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Johdanto

Kouluopetus kehittyy jatkuvasti ja juuri nyt se on erityisen suurten muutosten alla.
Vuonna 2016 otettiin suomalaisessa peruskoulussa käyttöön uusi opetussuunnitelma
(POPS 2014), jossa painotetaan oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaista oppimista. Projektimuotoinen työskentely on tullut osaksi koulua, ja käsityö sopii prosessimuotoisen luonteensa ansiosta hyvin erilaisiin projekteihin itsessään ja integroituneena muiden aineiden
kanssa. Käsityön erityinen valtti on se, että siinä oppilas pääsee näkemään kokonaisen
prosessin alusta loppuun konkreettisesti (Illum & Johansson 2012). Idean kehittyminen
ajatuksesta tuotteeksi tulee näkyväksi materiaalien avulla ja materiaalien työstäminen kehollisesti on erottamaton osa käsityötä.
Tämä tutkimus käsittelee materiaalisuutta peruskoululaisten suunnitteluprosessissa, joka
toteutui osana Co4Lab-tutkimushankkeen järjestämää, oppiainerajat ylittävää Arjesta
aarteeksi -projektia. Etsimällä ymmärrystä materiaalisuuden mukanaan tuomista erityispiirteistä voidaan materiaaleja ja niiden työstämistä hyödyntää tehokkaammin opetuksessa. Erityisen oleellista tutkimustiedon olemassaolo on silloin, kun käsityö nivoutuu
yhteen muiden oppiaineiden kanssa monialaisissa projekteissa. Silloin materiaalista työskentelyä ohjaavat myös opettajat, joilla itsellään ei välttämättä juuri ole kokemusta tai
koulutusta käsityöstä. Materiaalisuuden hyötyjen ja etujen näkyväksi tuominen auttaa
opetuksen kehittämisen lisäksi käsityötä saamaan ansaitsemaansa arvostusta. Ongelmakohtien ja materiaalisuuden mukanaan tuomien haasteiden löytäminen taas on edellytys
ohjauksen ja tukemisen tarpeen tunnistamiselle.
Materiaalisuutta lähestytään tässä tutkimuksessa kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat
materiaalisuus ajattelun apuna, materiaalit sosiaalisina välittäjinä ja materiaalien fyysisten ominaisuuksien vaikutus. Tämä kolmijako on itse hahmottelemani, mutta sen osaalueet perustuvat aiempiin tutkimuksiin, joissa materiaalisuus on liitetty yhteen tai useampaan näistä näkökulmista, yleensä osana laajempaa kokonaisuutta. Vain materiaalisuuteen keskittyen, ja juuri näitä kolmea ulottuvuutta yhdistäen, materiaalisuutta ei kuitenkaan ole tiettävästi jäsennetty aiemmin.
Materiaaleilla voidaan sanoa olevan rooli ajattelun apuna. Ne voivat nimittäin toimia siltana mielen sisäisten, abstraktien ideoiden ja konkreettisen, käsin kosketeltavan maail-
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man välillä (Gore 2004, 43). Groth (2017) nostaa materiaalit ja niiden työstämisen tärkeään asemaan suunnittelijan kehollisessa ajattelussa (ks. myös Patel 2008; Poulsen &
Thøgersen 2011). Peruskoululaisten suunnittelua tutkinut Welch (1998) korostaa fyysisen
mallinnuksen olevan oleellinen reflektoivan tarkastelun väline ideoiden kehittämisessä.
Materiaalien kanssa voidaan siis olla vuorovaikutuksessa, mutta ne voivat toimia myös
vuorovaikutuksen ja yhteistyön välittäjinä (ks. mm. Heinemann, Boess, Langrebe, Mitchell & Nevile 2011; Jacucci & Wagner 2007; Lahti, Kangas, Koponen & Seitamaa-Hakkarainen 2016a;). Ramduny-Ellis, Dix, Evans, Hare ja Gill (2010) tuovat esiin, että materiaalien avulla voidaan jakaa ideoita ja ne toimivat yhteisenä huomion keskipisteenä
herättämässä keskustelua. Peruskoululaisille materiaalien toimiminen sanallistamisen tukena voi olla erityisen hyödyllistä niin opetuksessa, vertaisopetuksessa kuin ideoiden esittelyssäkin (Illum & Johansson 2012; Kangas 2014).
