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UVODNA PREDSTAVITEV METODE

Ustvarjalnost je definirana iz različnih zornih kotov, rezultat ustvarjalnosti v poslovnem
okolju pa je unikaten in uporaben produkt (De Bono, 2015). Brainstorming oz. možganska
nevihta je učinkovito sredstvo za generiranje ustvarjalnih rešitev na različne probleme.
Vključuje ustvarjanje različnih idej brez presojanja, kritiziranja in vrednotenja teh idej
(Hagtvedt idr., 2019). Pri možganski nevihti je ustvarjalnost ocenjevana s številom
originalnih, različnih, poglobljenih in edinstvenih idej (Paulus in Coskun, 2013). Obstaja več
različnih tehnik in metod, ki se uporabljajo v kontekstu možganske nevihte. Ena izmed
najbolj uporabnih je metoda šestih klobukov razmišljanja.

Metoda šestih klobukov razmišljanja se uporablja tako v kontekstu možganske nevihte kot
tudi za izboljšanje komunikacije na sestankih. Vključuje šest klobukov oz. šest možnih vlog,
ki spodbujajo posameznika, da na problem pogleda iz več zornih kotov. Udeleženci skozi
sestanek prevzemajo različne vloge tako, da »nadanejo« določen klobuk, kar pomeni, da se
morajo postaviti v vlogo, ki je značilna za določen klobuk. Klobuki so razdeljeni po barvah,
vsak izmed njih pa nudi usmeritve, kako razmišljati o nekem problemu.

Barve klobukov so naslednje (Mindtools, b. d.):
- Moder klobuk je klobuk koordinatorja sestanka, ki usmerja in vodi potek srečanja.
- Bel klobuk je znan kot klobuk dejstev, saj vključuje razmišljanje o tem, kaj že vemo o

neki ideji iz raziskav in dejstev.
- Rumen oz. optimističen klobuk vključuje razmišljanje o vseh prednostih in

priložnostih povezanih z idejami.
- Rdeč klobuk je opisan kot emocionalni klobuk, saj od posameznika zahteva, da pri

razmišljanju o ideji vključi svoja čustva in intuicijo.
- Zelen klobuk je ustvarjalni oz. inovativni klobuk, ki od posameznika zahteva, da

generira čimbolj ustvarjalne ideje brez vrednotenja in kritiziranja.
- Črn klobuk pa vključuje razmislek o vseh slabostih in težavah vezanih na neko idejo,

o kateri se tekom sestanka diskutira.

Metoda šestih klobukov je bila prvotno razvita kot metoda, ki spodbuja kritično mišljenje (De
Bono, 1956). Kasneje se je izkazala kot učinkovita tudi za spodbujanje ustvarjalnosti in za
učinkovitejše reševanje problemov (Kalelioglu in Gülbahar, 2014). Uporabna je tako za
individualno kot tudi skupinsko možgansko nevihto. Zaradi možnosti fleksibilnega načina
izvedbe, ki se lahko prilagaja velikosti skupine, problemu, ki ga rešujemo ter ciljem, ki jih
želimo doseči, je tudi pogosto uporabljena v različnih delovnih okoljih in kontekstih.
Organizacije, ki metodo uporabljajo v okviru sestankov, poročajo tudi o skrajšanem času
sestankov in hitrejšem kreiranju rešitev na probleme. Glavna omejitev metode je v
potencialnem pomanjkanju znanja koordinatorja sestanka o sami metodi in njeni izvedbi,
omejitve pa so lahko vezane tudi na psihofiziološke vplive na posameznika (npr. slabše
razpoloženje), ki lahko vodijo v zmanjšanje ustvarjalnosti udeležencev. V kolikor v
organizaciji vlada manj spodbudna organizacijska kultura, lahko tudi to znižuje ustvarjalnost
zaposlenih, med njimi pa se lahko pojavijo tudi konflikti (Aithal idr., 2016).
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ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA METODE

