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Roomy Draft Table
Roomy Draft Table skaber rum og ramme for kreativitet og 
forskellige arbejdsformer, især samarbejde og gruppearbejde. 

Bordet har en fælles midte, hvor alle kan se og høre hinanden 
samt har lige adgang til fælles materialer og redskaber, der 
kan være på bordet eller opbevares under. Med alle materialer 
og redskaber ved hånden kan alle medlemmer i en gruppe 
blive i det etablerede læringsrum, bibeholde et arbejdsflow og 
dermed fordybe sig i opgaven. 

Roomy Draft Table kan bruges til at skabe ramme om 
bestemte arbejdsformer, rutiner og praksisser. Efterhånden vil 
brugerne knytter disse arbejdsformer til bordet. Når brugerne 
mødes om bordet, vil de altså vide præcist, hvordan der skal 
arbejdes - uanset hvad der er emnet for arbejdet. 
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Innovationsprocesser er først optimale, når deltagerne er i flow 
– det lader sig sjældent gøre i den almindelige hverdag, hvorfor 
det er ekstra vigtigt at have et sted at vende tilbage til. Roomy 
Draft Table øger chancen for, at brugerne opnår og forbliver i 
flow, da alle materialer er lige ved hånden.

Man behøver ikke rive papiret af, hvis man mangler plads, men 
blot trække mere papir ud efterhånden, som der arbejdes. 
Dette gør, at man efterfølgende rent visuelt kan se 
arbejdsprocessen og nemmere reflektere over den.

Roomy Draft Table signalerer flow, men også en proces, som 
kræver flere udkast, og at man gerne må lave fejl. Netop fejl er 
en vigtig del af den iterative, gentagende proces og dét at lære.

Roomy Draft Table danner en god ramme for samarbejde og 
gruppearbejde. Når papiret trækkes op på bordet, kan alle 
omkring bordet se og nå det fælles materiale. Alle har samme 
adgang til bordet, og dette etablerer fælles ansvar og fokus.

Alle i gruppen kan se og høre hinanden, og med et fælles 
fokus i midten egner bordet sig godt til kollaborativ læring. 
Da bordet er flytbart, kan det hurtigt skubbes til siden, 
hvis arbejdet skifter form fra f.eks. gruppearbejde til 
fællesgennemgang.
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Denne øvelse skal hjælpe til at få 
mange hurtige idéer og lære at sor-
tere og udvælge de bedste. 

- Sæt jer rundt om bordet og træk 
papiret op på bordpladen.

- Tegn et mindmap på papiret og 
skriv opgaven i midten.

- Brug ca. 2-3 minutter på hver især 
at skrive jeres tanker/idéer ned på 
papiret. 

Vælg hver især 3-4 af jeres egne 
idéer, som I vil dele med gruppen.

Mindmaping

Kreativitet og innovation

Klassisk brainstorm
Denne øvelse skal hjælpe til at få mange hurtige idéer og lære 
at sortere og udvælge de bedste. 

- Stil jer rundt om bordet og træk papiret op på bordpladen.

- Skriv opgaven i midten og inddel papiret i felter, så I hver 
har et felt.

- Skriv eller tegn så mange idéer ned i jeres eget felt som 
muligt inden for afsat tid.

- Fortæl hver især kort om jeres idéer. Man må ikke afbryde 
eller kommenterer på de andres idéer, når der fremlægges.

- Kategorisér alle jeres idéer og se, om I kan finde nogle 
fælles overskrifter, emner m.m.

- Læg/skriv de idéer/emner på midten, som I kan blive enige 
om at arbejde videre med.

Brainstorm
Mindmaping

Idéstafet
Gentagende proces

Gruppearbejde
Mødet på midten

Samarbejde
Idékæde

Samskabelse og arbejdsformer
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Idéstafetten

Find værdier udfra billeder

Denne øvelse skal hjælpe til, at man i fællesskab udbygger 
og videreudvikler den individuelles idé, hvor alle i gruppen 
bidrager aktivt i proccesen. Øvelsen sikrer, at man får delt 
viden mellem gruppens medlemmer, samt alle har ejerskab 
til idéerne.

- Stil jer rundt om bordet og træk papiret op på bordpladen.

- Skriv opgaven i midten og inddel papiret i felter, så I hver 
har et felt.

- Skriv/tegn jeres egen idé i eget felt og flyt dernæst en 
plads til enten højre eller venstre.

- Kommentér og/eller udbyg din sidemands idé. Gentag det 
indtil alle i gruppen har været omkring alles idéer.

- Øvelsen kan fortsættes, hvis der ønskes flere idéer. 

Denne øvelse skal hjælpe til at finde værdier i fx. ‘samarbejde’ 
ud fra billedkort. 

- Spred alle billedkort ud på bordet eller på gulvet.

- Vælg alle ét kort, som I associerer til værdier, der er vigtige 
eller forbundet med ‘samarbejde’.

- Når alle har valgt et billede, trækkes papiret op på 
bordpladen.

- Fortæl hver især, hvorfor I har valgt netop dette billede. 
Mens I hver især fortæller, noterer de andre individuelt, 
hvilke værdier de lytter sig frem til under fremlæggelsen.

- Gentag øvelsen indtil alle har fortalt om deres billede.  

-  Drøft tilsidst i plenum, hvilke værdier der underbygger det 
gode ´samarbejde´.
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Funktionsmuligheder

Bordet er på hjul, så I altid 
har mulighed for at flytte 

jeres arbejdsstation.

Sæt benene op 
her for en bedre 
siddeposition.

Brug stellet til at sætte 
kasser med materialer og 

redskaber eller stole op på.

Sæt en tablet i 
holderen og optag hele 

processen oppe fra. 

Sæt en tablet i 
holderen, så alle kan 
se, hvad der foregår 

på skærmen. 

Træk papiret op over bordet 
og begynd arbejdet.
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