Materiaalien fyysiset ominaisuudet luovat käytännöllisiä suunnittelurajoitteita (Lawson
1997) lopullista tuotetta ajatellen, mutta myös suunnittelun apuna käytettävä materiaali
saattaa ohjata suunnittelua (Lahti ym. 2016a, 24; Ramduny-Ellis ym. 2010, 62).
Ramduny-Ellis ym. (2010, 69) huomauttavat, että tekijän aiemmalla kokemuksella ja taitotasolla on merkitystä sille, millaisia käyttömahdollisuuksia materiaali tarjoaa. Tämä
nousee esiin erityisesti silloin, kun suunnittelijoina toimivat vielä materiaalin käsittelyn
osalta kokemattomat peruskoululaiset.
Peruskoululaisten suunnitteluprosessia käsittelevissä tutkimuksissa materiaalisuus on
yleensä otettu huomioon suunnittelun yhtenä osa-alueena (mm. Kangas 2014; Rowell
2002). Ensisijaisesti materiaalisuuteen keskittyvää tutkimusta peruskoululaisten suunnittelusta on kuitenkin vain vähän (mm. Welch 1998; Welch, Barlex & Lim 2000). Sen sijaan ammattilaisten tai ammattiin opiskelevien suunnittelijoiden työskentelyn osana materiaalisuutta on tutkittu enemmän (mm. Gore 2004; Poulsen & Thøgersen 2011; Vrencoska 2013). Aikuisten suunnitteluprosessista tehtyjä johtopäätöksiä ei kuitenkaan voida
soveltaa suoraan koulumaailmaan. Peruskoululaisten ja aikuisten prosessit poikkeavat
toisistaan taitojen ja työskentelytapojen vuoksi mutta myös tavoitteeltaan. Lasten ja nuorten kognitiiviset, sosiaaliset ja motoriset taidot ovat eri vaiheessa kuin aikuisten. Kouluympäristössä tapahtuvan suunnitteluprosessin lähtökohtana on kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä tavoitteita, kun taas aikuisten ammattilaisten tai ammattiin opiskelevien
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suunnittelijoiden tavoitteena on enemmän lopputuote. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä lisää tutkimusta materiaalisuudesta osana nimenomaan peruskoululaisten suunnitteluprosessia.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida materiaalisuutta alakoululaisten työskentelyssä ja ideoinnissa. Tutkimuskysymykset on rajattu kuvaileviksi, koska
aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään vain vähän siitä, miten koululaiset käyttävät
materiaaleja osana suunnittelua. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana Co4Lab-hanketta, jonka tavoitteena on tuoda keksiminen osaksi koulutyöskentelyä ja kehittää peruskoulun tiede-, teknologia- ja käsityönopetusta. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan yhteisölliseen tutkivaan oppimiseen, yhteismuotoiluun, yhteisopettajuuteen ja toiminnan yhteiseen säätelyyn perustuvia oppimistapoja. Koulussa toteutettavassa Co4Lab-projektissa
oppilaat pääsevät toteuttamaan suunnitteluprojekteja opettajien, tutkijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tukemana. Tässä tutkimuksessa koululaisten työskentelyä ja suunnittelua analysoidaan siis luonnollisessa tilanteessa osana isompaa kokonaisuutta.
Käsillä olevan tutkielman seuraavassa osassa avataan tarkemmin materiaalisuutta osana
suunnittelua edellä kuvatun kolmijaon kautta. Teoriakatsauksen jälkeen esitellään teorian
ja aineiston vuorovaikutuksessa muodostuneet tutkimuskysymykset. Neljännessä luvussa
taustoitetaan lyhyesti tutkimuksen kohteena olevan koulun Co4Lab-projektia sekä aineistoon kuvattuja pienryhmiä ja heidän keksintöjään. Myös videoaineiston keruun ja analyysin keskeiset päätökset sekä kulku on avattu. Tämän jälkeen on esitetty tutkimuksen tulokset jäsenneltyinä ja luokiteltuina, aineistoesimerkkien sekä teorian tukemana. Lopuksi,
luvuissa kuusi ja seitsemän, arvioidaan vielä tutkimuksen luotettavuutta sekä pohditaan
tulosten laajempaa yhteyttä, sovellusmahdollisuuksia ja heränneitä jatkotutkimuksen aiheita.