Možgansko nevihto je prvič opredelil Osborn (1953), ki je postavil štiri glavna pravila, ki jim
je potrebno slediti med samim procesom. Ta pravila so naslednja: izogibaj se kritiziranju in
vrednotenju idej; povej oz. napiši vse ideje, ki se jih spomniš; generiraj toliko idej kot lahko,
ne glede na samo kvaliteto ideje ter poskusi razviti in kombinirati različne ideje. Predlagal je,
da se možganska nevihta izvaja v interaktivni skupini od pet do 12 ljudi. Do leta 1958 je
osem od 10 največjih ameriških korporacij uporabljalo metodo možganske nevihte za
generiranje idej in reševanje problemov. Metoda je postala tudi predmet akademskega
raziskovanja. Taylor idr. (1985) so v svoji raziskavi ugotavljali, kakšna je razlika med
generiranjem idej v skupini ali individualno. Ugotovili so, da naj bi posamezniki prišli do več
kreativnih rešitev kot skupine štirih posameznikov. Kasnejše raziskave so potrjevale
ugotovitev, da je individualna možganska nevihta bolj učinkovita kot skupinska (npr. Deuja
idr., 2014; Mullen idr., 1991). Za razliko od izvorne opredelitve se je fokus možganske
nevihte preusmeril na ustvarjanje kvalitetnih idej, ne zgolj na velike količine le teh. Te
ugotovitve so aplicirali tudi v nekaterih največjih ameriških podjetjih, ustanovljenih okrog
leta 1900. Od začetne opredelitve se je razvilo kar nekaj tehnik in metod možganske nevihte.
Najstarejša je tehnika »Discussion 66« ali »Philips 66«, pri kateri gre za 6-minutna skupinska
brainstorming srečanja šestih udeležencev o specifičnem konkretnem problemu. Razvila se je
tudi SCAMPER metoda (Eberle, 1996) in tehnika miselnih zemljevidov (angl. Mind
mapping). De Bono pa je svojo metodo šestih klobukov razmišljanja razvil leta 1956, najprej
za namene povečanja kritičnega razmišljanja (De Bono, 1956), kasneje pa se je izkazala kot
učinkovita tudi za spodbujanje ustvarjalnosti (De Bono, 1992). V novejših raziskavah
poudarjajo, da je ravno zaradi spodbujanja ustvarjalnega mišljenja, metoda šestih klobukov
razmišljanja uporabna tudi v kontekstu možganske nevihte.

UPORABNOST METODE SKOZI ZNANSTVENE RAZISKAVE

Raziskave kažejo, da metoda šestih klobukov razmišljanja spodbuja ustvarjalnost. Nedavne
raziskave, ki so preučevale vpliv te metode na ustvarjalnost, so pokazale, da le ta zviša tako
število edinstvenih idej kot tudi kvaliteto samih idej, ki so se izkazale za bolj izvirne (Nijstad
idr., 2010; Vernon in Hocking, 2014). Raziskave kažejo tudi, da je metoda učinkovita za
izboljševanje kritičnega mišljenja. Metoda šestih klobukov bi naj bila tudi bolj učinkovita kot
druge metode možganske nevihte ravno zaradi vključevanja kritičnega mišljenja v sam
proces (Kalelioglu in Gülbahar, 2014).

Metoda šestih klobukov preko spodbujanja lateralnega mišljenja pomaga posamezniku, da
razvije bolj robusten in učinkovit način mišljenja. Metoda je enostavna, način izvedbe precej
svoboden in fleksibilen, posameznikom pa pomaga, da izstopijo iz ponavljajočih se vzorcev
mišljenja in znajo bolj robustno oceniti situacijo. Prav tako ta metoda pomaga vsakemu
udeležencu, da naenkrat razmišlja zgolj iz ene perspektive in pri tem ločuje logiko od čustev,
ustvarjalnost od informacij itd. To zmanjšuje zmedenost in povečuje učinkovitost (De Bono,
1999). Nuhfer (2015) poudarja uporabnost metode 6 klobukov tudi za razvoj posameznikov,
saj naj bi spodbujala metakognitivne procese pri uporabnikih. Posamezniki so postavljeni
pred izziv, kjer morajo prevzemati določene vloge in razmišljati na način, ki morda ne
predstavlja naravnega ujemanja z njihovim načinom razmišljanja. Tako morajo stopiti izven
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cone udobja, biti odprti in fleksibilni, pri tem pa se učijo na različne situacije pogledati iz
različnih zornih kotov.
Organizacije poročajo, da njihovi sestanki s pomočjo metode šestih klobukov razmišljanja
trajajo občutno manj časa. To kažejo tudi raziskave (npr. Mitez, 2012). Generiranje idej
tekom možganske nevihte se pri udeležencih občutno zmanjša s podaljševanjem časa
možganske nevihte. Skozi čas tako niso več toliko učinkoviti in produktivni, ideje pa niso več
tako izvirne in ustvarjalne (Paulus idr., 2006). S pomočjo usmerjene možganske nevihte
preko metode šestih klobukov in časovne omejitve se zmanjša dolžina srečanj in sestankov,
zviša pa se lahko motivacija in produktivnost udeleženih (Göçmen in Coşkun, 2019).

