väl 
utvecklad och alla lärare på skolan ska använda och använder metoden. Thomson anser att 
alla skolor borde arbeta med Sex tänkande hattar och han har svårt att förstå hur vissa skolor 
kan avstå ifrån att arbeta med dem. En teori till att de låter bli skulle enligt honom vara att de 
kanske tycker att det är för mycket arbete med att introducera modellen i lägre år. Thomson 
nekar inte till att det krävs tid att börja med modellen men när man väl startat finns det bara 
fördelar med den. Den tid man lägger ner i början får man igen senare, menar han.  
 
Thomson menar att människor i samhället inte uppmuntras att tänka. Man ska göra det man 
gör utan att fundera ut andra möjligheter. Han vill ha ett mer tänkande samhälle och att börja 
ge eleverna möjlighet att utöva detta i skolan är en bra början, anser han. Barnen ska i hans 
skola uppmuntras till att tänka, inte som i de flesta skolor – att producera. Thomson menar att 
man i skolan stressar barn att producera och han understryker att det arbetssättet inte utvecklar 
det egna tänkandet. Tid, menar Thomson, är det centrala när man talar om tänkande och det 
gäller även när man använder Sex tänkande hattar.  
 
Thomson menar att alla barn måste få en chans att träna sitt tänkande i skolan. Likaväl som 
man tränar sin färdighet i språk eller matematik bör man träna barnen i tänkande.  
 

Det är orättvist att inte alla barn ska få samma chans att utvecklas. Man måste 
träna för att bli bra, alla kan inte automatiskt tala ett nytt språk eller cykla. Man 
måste träna på det, lika mycket som man behöver träna sig på att tänka. Man 
bedömer elever efter deras sätt att tänka men de får aldrig öva på det. 

 
Anledningen till att man använder just Sex tänkande hattar är enligt Thomson för att det är 
mycket bra kompletterande metod till Gardners sju intelligenser och Buzans tankekartor. 
Dessa har man också valt att arbeta med på skolan. De fungerar bra tillsammans och Thomson 
anser att man har använt mycket av sitt tänkande, när man använder dessa tre arbetssätt ihop.  
 

Genom att använda Buzans tankekartor, Gardners sju intelligenser och de 
Bonos Sex tänkande hattar anser jag att man täckt upp barns sätt att tänka. Vi 
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hjälper dem att strukturera och åskådliggöra deras tankar efter deras förmåga 
och deras förutsättningar. 

 
Thomson vet med säkerhet att Sex tänkande hattar inte bara är något som eleverna använder i 
skolan även fast det är, som han säger, mest tydligt där. Han ger exempel på elever som 
engagerat sig i lokala miljöfrågor genom att använda Sex tänkande hattar. De skrev in till 
lokaltidningar och påvisade fakta, olika lösningar, känslor och negativa aspekter när det gällde 
politikernas sätt att hantera avverkningen av en skog som eleverna ville ha kvar. Thomson 
medger att eleverna kanske inte alltid använder Sex tänkande hattar i vardagen men han är 
övertygad om att det inte bara är ett fenomen i skolan. Sex tänkande hattar är ett mycket bra 
sätt att få eleverna att reflektera över sitt tänkande menar han. Har man väl lärt sig att 
reflektera kan man inte stänga av den funktionen efter skolans slut.  
 
Att använda Sex tänkande hattar ger dem dessutom tid och en överskådlig bild över hur 
eleverna själva och andra tänker menar han. Det viktigaste är dock enligt Thomson det 
självförtroende som eleverna får efter att ha arbetat med sitt tänkande genom Sex tänkande 
hattar.  
 

Tänkande hattar ger eleverna först och främst ett självförtroende, 
 - Jag kan tänka! 

 
Thomson anser att de Bonos material är mycket användbart för att vidga människors vyer och 
han anser att Sex tänkande hattar ger eleverna ett metakognitivt språk för att tänka. Sex 
tänkande hattar beskrivs av honom som en kontrollerad brainstorming där tankar och idéer får 
flöda under strukturerade former. Han anser att modellen går att använda i alla ämnen men att 
vissa hattar med fördel används i vissa ämnen mer än andra. Den vita hattens tänkande 
används till exempel med fördel inom matematiken medan den röda hatten inte får lika stort 
utrymme just där, anser han. 
 
Eleverna på skolan har använt modellen sedan de gick i förskolan och Thomson anser att det 
är ett bevis på att man kan använda modellen under alla år i skolan. Han anser att det krävs 
vissa modifieringar av modellen och att den självklart ska anpassas till barnets ålder. I lägre år 
är det till exempel lämpligt att konkretisera hattarna medan man i äldre år bara behöver 
använda hattarna visuellt, säger han.  
 