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2

Materiaalisuus suunnitteluprosessissa

Tämän tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana materiaalisuutta suunnitteluprosessissa
tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: materiaalit ajattelun apuna, sosiaalisina välittäjinä
sekä niiden fyysisten ominaisuuksien tuomat vaikutukset. Nämä kolme ulottuvuutta eivät
ole irrallisia tai toisiaan poissulkevia, vaan ilmenevät limittäin. Samantapaista kolmijakoa
ovat ehdottaneet Heinemann ym. (2011, 223). Heidän mukaansa konkreettisten asioiden
(things) roolia aikuisten yhteisöllisen suunnittelun helpottajina tulisi tutkia näiden kolmen
teeman pohjalta: (1) asiat merkityksen rakentamisen (sense making) tukena, (2) asioiden
materiaalisuus, eli niiden fyysisten ominaisuuksien vaikutus sekä (3) asioiden epistemologia, eli se miten asioiden merkityksen tulkitseminen ja määrittäminen tuo näkyväksi
osallistujien taustan ja kokemuksen. Saatavilla olevan aiemman tutkimuksen luonteen
vuoksi teoria rakentuu pitkälti aikuisten suunnittelijoiden lähtökohdista käsin. Pyrin kuitenkin pohtimaan myös tällaisten tutkimustulosten soveltuvuutta koulumaailmaan ja peruskoululaisten suunnitteluprosessiin kautta linjan.

2.1 Materiaalit ajattelun apuna
Suunnittelija voi hyödyntää materiaaleja ajattelun apuna idean kehittelyssä. Lahti ym.
(2016a) toteavat, että materiaalit voivat helpottaa ideoiden ja ratkaisujen kehittämistä
sekä niiden arviointia. Jacucci ja Wagner (2007, 73) selittävät tätä sillä, että materiaalisuus tukee intuitiivista ja välitöntä työstämistä sekä aktivoi hiljaista tietoa. Kehollinen
ajattelu voi tapahtua osittain materiaalien kautta tai tukemana ja niiden käsittely kerryttää
erilaisia kognitiivisia sekä käsityöllisiä taitoja. Materiaalit ja materiaaliset mallinnukset
voivat myös tarjota suunnittelijalle palautetta suunnitelman toimivuudesta.
2.1.1 Kehollisuus suunnittelussa
Maailma koetaan kehon kautta, joka on siis keskeisellä sijalla ihmisen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Kankaan (2014, 33) mukaan kehollisuudella on merkittävä
rooli myös suunnittelussa. Kehollisuus konkretisoituu esimerkiksi materiaalisuuden
myötä. Materiaalit nimittäin saavat meidät työskentelemään kaikilla aisteillamme
(Jacucci & Wagner 2007, 75). Patel (2008, 28) nostaa aistit keskeiselle sijalle kehollisesta
ajattelusta puhuttaessa, sillä niiden avulla tekijä saa toimintaa ohjaavaa palautetta työskentelystään. Palaute löytyy kehon ja ympäristön, käsien ja materiaalin vuorovaikutuk-
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sessa ja juuri tämän Groth (2016, 14; 2017) toteaa olevan suunnittelijan tapa ajatella käsillään. Poulsen ja Thøgersen (2011, 42) huomauttavat, että kehollisuus on läsnä suunnitteluprosessissa jo ennen kuin mitään fyysistä on valmistettu, mutta tässä tutkimuksessa
keskitytään kehollisuuteen materiaalisuuden näkökulmasta.