Metoda šestih klobukov se sicer najpogosteje izvaja tako, da se v sestanke in možganske
nevihte vključuje vse klobuke. Nekateri avtorji pa so se pri proučevanju osredotočili tudi na
ugotavljanje učinkovitosti in produktivnosti posameznega klobuka. Ugotovili so, da so
posamezniki z rumenim klobukom bolj učinkoviti od tistih z rdečim klobukom, posamezniki
z zelenim klobukom pa ustvarijo več izvirnih in poglobljenih idej kot drugi (Göçmen in
Coşkun, 2019).

PREDSTAVITEV METODE

Kot že omenjeno, klobuki pomenijo vloge oz. glediščne točke, s katerih udeleženci gledajo na
določen problem, ki ga rešujejo oz. na ideje, ki jih ustvarjajo. Tako lahko, v prenesenem
pomenu, posamezniku »nadanemo« klobuk določene barve, kar v bistvu pomeni, da se mora
posameznik postaviti v vlogo, ki je značilna za določen klobuk. Glavne značilnosti
posameznih klobukov so naslednje (Mindtools, b. d.):

- Bel klobuk (klobuk dejstev) predstavlja jasnost in znanje. Ko nadanemo ta klobuk,
razmišljamo o znanju, dejstvih in informacijah, ki smo jih že zbrali ter informacijah,
ki jih še pogrešamo. Razmišljamo tudi o možnih virih, kje bi lahko manjkajoče
informacije in podatke pridobili. Sprašujemo se, kakšne informacije že imamo, katere
potrebujemo, katere informacije manjkajo in kako bomo pridobili informacije, ki jih
potrebujemo. Uporabljamo ga lahko na začetku srečanja, kjer predstavimo ozadje
neke teme oz. problema in pa na koncu kot ovrednotenje naših idej v skladu z
obstoječimi informacijami. Primer: »Raziskave kažejo na povečan trend kajenja pri
ženskah.« (De Bono, 2017)

- Rumen klobuk (optimističen klobuk) je opredeljen kot bolj optimističen klobuk, saj
vključuje razmišljanje o vseh prednostih in priložnostih povezanih s problemom.
Razmišljamo tudi o tem, kakšno dodano vrednost imajo naše ideje. Ko nadanemo ta
klobuk, je naša naloga, da razmišljamo o problemu na najbolj pozitiven možni način.
Vprašanja, ki jih vključuje so, kaj so pozitivne plati določene ideje, kakšen je najboljši
možen scenarij, kakšne priložnosti se lahko razvijejo iz neke ideje in kako lahko nekaj
dosežemo. Uporabimo ga lahko, ko iščemo predloge za rešitev nekega problema in ko
razmišljamo o prihodnosti in sprašujemo vprašanja »Kaj če...?«. Primera: »Če res
investiramo vse naše resurse v rešitev tega problema, bomo uspešni.«; »Krizo
globalnega segrevanja lahko rešimo tako, da vsi postanemo vegani.« (De Bono, 2017)

- Rdeč klobuk (čustveni klobuk) je opisan kot emocionalni klobuk, ki vključuje vsa
čustva in intuicijo. Ko nadanemo ta klobuk, lahko izrazimo svoja čustva povezana s
problemom, brez da le te vrednotimo in pojasnjujemo. Vedno ga uporabimo na
individualni ravni – vsak posameznik zase izrazi svoja čustva in občutja. Vključuje
vprašanja kot so, katera čustva so vpletena v situacijo, kaj nam pravi intuicija, kakšni
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so občutki ob tej situaciji, lahko pa ga uporabimo na začetku srečanja, da najprej
prepoznamo že obstoječa čustva pri posameznikih ali pa na koncu srečanja, da
vidimo, ali so se občutja spremenila. Primera: »To je slaba ideja.«; »Moja intuicija mi
pravi, da ta dogovor ne bo uspešen.« (De Bono, 2017)