Thomson vet med sig att man på hans skola arbetar med tänkande hattar varje dag och att 
grundtanken med metoden ingår i det mesta hela tiden. Själv arbetar han numera sällan ute i 
klasserna men det händer att han har en lektion där tänkande utifrån Sex tänkande hattar övas. 
Han säger sig märka en stor skillnad på eleverna på hans skola jämfört med elever på andra 
skolor när det gäller att resonera, reflektera och tänka. Thomson menar att arbeta med 
elevernas tänkande har utvecklat deras förmågor avsevärt till skillnad från andra elever i deras 
ålder. 
 

Vi betonar att det är viktigt att tänka och det uppmuntrar självklart barnen till 
att göra det! 

 
4.2.1.2 Lärare A 

Sex tänkande hattar är inte den enklaste vägen för eleverna men definitivt den 
bästa. 
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Detta menar lärare A som har arbetat på skola 1 i cirka två år. Hon upplever att arbetssättet på 
denna skola fungerar bättre än på hennes förra skola som arbetade mer traditionellt. Hon 
tycker att detta sätt att arbeta passar henne bättre eftersom hon själv får ut mycket mer av att 
lyssna på elevernas diskussioner och tankar. Lärare A använder Sex tänkande hattar i skolan 
varje dag men inte alltid så uttalat. Ibland lurar hon in eleverna att tänka enligt Sex tänkande 
hattar men hon säger inte tydligt att det är det eleverna ska arbeta med.  
 

Jag kan känna av en negativ stämning när vi arbetar med hattarna men jag vet 
att det är bra för dem. Jag tror att den negativa attityden kommer av att de 
måste engagera sig lite mer när vi använder hattarna. De vill hellre kopiera och 
producera istället för att fundera och reflektera.  

 
Lärare A säger dock att eleverna är så vana att arbeta med hattarna att de inte längre tänker på 
att de gör det. Hon använder Sex tänkande hattar i de ämnen som hon undervisar i, 
samhällsorienterande ämnen och engelska. Hon påpekar dock att man kan arbeta med det i 
alla ämnen. Det är ett bra sätt att få eleverna att tänka över sitt tänkande och hon menar att det 
inte finns något negativt med att arbeta med de Bonos modell. Den är enligt henne lätt att ta 
till sig och lätt att arbeta med. De nya eleverna lär sig lätt, men det krävs en introduktion för 
att de ska förstå vad det går ut på, menar hon. Lärare A hävdar att det är en mycket lätt 
strategi för att se sitt eget tänkande, andra modeller som hon stött på har känts för 
komplicerade. Det är bättre att arbeta ordentligt med få modeller i skolan än många som man 
hoppar emellan och denna modell kan och bör verkligen alla använda, säger hon.  
 

Alla tjänar på modellen, även fast vi tjänar på den på ett annat plan än de Bono. 
Han har gjort sig rik på en modell som vi gillar! 

 
Eleverna på skolan har enligt lärare A bättre resultat och betyg än andra elever i deras ålder 
och hon tror att det beror på skolans målsättning med att arbeta med att få varje elev att tänka i 
andra banor. Hon poängterar att man inte behöver vara smart för att kunna tänka, på hennes 
skola anser lärarna att det är något man kan lära sig. Som att lära sig läsa, menar hon. Vi vill 
utveckla alla elever utefter deras begåvning och Sex tänkande hattar är ett sätt att göra det, 
hävdar hon.  
 
Lärare A tror inte att eleverna använder Sex tänkande hattar efter skoltid. Om man inte arbetar 
med det i skolan försvinner det, menar hon. Läraren tror dock att det skulle gynna dem att 
tänka lite mer utefter modellen hemma också. Själv anser hon sig också behöva använda Sex 
tänkande hattar hemma men gör det inte. Man får nog en bättre översiktsbild över sitt 
tänkande om man använder Sex tänkande hattar utanför skolan ibland också, medger hon. 
Ibland använder de Sex tänkande hattar vid lärarkonferenser vilket ofta resulterar i att man 
öppnar ögonen för andras tankar och sätt att se på saker. Vi lär känna varandra mer, hävdar 
hon.  
 
Läraren tycker att det är mest intressant att i klasserna arbeta med den blå hatten eftersom det 
är där man kan se varifrån eleverna fått sina tankar.  

