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Roomy Hexagon er et flytbart podie med mange funktioner. 
Roomy Hexagon kan let løftes rundt i lokalet, som en ekstra 
siddeplads eller som ‘Speaker’s Corner’, hvorfra der kan 
pitches eller debatteres. Podierne kan også stables i højden 
og bruges til udstilling af produkter eller som sekundære 
arbejds- eller materialeborde. Når flere Roomy Hexagoner 
sættes sammen  og stables, danner de øer, der med deres 
forskellige højder appellerer til en fantasifuld anvendelse som 
arbejds-, hygge-, møde- eller udstillingsø.

De fleksible og skulpturelle øer stimulerer kreativiteten og 
bidrager til at skabe et varieret lærings- og mulighedsrum.

Podiet fås med en skridsikker filtmåtte, der gør det mere 
behageligt at sidde på.

Roomy Hexagon
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Roomy Hexagon kan bidrage til at skabe et kreativt miljø. 
Roomy Hexagon kan være materialet i en kreativ proces, der 
f.eks. handler om at bygge et udstillings- eller hyggeområde. 
Roomy hexagon kan understøtte små improvisationer i 
dagligdagen, idet det er let at snuppe et podie og anvende 
det som ekstra bord, ekstra siddeplads, midlertidig 
opbevaring, talerstol osv.
Når flere Roomy Hexagon står samlet i et mindre område, 
er de magnet for uformel hygge og leg og bidrager på 
den måde også til at organisere miljøet som et sted, hvor 
praksisfællesskaber kan opstå, og hvor der er mulighed for 
(uformel) vidensdeling på tværs af grupper.

Roomy Hexagon er velegnet til forskellige former for 
formidling. Podierne kan stables og blive til udstillingspodier 
eller små messestande. Hexagon kan også bruges til at stå 
på, når man skal tale til en større forsamling, hvor det er en 
fordel at komme lidt op i højden.

Kreativitet og innovation

Opfindsomhed
Procesfaser

Inspiration
Idégenerering

Speaker’s Corner
Udstilling

Pitch
Feedback

Formidling og kommunikation
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Navneleg
Denne øvelse bidrager til at lære hinanden at 
kende samt skabe en tættere relation mellem 
en gruppe personer. 

- Skub flere Roomy Hexagon sammen, så 
de danner en cirkel. Sæt jer, så alle kan se 
hinanden. 

- Sig én efter én jeres navn og mim noget 
om jer selv. Når det bliver ens tur til at sige 
sit navn og mime, kan man evt. stille sig op 
på Roomy Hexagon, så alle kan se én. På 
denne måde implementerer man  bevægelse 
i opgaven. 

- Brug cirklen til andre opgaver, der kræver, at 
alle deltagere kan se hinanden.

Dette er en metode til refleksion i 
en større gruppe, som sørger for, at 
alle kommer til orde.

En Fish Bowl består af en 
fokusgruppe, som kaldes 
‘akvariet’, og et omkringliggende 
reflekterende netværk. 

- Udvælg 4 personer, som skal 
være fokusgruppen. De 4 personer 
placeres i midten, i ‘akvariet’. 

- Bag hvert medlem af fokus-
gruppen  placeres netværket i små 
klynger af 2-3  personer. 

-  Fokusgruppen skal diskutere en 
given problemstilling. Netværket 
skal notere og reflektere over, hvad 
de bliver optaget af ud fra egen 
erfaring. 

- Efter 3-5 minutter vender hvert 
medlem af fokusgruppen sig om til 
deres netværksklynge. Hver person 
i netværket fortæller, hvad de blev 
optaget af, mens fokusgruppens 
medlemmer lytter.

- Efter ca. 6 min drøfter 
fokusgruppen igen den givne 
problemstilling, men nu med nye 
bidrag og perspektiver.

Fish Bowl Tegn hinanden
Denne øvelse bidrager til at skabe en tættere relation mellem 
to personer. 

- Sæt jer overfor hinanden med hver jeres papir og tegne-
redskab. Start med at skrive din makkers navn øverst på dit 
papir.

- Kig hinanden i øjnene, og start med at tegne hinanden. I 
skal fastholde hinandens blikke, og I må ikke kigge på, hvad 
I tegner. I har kun et minut til at tegne hinanden. 

- Stil hinanden 3 spørgsmål på skift. Skriv både dit 
spørgsmål og din makkers svar på din tegningen.

- Giv hinanden jeres tegninger, så I hver især får en tegning 
af jer selv. 

- Find en ny makker og gentag procesen. 
Når du har 3 tegninger af dig selv, stopper øvelsen.

- Øvelsen afsluttes med, at alle får lov til at præsentere deres 
3 tegninger og fortælle om forskelle og ligheder ved deres 
tegninger.  



Roomy
DK-8722 Hedensted

+45 21 97 16 41
mail@roomy.dk
www.roomy.dk

Roomy Learning Produkter der understøtter læring - Roomy Hexagon s. 4 / 4

Funktionsmuligheder

Sæt flere podier sammen 
for at skabe et dynamisk 

loungemiljø.

Brug podierne som 
materialebibliotek og til 
inspirationsmateriale.

Brug et podie som 
‘Speakers Corner’.

Brug podierne 
til udstilling.