- Moder klobuk (klobuk vodje/koordinatorja sestanka oz. srečanja) vključuje
premišljene in trezne odločitve. Ta klobuk nadane vodja sestanka oz. brainstorminga,
ki se osredotoča na usmerjanje, organizacijo in nadzorovanje poteka sestanka ter
sprejemanja odločitev. Posameznik z modrim klobukom vodi sestanek v skladu z
načrtom in cilji, postavlja vprašanja in usmerja zaključke. Vključuje vprašanja kot so,
kako lahko organiziramo delo na sestanku, kako se je moje razmišljanje spremenilo
po diskusiji in kaj sem se naučil do zdaj. Uporabljen je skozi celoten sestanek za
usmerjanje, vodenje, povzemanje in osredotočanje na posamezen problem. Primera:
»Definirajmo cilje našega sestanka.«; »Ustvarili smo veliko novih idej, a smo se
oddaljili od prvotnega problema. Gremo nazaj na problem. Kaj so komentarji rdečega
klobuka?« (De Bono, 2017)

- Zelen klobuk (ustvarjalni klobuk) je opisan kot ustvarjalni, inovativni klobuk. Ko si
nadanemo ta klobuk, poskušamo razmišljati čimbolj široko, ustvarjalno in izven naših
okvirjev. Idej pod tem klobukom ne vrednotimo in kritiziramo. Vključuje vprašanja
kot so, kako bi lahko razvili nekaj novega, katere ideje so bolj izven okvirja, kaj
drugačnega in zanimivega je v neki ideji, uporabljen pa je lahko, ko želimo raziskati
in podati nove, ustvarjalne ideje (De Bono, 2017).

- Črn klobuk (klobuk sodnika) vključuje vse možne slabosti in težave povezane s
problemom. Je nasprotje rumenemu klobuku. Ko nosimo črn klobuk, je naša naloga
kritično ovrednotiti vse ideje z vidika slabosti in potencialnih tveganj, ki bi ogrozile
našo idejo. Črn klobuk nam pomaga naše ideje ovrednotiti tudi z vidika praktičnih
omejitev, kar naredi naše ideje bolj odporne na potencialne težave. Kljub temu, da je
velikokrat zaznan kot slab klobuk, to ne drži. Ta klobuk je najbolj pomemben, saj nam
njegova uporaba pomaga biti previdni, prepoznati možne ovire, nevarnosti in
potencialne težave ter napake v povezavi z določeno idejo. Vključuje vprašanja kot
so, katere so potencialne nevarnosti, slabosti in ključne težave v zvezi z neko idejo ter
ali imamo vse potrebne resurse za izvedbo neke ideje. Uporabimo ga lahko kot del
ovrednotenja ali naj nadaljujemo s predlagano idejo ter pri ugotavljanju slabosti
produktov oz. idej. Primera: »Po mojih izkušnjah, blagovna znamka ne more biti
hkrati luksuzna in dostopna za vse.«; »Mislim, da je tveganje v tem, da bodo naši
produkti predragi za našo ciljno publiko.« (De Bono, 2017)

Namen

Metoda šestih klobukov razmišljanja je osnovana na paralelnem ali lateralnem razmišljanju,
ki je nasprotno vertikalnemu ali linearnemu načinu razmišljanja. Lateralno razmišljanje je
sistematični proces razmišljanja na drugačen način, izven ustaljenih okvirjev. Takšna vrsta
razmišljanja spodbuja ustvarjalnost, pomaga ustvarjati izvirne ideje ter učinkoviteje reševati
probleme (The de Bono Group, b. d.)