 
Vi arbetade med flyktingfrågor och den blå hatten fick stå för frågor som ”Hur 
tänker jag och varifrån har jag fått den tanken?” Det var väldigt intressant, 
kanske framförallt för eleverna, att upptäcka varifrån de fått sina tankar.  
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Hon tycker också att det är intressant att arbeta med den blå hatten före och efter ett 
arbetsområde eftersom man då kan få helt olika svar. Att använda alla de Sex tänkande 
hattarna före och efter ett arbetsområde kan vara ett mycket bra sätt att utvärdera det man 
gjort, menar hon. Eleverna får då under varje hatt lista det de vet, känner och tycker, om det 
de ska arbeta med. Lärare A har provat detta när hon arbetade med rasism och hon tyckte sig 
märka attitydförändringar när hon jämförde vad de skrivit under Sex tänkande hattar före och 
efter temat. Hon påstår att många elever efter ett arbetsområde ändrar åsikter och att det under 
vita hatten alltid är mycket mer information, än det var innan de började med arbetsområdet. 
Ibland kan hon upptäcka att elever har ändrat känslor under den röda hatten vilket hon ser som 
ett stort steg i utvecklingen vad det gäller deras tänkande. Den röda hattens tänkande är 
svårast att ändra på, menar hon.  
 
4.2.1.3 Lärare B 
Lärare B har arbetat som lärare på skola 1 i ett och ett halvt år. Hon har endast haft denna 
skola som arbetsplats, erfarenheten från andra skolor har hon fått på sin praktik på 
lärarutbildningen. Hon arbetar med Sex tänkande hattar i skolan men hon anser att det måste 
finnas ett skäl till varför hon väljer att arbeta med Sex tänkande hattar under en lektion. 
 

Det måste finnas ett syfte med att arbeta med hattarna, man kan inte bara säga 
-Nu sätter vi på oss den röda hatten och pratar känslor. 

 
Lärare B tror inte att syftet med hattarna är att det ska vara en påtvingad situation i 
klassrummet. Om det tillför arbetsuppgiften något arbetar hon gärna med Sex tänkande hattar, 
säger hon. Hon använder mest modellen när hon arbetar med engelska, framförallt när 
eleverna ska få en överblick över texter som de läser. Eleverna får då i uppgift av henne att 
enbart ta fram den vita hattens fakta om texten. Ibland får de sätta sig in i olika karaktärer i 
böcker och utefter färg på hatten skriva om vad karaktären bör göra härnäst. Lärare B arbetar 
också med olika artiklar där eleverna får ta ut alla positiva ord som passar under den gula 
hatten och sedan skriva en egen positiv artikel om samma ämne. En annan elev får samma 
uppdrag med den svarta hatten. Hon använder ibland detta arbetssätt för att skapa ett rollspel 
mellan den gula och svarta hatten, eleverna uppmanas då att debattera inför klassen utifrån 
deras skrivna artiklar.   
 
Lärare B har en ritad modell av Sex tänkande hattar på väggen i klassrummet som en 
påminnelse till både eleverna och henne själv om vad de olika hattarna står för. Hon tycker 
själv att hon arbetar för lite med Sex tänkande hattar i undervisningen men skyller det på att 
det tar mycket tid att planera lektioner, där modellen används. Ibland vill hon bara ha 
lektioner där hon ställer frågor och eleverna svarar, just för att hon inte tycker sig hinna med 
att hela tiden ha ett arbetssätt som utvecklar elevernas tänkande. Hon tycker att det krävs 
mycket förberedelser när hon ska arbeta med Sex tänkande hattar men hon tror att det beror på 
att hon ännu inte har någon rutin i läraryrket. 
 
4.2.1.4 Lärarstuderande C 
Lärarstuderande C har haft praktik på skola 1 under en termin och hon har läst om Sex 
tänkande hattar på universitetet. Skolan hon har praktik på är den första skola hon stött på som 
använder sig av Sex tänkande hattar i alla ämnen. Tidigare har hon varit i skolor som inte 
använder det så tydligt. Hon vill själv använda Sex tänkande hattar när hon blir lärare, 
eftersom hon nu sett att arbetssättet fungerar och gynnar eleverna. Hon säger sig se stor 
skillnad på elever på denna skola jämfört med andra elever på skolor, som hon va rit på innan. 
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För henne är det viktigt att ha ett tänkande klimat på skolan men hon tror att det skulle vara 
svårt att undervisa i tänkande om ingen annan på skolan gör det. För att hon ska vilja och 
kunna använda Sex tänkande hattar i skolan krävs det att rektor och andra lärare tror på idén, 
menar hon. Lärarstuderanden C har själv inte använt sig av Sex tänkande hattar under någon 
lektion eftersom hon fortfarande känner sig osäker som lärare. Hon vill att eleverna ska känna 
att det använder Sex tänkande hattar kontinuerligt med henne och inte bara de enstaka 
tillfällen som ges ute på praktiken.  
 
