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Bonon hatut

Ryhmätyömenetelmä, jonka avulla voi

• tuottaa erilaisia näkökulmia

• kokeilla erilaisia ajattelutapoja

• harjoittaa erilaisia rooleja

Ryhmä jaetaan kuuteen eri tiimiin ja jokainen tiimi saa 

tietyn värisen hatun. Kaikille annetaan sama tilanne 

pohdittavaksi. Jokainen hatun väri edustaa erilaista 

asennetta lähestyä tapausta.



Valkoinen hattu: faktat ja luvut

• ”Tarkastellaanpa tietoa objektiivisesti”

• Kerro faktat neutraalilla ja objektiivisella tavalla, ilman 

tulkintaa ja johdattelua

• Omien mielipiteiden kertominen ei kuulu valkoisen hatun 

ajatteluun

• Mieti onko kyseessä tosiasia vai todennäköisyys



Punainen hattu: tunneperäiset argumentit ilman 

järkeilyä

• ”Nytpä otetaan mukaan tunteet, vihjeet ja intuitio”

• Punainen hattu sallii tunneperäiset argumentit ilman 

perusteluja ja selityksiä

• Minkälaisia ovat tunteemme ja tunnelmamme tästä 

aiheesta?



Musta hattu: riskit ja heikot kohdat

• ”Nyt pohditaan riskejä ja vaaratilanteita”

• Ei negatiivisuutta

• Musta hattu on varovainen, looginen, arvioiva ja 

asiallinen ja pyrkii kertomaan, miksi jokin ei toimi tai 

onnistu

• Mitkä ovat ehdotuksen hyvät ja huonot puolet? 

• Mitä täytyy ottaa huomioon?



Keltainen hattu: hyödyt ja hyvät puolet

• ”Mietitäänpä hetki sopivuutta ja etuja”

• Katso asioita myönteisesti, etsi etuja ja keskity tilanteen 

positiiviseen puoleen

• Yritä löytää mahdollisimman paljon perusteita 

optimismillesi

• Etsi myönteisiä mahdollisuuksia vaikka et osaisi 

perustella niitä



Vihreä hattu: luovuus, uudet ideat ja 

mahdollisuudet

• ”Haetaanpa uusia ideoita ja luovia ratkaisuja”

• Kehitetään uusia ideoita ja näkökulmia, hullutellaan

• Vihreällä hatulla liioitellaan ja unohdetaan perinteinen 

ajattelu. Voidaan käyttää huumoria ja villiä 

ajatustenjuoksua. 

• Onko olemassa muita ideoita tai vaihtoehtoja? 

Voisimmeko tehdä tämän asian toisin? 



Sininen hattu: miten päästään haluttuun 

lopputulokseen?

• ”Katsotaanpa miten ajattelumme etenee ja miten 

pääsemme haluttuun lopputulokseen”

• Ajatusprosessin organisointi ja kontrollointi

• Suuntaa huomio siihen miten pitää ajatella

• Tee yhteenvetoja, johtopäätöksiä ja anna yleiskatsaus 

mitä on tapahtunut



Ja sitten hommiin… 

Tilanne: 

Huttulan alakoulun rehtori on tehnyt päätöksen, että 

alakoulun 128 oppilaalta on  kielletty Pokémon GO-

pelaaminen sekä koulu- että vapaa-ajalla. 

Vanhempainneuvosto kokoontuu keskustelemaan asiasta 

ja pohtimaan vastinetta rehtorille.

Me olemme nyt vanhempainneuvosto ja pohdimme asiaa 

hattujen kautta. 



Lopuksi 

• Miltä tuntui argumentoida eri rooleissa?

• Mikä hattu tuntui omimmalta?

• Mistä et pitänyt lainkaan?

• Miten tätä menetelmää voisi käyttää?



Yksittäisten hattujen kuvat, diat 3 - 8: Papunetin kuvapankki, 

www.papunet.net

Hattu, kuva Oscar Komi

Lippalakki, kuva Annakaisa Ojanen

Lakki, kuva Sergio Palao/ CATEDU

Suojakypärä, kuva Sergio Palao/ CATEDU

Hattu, kuva Päivi Honkonen

Kypärä, kuva Sergio Palao/ CATEDU

http://www.papunet.net/