Kadar razmišljamo, pogosto postanemo zmedeni, ker nas na eni strani lahko preplavijo čustva
in ustvarjalnost, na drugi strani pa informacije, logika ter argumenti. Metoda šestih klobukov
razmišljanja nam pomaga razmišljati v okviru enega področja naenkrat – čustva smo zmožni
ločiti od logike ter ustvarjalnost od informacij in dejstev.
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Metoda šestih klobukov razmišljanja se največkrat uporablja za spodbujanje ustvarjalnega
mišljenja (Azeez, 2016) in bolj učinkovitega reševanja problemov (De Bono, 2017). Ta
metoda vključuje tako ustvarjalno, kot tudi konstruktivno in kritično razmišljanje in tako
predstavlja okvir za učenje različnih pristopov k razmišljanju in razumevanju vzorcev
mišljenja (De Bono, 1992).
Uporabimo jo lahko tako v skupini kot tudi pri individualnem razmišljanju oz. možganski
nevihti. Kot najbolj učinkovita se je izkazala za uporabo v skupini, posamezniki so namreč
bolj produktivni in ustvarjalni pri uporabi te metode kot pa, če zgolj odprto diskutirajo o neki
temi. Učinkovita pa je tudi pri individualnem razmišljanju, saj uporaba zaporedij posameznih
klobukov omogoča, da posameznik ločeno razmišlja o določenih vidikih problema. To pa
zmanjšuje zmedenost ter povečuje produktivnost. Tudi pri delu v skupini lahko koordinator
spodbudi posameznike, da najprej o problemu in idejah razmislijo sami pri sebi, kar jim daje
več časa ter omogoča ustvarjanje še dodatnih izvirnih idej (De Bono, 2017).

Ciljna populacija

Metoda je namenjena vsem skupinam in posameznikom, ki želijo izboljšati svoje razmišljanje
v smeri večje ustvarjalnosti in fleksibilnosti. Namenjena je tudi vodjem in organizacijam, ki
želijo spodbuditi ustvarjalnost in povezanost v njihovi ekipi, bolj učinkovito in produktivno
voditi možganske nevihte ter skrajšati sestanke.

Avtor poudarja, da je metoda učinkovita predvsem za (The de Bono Group, b. d.):
- razvoj vodij,
- izboljšanje produktivnosti, povezanosti in komunikacije v ekipi/skupini,
- izboljšanje ustvarjalnega in inovativnega mišljenja,
- izboljšanje sprejemanje odločitev in reševanja problemov,
- boljše projektno vodenje sestankov,
- uvajanje novosti in sprememb v organizacije,
- izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti skupine ter posameznikov nasploh.

Potek izvedbe

Najprej se določi koordinatorja in sestavi skupine (tri do šest ljudi), nato se določi pravila
glede tega, kdo nosi kateri klobuk. Koordinator oz. vodja nato usmerja diskusijo in dodeljuje
besedo posameznim udeležencem. Na koncu se zbirajo ideje, ki jih je najbolj smiselno
razvijati naprej.

Obstajata dva načina uporabe metode 6 klobukov (De Bono, 2017):

1. Vsi udeleženci uporabljajo isti klobuk, ko potrebujemo določen pogled na problem.
2. Klobuke uporabljamo v določenem zaporedju, pri čemer ima vsak izmed udeležencev

enega izmed vnaprej določenih klobukov.

Posameznik, ki nosi moder klobuk, je koordinator srečanja in določi, kdo nosi kateri klobuk
in kdaj naj skupina razmišlja v smeri določenega klobuka. Posameznik z modrim klobukom
mora tudi dobro poznati metodo 6 klobukov razmišljanja, saj mora udeležene podučiti o
načinu razmišljanja v okviru posameznega klobuka. Pri generiranju idej v skupini je
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zaželeno, da ima vsak posameznik dovolj časa. Če je skupina velika, potem se lahko
sodelujoči razdelijo na več manjših skupin, pri čemer se zaradi spodbujanja sodelovanja
priporoča, da v manjših skupinah vsi nosijo isti klobuk. Po določenem času poročajo celotni
skupini, vodja pa usmerja debato.

Avtor sicer ne predvideva posebnih smernic in zaporedja, kako izvajati metodo. Samo
organizacijo procesa prepušča uporabniku, saj so določena zaporedja uporabe klobukov bolj
primerna za raziskovanje, druga za možgansko nevihto, nekatera za reševanje problemov,
spet druga za odločanje, itd. Edino smernico, ki jo avtor podaja je, da naj bo vloga modrega
klobuka jasna in naj posameznik z modrim klobukom na začetku predstavi (De Bono, 2017):

- zakaj smo tukaj,
- kaj je problem na katerega se osredotočamo/o čem razmišljamo,
- opredelitev situacije ali problema,
- kaj želimo doseči,
- kaj so cilji sestanka/možganske nevihte,
- načrt, kako bo sestanek potekal in kako bomo uporabljali posamezne klobuke.