Fördelarna med att använda Sex tänkande hattar i skolan anser hon vara de intressanta 
synpunkter som kommer fram vid öppna diskussioner vid användandet. 
Klassrumsdiskussioner är alltid intressanta, anser hon, men ibland kan det vara svårt att få 
eleverna att tänka i rätt banor. Ofta stannar de vid ett resonemang och sen blir det inte mer, 
menar hon.  
 

Med Sex tänkande hattar brukar diskussionerna vidga sig lite. Det beror såklart 
på vilka elever som finns i klassen. Man kan ju inte tvinga fram åsikter. 
 

 
4.2.2 Skola 2 
Skola 2 är en statlig F-6 skola som ligger i närheten av en storstad i Australien. I skolan finns 
också en särskoledel som är integrerad med den övriga undervisningen. Klassrummen är stora 
och inte sällan delar två klasser på samma klassrum. De flesta klassrum är fyllda med 
elevernas teckningar och tillverkade saker hängande från taket. Eleverna har bänkar och ofta 
stora utrymmen reserverade för läshörnor och skapande.  
 
4.2.2.1 Lärare D 

Det de Bono har gjort är att han har satt ett namn på en modell som medvetna 
lärare har arbetat med i många år.  

 
Detta menar Lärare D som arbetat på skola 2 i 7 år. Han har provat att arbeta med Sex 
tänkande hattar i skolan men han anser att fler behöver arbeta med det på skolan för att det ska 
fungera tillfredsställande. Läraren vill komma igång att arbeta med modellen eftersom har 
precis läst en del om den men just nu anser han inte att han hinner. Han är själv mycket 
intresserad av elevers tänkande och anser att de Bonos modell ger en bra översikt över det 
egna tänkandet. Strukturen som de Bono har utarbetat är mycket bra, eftersom det enligt 
läraren, är överskådligt och vägleder eleverna i deras tänkande.  
 
Om eleverna vänjer sig vid strukturen kan de bara gynnas av detta arbetssätt, eftersom de då 
har lättare att se nya lösningar på problem, menar han. Lärare D ser inget negativt med att 
arbeta med Sex tänkande hattar i skolan.  
 
Det han tycker verkar bäst med Sex tänkande hattar är att de Bono söker mer än rena svar. 
Han jämför de Bonos tänkande med att fråga elever vad de kan göra med 2 och 2, istället för 
att fråga vad 2+2 är. De Bono tar med de Sex tänkande hattarna sig förbi det enkla svaret och 
finner flera andra lösningar, menar lärare D.  
 
4.2.2.2 Lärare E 
Lärare E arbetar på skola 2 i en klass i år 2 och hon har aldrig provat att arbeta med Sex 
tänkande hattar. På väggen i sitt klassrum har hon ändå bilder centralt placerade på Sex 



___________________________________________________________________________ 

 36

tänkande hattar vilket hon har satt upp, för att eleverna ska vänja sig vid bilderna. Hon säger 
att hon vill och ska börja använda modellen i klassen men att det inte riktigt blir av. Lärare E 
skulle helst vilja att någon annan också startade upp så de kunde göra det till ett gemensamt 
projekt. Sex tänkande hattar anser hon vara ett utmärkt sätt att få eleverna att tänka istället för 
att bara handla. Eleverna gör mycket i skolan och livet utan att tänka på hur och varför de gör 
det, menar hon. För deras utveckling är det viktigt att de får en bild av hur de själva tänker.  
 
Hon är övertygad om att det skulle gå att arbeta med Sex tänkande hattar i hennes klass. Det 
är ett sätt som gör det lättare att arbeta, inte svårare, anser hon. Dessutom har hon 
uppfattningen att alla som provat att arbeta med Sex tänkande hattar har varit nöjda med 
resultatet.  
 

Jag har aldrig mött någon som använt hattarna och inte velat använda dem 
igen.  

 
Det krävs att man har tid att starta upp det och att man tänker lite annorlunda, säger hon. 
Lärare E vill starta upp med alla elever samtidigt i klassen och hon tror på en gemensam start 
efter lovet, i januari. Hon har tänkt sig att i början följa några av de Bonos lektionsplaneringar 
för att sedan, när hon och eleverna vant sig, gå vidare med egna uppgifter. För att göra Sex 
tänkande hattar konkret för eleverna hade hon tänkt sig att ha färgade band eller något annat 
föremål som markerar vilken hatt man använder för tillfället.   
 
Lärare E hävdar att alla lärare på skola 2 vet vad Sex tänkande hattar står för och hon tycker 
att det verkar som om alla tycker att det är en bra modell, trots att ingen på skolan har börjat 
arbeta med den. De kanske börjar efter mitt försök, menar hon.    
 
4.2.3 Skola 3 
Skola 3 är en statlig F-6 skola som ligger på landsbygden utanför en storstad i Australien. 
Skolan har inte rinnande vatten utan får sitt vatten ifrån vattentankar på gården. Klassrummen 
är ofta små med många fönster och mängder med material. Utomhus, utanför varje klassrum, 
finns det bänkar och bord vilket används som grupprum under lektionstid.  
 
4.2.3.1 Lärare F 
Lärare F har arbetat som lärare på skola 3 i ett halvår. Hon säger sig vara en lärare som gärna 
provar nya idéer men hon är ganska missnöjd med arbetssituationen som skola 3 har erbjudit 
henne. Hon har ingen fast anställning men arbetar heltid som lärare för en år 2. Lärare F har 
aldrig provat att arbeta med Sex tänkande hattar i skolan men hon känner till modellen och ser 
bara fördelar med den. Att hon själv har valt bort att arbeta med Sex tänkande hattar är dels på 
grund av att hon inte vet om hon får stanna på sin nuvarande arbetsplats och dels för att hon 
då helst hade velat arbeta i en skola där flera använder modellen. Även fast hon tror att hon 
skulle kunna använda Sex tänkande hattarna i skolan skulle det vara lättare om man var flera, 
hävdar hon. Lärare F anser sig inte heller så pass insatt i de Bonos modell för att i nuläget 
kunna använda den. Det hon däremot gör är att hon ofta använder sig av fantasi och låter 
barnen leva sig in i olika personers känslor. Det är också ett sätt att uppmärksamma och 
utveckla barns tankar, anser hon. 
 

Jag tycker att man ska ta vara på barnens tankar mer i skolan än vad man gör 
idag. Det behöver man inte använda Sex tänkande hattar för att göra. 
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Genom att läsa mycket och låta barnen prata om vad de upplevt under till exempel jullovet ger 
hon eleverna utrymme för att tänka kring deras egen situation och hur andra har det. Kanske 
skulle det vara fördelar med att arbeta med Sex tänkande hattar säger hon, men just nu är hon 
nöjd med sitt sätt att arbeta.  
 
4.2.3.2 Lärare G 
Lärare G arbetar på skola 3, halvtid som lärare och halvtid som bibliotekarie på skolan. När 
han arbetar som lärare har han hand om olika klasser. Han menar att Sex tänkande hattar 
visserligen är ett bra sätt att arbeta med att utveckla elevers tänkande men att det bara är ett 
sätt av flera andra bra. Man måste inte köpa hela konceptet för att det ska fungera menar han, 
han använder istället en blandning av många olika metoder och övningar för att få eleverna till 
ett reflekterat tänkande. Sex tänkande hattar tycker han verkar som en ideologi som man inte 
får blanda med andra modeller eller plocka det bästa bitarna ur. Lärare G säger sig vara insatt 
i hur barn tänker och han menar att barnen måste få använda hjärnan mer i skolan än vad de 
gör idag. Men för den skull behöver man inte enbart använda Sex tänkande hattar, anser han.  
 

Det är visserligen ett bra sätt men det är inte det enda rätta. 
 
Han är medveten om att skolor som använt metoden till 100 procent fått goda resultat när det 
gäller betyg och lokala tävlingar i frågesport men han tror att hela skolan måste ställa sig 
bakom arbetssättet för att det ska resultera i så bra resultat. Dessutom måste man ha flera olika 
sätt att få barnen att utveckla sina förmågor, anser han. Att låsa sig vid Sex tänkande hattar 
skulle han inte vilja göra eftersom han tror att det inte skulle kännas utvecklande för hans 
egen del. Han säger sig vilja ha friheten att välja arbetssätt, vare sig det gäller att välja Sex 
tänkande hattar eller någon annan modell.  
 