Na koncu posameznik z modrim klobukom izpostavi:
- kaj smo naredili,
- kakšen je izid sestanka/možganske nevihte,
- povzetek končnih rešitev,
- kateri so naslednji koraki.

Vloga modrega klobuka je torej, da se vključuje pred, med in po diskusiji. Ko je potrebno
pridobiti nove izvirne ideje se vključi zeleni klobuk, nato pa se diskutira o pozitivnih izidih in
prednostih teh idej (rumeni klobuk), o oceni tveganj, potencialnih nevarnostih, težavah in
slabostih idej (črn klobuk), o čustvih, občutjih (rdeč klobuk) ter o že obstoječih informacijah,
raziskavah in dejstvih (bel klobuk). Glede na koristnost vsakega izmed klobukov se
najpogosteje metoda izvaja v celoti, kar pomeni, da se vključijo vsi klobuki (Göçmen in
Coşkun, 2019). De Bono (2017) pa poudarja, da je izvedba lahko tudi bolj fleksibilna in da je
to, ali se na posameznem srečanju vključi vse klobuke, odvisno predvsem od namena in
ciljev.

Avtor podaja primer uporabe rdečega klobuka takoj po modrem, predvsem ko se smatra, da
imajo sodelujoči čustven odnos do problema oz. teme. Uporaba rdečega klobuka tako
omogoča, da udeleženci že na začetku izrazijo čustva do teme. Na drugi strani pa takojšnja
uporaba rdečega klobuka ni smiselna, če ga ima vodja, saj se lahko potem drugi v skupini
počutijo, kot da se morajo z vodjo strinjati in ne morejo popolnoma iskreno izraziti svojih
čustev. Prav tako ni smiselno takoj vpeljati rdečega klobuka v situacijah, kjer posamezniki ne
gojijo čustev do posamezne teme oz. problema ali pa je vloga čustev pred začetkom srečanja
nejasna (De Bono, 2017) .

Konkreten primer

Spodaj je opisan konkreten primer uporabe metode šestih klobukov razmišljanja (TSW
training, 2021). Problem, ki ga rešujejo je:
»Kavarna je začela prejemati veliko število negativnih povratnih informacij, saj naj bi stranke
zelo dolgo čakale na kavo.«
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Miha je vodja kavarne, zaposlenih pa je osem ljudi. Najprej Miha razloži metodo šestih
klobukov razmišljanja vsem zaposlenim, nato pa zaposlene razdeli v dve skupini po štiri.
Vsem pove, da bodo imeli šest manjših srečanj po 15 minut, kjer bodo o problemu razmišljali
z vidika posameznega vnaprej določenega klobuka. Svoje ideje in razmišljanja morajo pisati
na listke in hraniti do konca srečanja.
Ko so zaposleni razmišljali z vidika modrega klobuka so prišli do naslednjih ugotovitev:

- Težava je, da stalne pritožbe in negativne povratne informacije strank niso dobre za
posel in ugled kavarne.

- Poskušajmo izboljšati zadovoljstvo strank in zmanjšati pritožbe tako, da izboljšamo
hitrost kuhanja kave.

- Prednosti rešenega tega problema so izboljšanje ugleda kavarne in pridobitev več
strank.

- Najbolj učinkovit način reševanja problema bi bil, da kupimo nov, boljši in hitrejši
kavomat, saj je trenutni način kuhanja kave neučinkovit in prepočasen.

Ko so zaposleni razmišljali z vidika belega klobuka so se spraševali naslednja vprašanja:
- Koliko pritožb dobimo zaradi čakanja na kavo in hitrosti kuhanja kave?
- Koliko časa traja, da skuhamo kavo?
- Ali lahko kavo skuhamo hitreje?
- Ali obstajajo rešitve za to in kakšen vpliv bi imele na hitrost kuhanja kave?
- Kakšni so stroški možnih rešitev?

Ko so zaposleni razmišljali z vidika zelenega klobuka so bili osredotočeni na kreiranje
pozitivnih, ustvarjalnih in inovativnih idej, ki so izven okvirjev. Spraševali so se naslednja
vprašanja:

- Kaj smo zgrešili? Ali lahko v osnovi spremenimo način, kako kuhamo kavo?
- Ali obstaja kavni aparat, ki naredi kavo hitreje kot aparat, ki ga imamo zdaj?
- Ali bi lahko izboljšali naše delovno okolje, da bi bili bolj učinkoviti in hitrejši?
- Kaj delajo druge kavarne in kaj lahko mi naredimo bolje/drugače?

Ko so zaposleni razmišljali z vidika rumenega klobuka je bil v ospredju optimizem,
razmišljanje o vseh dobrih in pozitivnih stvari, ki se lahko razvijejo iz idej, ki so jih ustvarili
pod zelenim klobukom. Za vsako idejo so iskali odgovore na vprašanja, kot so:

- Na kakšen način lahko ta ideja izboljša hitrost kuhanja kave?
- Kaj so vsi pozitivni izidi te ideje poleg zmanjšanja pritožb in hitrejšega kuhanja kave?
- Kateri so razlogi zaradi katerih bi morali implementirati to idejo?

Ko so zaposleni razmišljali z vidika rdečega klobuka so razmišljali o vseh čustvih, občutjih in
intuiciji povezani s posamezno idejo. Odgovarjali so na vprašanja kot so:

- Kaj mi pravi intuicija?
- Kako se počutim ob tej ideji?
- Ali mi je ta ideja všeč?

Ko so zaposleni razmišljali z vidika črnega klobuka so morali razmišljati o vseh možnih
slabostih in težavah, ki se lahko pojavijo pri določeni ideji. Odgovarjali so na vprašanja kot
so:

- Ali je možno, da bo šlo kaj narobe?
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- Kakšne so možne slabosti in težave te ideje?
- Ali obstajajo kakšne poti, kako zaobiti te težave?

Na koncu Miha vodi še skupno debato, kjer vsaka skupina poroča o svojih ugotovitvah za
vsakega izmed klobukov, tako da je celotna ekipa seznanjena s problemom iz različnih
perspektiv.

Omejitve uporabe metode

Metodo lahko sicer izvaja vsak, a jo mora pred tem dodobra spoznati. V kolikor se metoda
izvaja tako, da ima vsak izmed udeleženih na srečanju vnaprej določen klobuk, je izvedba
enostavnejša, kot pa v primeru, da se nadaljna izbira ter uporaba določenega klobuka določa
in spreminja tekom srečanja. V drugem primeru je potrebno nekaj več izkušenj za ustrezno
izvedbo (De Bono, 2017).

Nekatere potencialne slabosti metode so lahko vezane na same kompetence vodje sestanka -
v primeru, da vodja srečanja ni dovolj pozoren ali izkušen, lahko pride do premika
osredotočenosti stran od dejanskega problema. Prav tako pa so lahko omejitve vezana na
same udeležence, ki morda nimajo dovolj znanja o posameznih klobukih, lahko imajo težave
z uhajanjem misli drugam ali pa so njihove misli v nasprotju s klobukom, ki jim je bil
dodeljen. Udeleženci so lahko že na splošno manj ustvarjalni ali pa so slabše razpoloženi, kar
tudi vpliva na sposobnost generiranja idej. To lahko vpliva predvsem na vlogo, ki jo takšni
posamezniki prevzemajo, ko nadanejo zelen klobuk. V kolikor je v skupini ali organizaciji na
splošno slabša povezanost ali slabši odnosi med zaposlenimi, manjka pa bolj odprta
organizacijska kultura, je učinkovitost metode lahko zmanjšana, med zaposlenimi pa se lahko
pojavlja tudi več konfliktov (Aithal idr., 2016). Takšno okolje pa ni spodbudno okolje za
razvijanje in krepitev ustvarjalnosti in inovativnega mišljenja.

VLOGA PSIHOLOGA

Kot psihologi se s to metodo srečamo tako na fakulteti kot tudi v izobraževanjih po
končanem študiju, zato jo lahko hitreje prenesemo tudi v organizacijska okolja. Pri tem naša
vloga ni samo uvajanje metode v organizacijo, temveč tudi spodbujanje in koordiniranje
uporabe le te ter izobraževanje drugih o uporabi te metode.