4.2.3.3 Kommentar 
På skola 1 används Sex tänkande hattar kontinuerligt i undervisningen. Lärare A låter Sex 
tänkande hattar ingå som en naturlig del medan lärare B anser att det måste finnas skäl i 
hennes undervisning för att hon ska arbeta med modellen. På skola 1 används Sex tänkande 
hattar som ett komplement ihop med tankekartor och Gardners sju intelligenser. På skola 2 
finns en vilja att arbeta med modellen och på skola 3 anser man att vägen till tänkande elever 
inte nödvändigtvis behöver gå via Sex tänkande hattar. Man använder istället andra modeller 
för att utveckla barns tänkande. 
 
På skola 1 har alla informanter erfarenhet av skolor som inte arbetar med Sex tänkande hattar 
och de anser sig se skillnad på sina elever och elever på andra skolor som inte arbetar med att 
utveckla elevers tänkande och Sex tänkande hattar. Också lärare F säger sig vara medveten 
om denna skillnad. Lärarna på skola 1 och 3 ansåg sig ta tillvara barns tänkande medan skola 
2 hade en vilja att göra det. Lärare D är den enda som påpekar att arbetssättet kanske alltid 
funnits fast under andra benämningar. 
 
De modeller över Sex tänkande hattar som finns i klassrummen är alla centralt placerade och 
synliga för både elever och lärare. Man arbetar med hattarna visuellt men lärare E har även 
som mål att börja med att konkretisera hattarna för sina elever vid introducerandet av 
modellen.  
 
På skola 1 säger sig lärarna använda Sex tänkande hattar mest i engelska när de arbetar med 
olika texter. De använder också modellen i olika debatter och rollspel där eleverna får olika 
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roller genom att använda de olika hattarna. Lärare A använder dessutom modellen i 
utvärderingssyfte genom att jämföra elevernas åsikter under hattarna före och efter ett 
arbetsområde. Hon nämner också att Sex tänkande hattar används i skola 1 på personalmöten 
för att få inblick i hur andra i personalgruppen tänker och ser på saker. 
 
Thomson och lärare A anser att man bör arbeta med Sex tänkande hattar utanför skoltid men 
bara Thomson säger sig veta att elever gör det. Av alla informanter är det enbart Lärare A som 
beskriver hur hon uppfattar att eleverna känner det när de arbetar med Sex tänkande hattar. 
Hon är också den enda som sätter in sig själv i ett sammanhang med de Sex tänkande hattarna 
utanför skoltid. 
 
Enligt mina informanter är fördelarna med att arbeta med Sex tänkande hattar i skolan att de 
ger eleverna ett självförtroende, ett metakognitivt språk och flera lösningar till ett problem. 
Dessutom är metoden en lätt strategi att använda samt att elevdiskussionerna vidgar sig och 
får eleverna att tänka i andra banor. Det som hindrar lärarna på skola 2 och 3 från att arbeta 
med Sex tänkande hattar är brist på tid och brist på stöd hos ledning och kollegor. Hos lärarna 
på skola 2 och 3 samt hos lärarstuderande C på skola 1 finns en rädsla för att arbeta ensam 
med Sex tänkande hattar. Man efterfrågar ett större engagemang på skolan, för att metoden 
ska gå att arbeta med. På skola 1 ser lärare B enbart tiden som ett hinder.  
 
Alla informanter ser positivt på att arbeta med Sex tänkande hattar men lärarna på skola 3 
anser sig inte behöva arbeta med modellen för att utveckla elevernas tänkande. Lärare G anser 
att det finns flera modeller att arbeta med som är lika bra. Lärare F anser sig nöjd med sitt sätt 
att arbeta men kan tänka sig att använda Sex tänkande hattar, när hon vet mer om modellen. 
 

4.3 Resultatdiskussion 
Jag har i resultatdelen valt att utgå från mina frågeställningar och resonerat kring dessa utifrån 
litteratur, observationer, intervjuer och mina egna tankar. 
 
Mina observationer och intervjuer stämmer väl överens med hur de Bono (1987,1992) tänkt 
sig att man ska arbeta med Sex tänkande hattar i skolan. Han vill med Sex tänkande hattar 
göra tänkandet mer strukturerat, så att man ska kunna fatta riktiga beslut och se på problemen 
från ett annat perspektiv. Tänkandet ska ha en central roll i skolan genom en strukturerad 
konkret arbetsmodell. Att mina observationer överensstämmer så bra med hur de Bono vill att 
hans modell ska användas, beror nog till viss del på att lärarna på skola 1 hade valt att följa 
modellen slaviskt. Det är intressant att ha sett en skola som följer de Bonos modell till hundra 
procent. Skola 1 använder modellen systematiskt och ofta, vilket också gör att den är väl 
utvecklad och kan verka som en förebild för andra skolor som vill ta sig an arbetssättet. Jag 
kan tycka mig se likheter mellan de Bonos (1994), Thomsons (i intervju) och lärare A:s ordval 
när de beskriver modellens fördelar. Struktur och att lära sig att se sitt eget tänkande är något 
som de nämner i samband med modellen. Thomson menar att en kunskap om det egna 
tänkandet ger eleverna ett självförtroende, i och med att det vet att de kan tänka och att de vet 
att tänkandet uppmärksammas i skolan de går på. Att få kunskap om sitt eget tänkande är 
viktigt också enligt den övriga litteratur jag läst och de informanter jag talat med.  
 
Genom att läsa mina fältanteckningar och citaten som är tagna ur dessa, upplever jag att 
eleverna är väl medvetna om Sex tänkande hattars innebörd. Däremot är pappren de fick 
utdelade i samband med lektion 1,2 och 3 utförliga när det gäller vad de ska göra under de 
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olika hattarna. Att det står hattarnas färg över uppgiften kanske har mindre betydelse, 
uppgiften är ändå detaljerat skriven. Hattarnas roll kommer då i skymundan.  
 
De lektioner som jag observerade stämde överens med hur jag uppfattar att Sex tänkande 
hattar bör brukas. Gardners sju intelligenser och Buzans tankekartor kombineras med de 
Bonos modell. Eleverna får under lektionerna ett stort utrymme till att fundera och diskutera i 
grupp. De får även utrymme för att diskutera vad de kommit fram till och lyssna på vad andra 
elever säger. På lektionerna märktes det att många elever ville lyssna på vad de andra i klassen 
hade att säga, vilket både Ellmin (1999) och Thomson (2002) påpekar vara en av fördelarna 
med att använda Sex tänkande hattar i undervisningen. Jag upplevde det också som att 
eleverna släpper loss sina tankar i ett strukturerat rollspel, något som de Bono (1994) anser 
vara en av fördelarna med modellen.     
 
Lärarstuderande C nämner att klassrumsdiskussionerna kan vara intressanta, när man arbetar 
med Sex tänkande hattar, eftersom det får eleverna att tänka i andra banor. Jag blev positivt 
överraskad över att se, höra och läsa elevernas tankar under mina observationer. De verkade 
mer insatta och hade andra funderingar än barn jag mött i samma ålder. Jag kan inte säga med 
bestämdhet att de hade påverkats av att arbeta med Sex tänkande hattar i skolan. Andra 
faktorer som kan spela in, är till exempel den att skolan har en tänkande profil, som gör att 
just sådana elever söker sig dit. Det jag däremot känner mig säker på är att tiden som avsätts 
för deras eget tänkande är en bidragande orsak till deras utveckling. Jag väljer att stödja min 
åsikt på Wilson och Wing Jan ( 1993) och Costa (1992) samt de lärare jag talat med om detta. 
Tid är enligt dem ett mycket viktigt verktyg när man ska utveckla elever i deras tänkande. Ger 
man elever tid att tänka vet jag också av egen erfarenhet att svaren och funderingarna blir mer 
genomtänkta och finurliga än om de tvingas svara snabbt enligt fråga - svar modell. 
 
Teorin kring Sex tänkande hattar kan enligt bland annat de Bono (1994) och Thomson (i 
intervju) presenteras även i lägre åldrar, vilket överensstämmer med Bruners spiralprincip. 
Enligt Bruner (1973) är det dock viktigt med en handledare, som kan visa eleverna hur de ska 
handla, för att de själva ska våga använda sig av inlärda strukturer vid ett senare tillfälle. 
Bruner (1971) skrev också för mer än 30 år sedan om vetande som en process istället för en 
produkt. Thomson (i intervju) anser dock att vi fortfarande ger produkttänkandet en alldeles 
för stor plats. Han menar att Sex tänkande hattar och liknande modeller betonar processen i 
undervisningen.  
 
De lärare som har sett fördelar med modellen nämner att elever som använder Sex tänkande 
hattar tänker i andra banor och har ett vidgat perspektiv i diskussioner. Att modellen frångår 
fråga – svar principen nämns av lärare D också som positivt. Intervjupersonerna betonar att 
Sex tänkande hattar gör eleverna medvetna om sitt eget tänkande, vilket stämmer väl överens 
med de Bonos idé med modellen. Om barn blir medvetna om sitt tänkande har de lättare att 
kunna kontrollera och fokusera sitt tänkande menar Donaldson (1979) och Vygotsky ( i Säljö 
2000). Den synen förespråkar även de Bono (1987) och de informanter som arbetar med Sex 
tänkande hattar. 
 