Zaradi našega znanja o procesih mišljenja in ustvarjalnosti, lahko krepimo in spodbujamo
tudi ustvarjalni način razmišljanja pri zaposlenih in krepimo odprto in ustvarjalno
organizacijsko kulturo. To je sploh pomembno pred samo izvedbo metode, saj bodo v
primeru sodelovalne in odprte kulture, tudi sestanki in možganske nevihte bolj učinkoviti ter
produktivni. Med samim potekom metode lahko nosimo modri klobuk in smo koordinatorji
in vodje procesa. Z našim metodološkim znanjem lahko bolj natančno tudi ovrednotimo
rezultate srečanj in dosego ciljev, znanje, ki ga pridobimo tekom študija, pa nam služi tudi pri
postavljanju pravih vprašanj, spodbujanju diskusije in vključevanju vseh udeleženih v
diskusijo. Prav tako imamo veliko znanja o iskanju informacij, poročanju o raziskavah ter
pridobivanju informacij s pomočjo vprašalnikov in anket. Zaradi tega smo lahko precej
produktivni v vlogi belega klobuka.
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MOJ POGLED NA METODO

Metoda sicer ni nova, a menim, da je zaradi možnosti fleksibilne izvedbe še vedno zelo
aktualna za uporabo tako v organizacijskih okoljih kot tudi v šolskem in svetovalnem
kontekstu. O učinkovitosti in uporabnosti pričajo tako raziskave kot tudi dejanska uporaba le
te v organizacijah. Sprva se mi je metoda zdela zelo zahtevna, saj vključuje šest klobukov, ki
imajo vsak svoje značilnosti, skozi prebiranje literature pa sem ugotovila, da je s psihološkim
znanjem lažje razumeti posamezne koncepte klobukov, njihove značilnosti in uporabo v
praksi. Še vedno sicer menim, da je lahko uporaba metode zahtevna – predvsem dokler si
tisti, ki jo izvaja, ne nabere dovolj znanja in izkušenj, saj mora znanje o posameznih klobukih
in načinih razmišljanja prenašati tudi na udeležene v sestankih. Potrebno je tudi premisliti,
kako na najboljši možen način podučiti udeležence na sestankih o načinih razmišljanja pod
posameznim klobukom (npr. tako, da napišemo orientacijska vprašanja, na katere
odgovarjajo, ko si »nadanejo« določen klobuk)

Glede na to, da se od organizacij zahteva čim hitrejše prilagajanje na spremembe in
negotovosti je pomembno kreiranje ustvarjalnih rešitev in idej, s katerimi bodo organizacije
kos stalno spreminjajočemu se trgu. Poleg tega se mi zdi metoda tudi učinkovita za
konstruktivno vodenje vseh sestankov, ne zgolj možganskih neviht, saj vsi v skupini
razmišljajo vzporedno in ne gre za dokazovanje, kdo ima prav, temveč za grajenje idej iz
istega izhodišča. Tako se lahko tudi izognemo konfliktom med zaposlenimi. Dobro se mi zdi
tudi, da se s pomočjo te metode skrajšajo sestanki. Tako smo lahko bolj učinkoviti in jedrnati,
več časa pa ostane za dejansko implementacijo idej v prakso.

Eden izmed pomislekov, ki jih imam, je vezan na to, kako uporabna je metoda v različnih
delovnih okoljih. Vsaka organizacija ima namreč drugačno organizacijsko kulturo, v katero je
včasih težko prodreti s takšno metodo, ki spodbuja širše, ustvarjalno in kritično mišljenje.
Preden se ta metoda uvaja v samo podjetje, bi bilo potrebno natančno preučiti, kakšna je
organizacijska kultura, kako jo bodo vodje in zaposleni sprejeli ter narediti načrt, kako jo
bomo počasi uvajali v določeno okolje.

Na splošno mi je všeč, da je metoda uporabna tudi individualno, ne zgolj v skupini. Tako smo
lahko s pomočjo te metode tudi sami bolj učinkoviti pri svojem delu, reševanju problemov in
lastni možganski nevihti, saj se načrtno usmerjamo na različne vidike razmišljanja, na koncu
pa pridemo do neke rešitve ali izvirne ideje.
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