Jag tycker att Sex tänkande hattar är en intressant modell eftersom den tillvaratar olika delar 
av tänkandet. Den vita hattens strävan efter objektivitet och den röda hattens känslor och 
intuitioner anser jag vara ett utmärkt sätt att skilja fakta från förutfattade meningar och 
antaganden. Den gula och svarta hatten kan fungera bra i en debattsituation som lärare B 
använder den till, eller som i lektion 5 där fördelar och nackdelar ställs mot varandra. Den 
gröna hatten är en perfekt idéspruta, där alla förslag beaktas vilket leder till annorlunda och 
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bättre lösningar. Den blå hatten är intressant i och med att den kan, som lärare A påpekar, få 
eleverna att se varifrån de fått sina tankar. Sex tänkande hattar verkar dessutom fungera 
utmärkt som utvärderingsmodell. 
 
Samtidigt kan jag känna som lärare D. De Bono har satt namn på något som lärare alltid 
arbetat med. Jag har själv som elev på framförallt gymnasiet deltagit i olika lärarstyrda 
debatter och tagit ställning för och emot abort, homosexualitet och jämställdhet för att nämna 
några exempel. Det jag då gjorde, enligt de Bono (1994), var att jag hade den gula och den 
svarta hatten på mig. Jag antar att jag också använde den röda. Att presentera fakta objektivt 
är något jag gjort under teoriavsnittet i denna uppsats. Då har jag använt mig av den vita 
hatten. Brainstorming är ett sätt att vidga vyer och finna nya idéer, något som den gröna 
hatten också står för. Den blå hatten har använts av mig vid tillfällen då jag reflekterat. Sex 
tänkande hattar är alltså inget nytt, det som är nytt är upplägget och strukturen. Att använda 
Sex tänkande hattar kan underlätta, eftersom det ger klara riktlinjer för när man ska tänka på 
ett visst sätt. Mina litteraturstudier, observationer och intervjuer på skola 1 och 2 understryker 
detta.  
 
En anledning till att några av mina informanter inte arbetar med Sex tänkande hattar i skolan 
är, att de anser sig behöva stöd från kollegor och ledning. Andra anledningar är att lektioner 
med Sex tänkande hattar tar lång tid att planera och genomföra samt att det är som en 
ideologi, där man måste använda sig av hela konceptet. Lärare G upplever det som om 
modellen måste användas i sin helhet men själv anser han att det fungerar bäst då han blandar 
olika metoder för att utveckla barns tänkande. Jag delar uppfattningen av att det behövs tid till 
att arbeta med en sådan modell i skolan. Lektionerna jag observerade var noga planerade och 
de hade tagit lång tid att förbereda för en ovan lärare. De tog också lång tid att genomföra. 
Förutom att det tar lång tid att planera och genomföra ställer mig jag mig också tveksam till 
att Sex tänkande hattar är så kommersialiserad. Jag upplever det som en affärsverksamhet, där 
hela konceptet ska säljas till så många som möjligt för att de Bono ska tjäna ännu mer pengar. 
Någonstans kanske syftet med modellen glöms bort. Men kanske tjänar alla på det på olika 
sätt, som lärare A påpekar.  
 
Donaldson (1979) menar att det abstrakta tänkandet dominerar i skolans värld. Jag tror att Sex 
tänkande hattar också med stor risk kan falla in i det mönstret. Om den inte ingår i en kontext 
och enbart finns i skolan kan modellen bli påtvingad, något som lärare B också nämner. Jag 
tror dock att man som lärare kan lyckas med att konkretisera elevernas tankar om man väljer 
problemområden som ligger nära deras egen verklighet. Lektioner 2-5 är exempel på detta.  
 
Att som lärare A använda sig av få modeller för att utveckla barns tänkande, eller som lärare 
G använda sig av flera olika är nog beroende av, hur man är som person. Genom att jag har 
satt mig in i modellen har många nya tankar och idéer uppkommit hos mig. Om det enbart är 
positivt att utveckla och ta vara på barnens tänkande i skolan, vilket litteraturen, 
observationerna och mina informanter påstår, anser jag att man bör göra det. Vare sig man 
väljer att använda Sex tänkande hattar eller någon annan modell.  
 
4.3.1 Förslag till fortsatt forskning 
? Hur upplever eleverna det att arbeta med Sex tänkande hattar i skolan? 
? Hur arbetar vi i den svenska skolan för att utveckla elevers tänkande? 
? Kan och bör Sex tänkande hattar användas i den svenska skolan? 
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