Hankalasti sanallistettavia ongelmia voidaan käsitellä kehollisesti. Poulsenin ja Thøgersenin (2011, 42) mukaan keho on suunnittelijan ajattelun perusta ja sillä on siten aktiivinen rooli suunnitteluongelman määrittelyssä, uusien ideoiden saamisessa ja ratkaisun löytämisessä. Myös Groth (2016, 14) korostaa kehon merkitystä tiedon tuottajana (informant). Poulsen ja Thøgersen (2011, 37) esittävät, että ongelman muuntaminen keholliseksi siirtää sen perspektiivin omakohtaiseksi ja näin ongelmaa voi olla helpompi käsitellä kuin vain sanallisesti. Patel (2008, 30–33) ottaa huomioon lisäksi kinesteettisen kehollisuuden, eli liikkumisen merkityksen ongelmanratkaisun helpottajana. Esimerkiksi
Patel (2008, 125) on tutkimuksessaan todennut taitavan leipurin edesauttavan laadukkaan
lopputuloksen saavuttamista sillä, miten hän asettautuu tilaan suhteessa materiaaleihin.
Patel (2008, 30; 40) korostaakin työvälineiden ja ympäristön merkitystä ongelmanratkaisussa. Esineiden ja materiaalien sijainnilla ympäristössä on siis vaikutusta ongelmanratkaisun kannalta, ja Jacuccin ja Wagnerin (2007, 77) mukaan ympäristön uudelleenjärjestely voi tukea myös ajatusten järjestämistä.
Materiaalisuuden rooli kehollisessa ongelmanratkaisussa tulee näkyväksi esimerkiksi silloin, kun suunnittelijat tukevat ajatteluaan ottamalla ympäristöstä esineitä tai materiaaleja
konkreettisiksi mallikappaleiksi. Poulsenin ja Thøgersenin (2011,40–43) mukaan suunnittelijoiden välisessä keskustelussa kehollisia eleitä voidaan täydentää esineillä. Toinen
keino abstraktin ongelman keholliselle käsittelylle voi olla mallinnusten tutkiminen ja
muokkaaminen. Binder, Michelis, Ehn, Jacucci, Linde ja Wagner (2011, 79) kuvailevat
erilaisten representaatioiden muokkaamisen olevan tapa hankkia ymmärrystä suunnitelmasta. Myös Groth (2016, 14) toteaa kolmiulotteisen mallinnuksen voivan helpottaa ongelmanratkaisua toimimalla mielikuvan täydentäjänä, esimerkiksi mallinnus mahdollistaa muodon tutkimisen eri kulmista.
Ongelmien käsittely kehollisesti voi olla erityisen hyödyllistä aloitteleville suunnittelijoille. Kankaan (2014, 58) mukaan keholliset toiminnat voivat auttaa peruskoulun oppilaita saavuttamaan sellaista innovatiivista suunnitteluajattelua, joka muuten olisi heidän
kykyjensä ulottumattomissa. Hänen tutkimuksessaan peruskouluikäiset oppilaat käyttivät
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kehollisia elementtejä ajattelun ja kommunikaation tukena. Kehollisuus lisääntyi suunnitteluprosessin edetessä ja ongelmat, jotka olivat liian hankalia ratkaistavaksi vain keskustelun ja luonnostelun avulla, selvisivät materiaalien avulla: fyysistä mallinnusta rakentamalla ja käsittelemällä. (Kangas 2014, 58.) Myös Rowellin (2002, 10–11) tutkimuksessa peruskouluikäiset oppilaat helpottivat työn alla olevan suunnitelman rakenteiden
pohtimista manipuloimalla materiaaleja keskustelun ohella.
Kehollisuudella on siis merkittävä rooli peruskoululaisten suunnittelun opetuksessa ja
materiaalien työstämistä voidaan käyttää kehollisen työskentelyn tukemiseen. Kankaan
(2014, 58) mukaan tiedonluominen muotoilukasvatuksessa syntyy sosiaalisesti, kehollisesti ja materiaalisesti välittyneen toiminnan ja ajattelun kautta. Myös Illum ja Johansson
(2012, 3–4) korostavat, että käsityön opetuksessa kouluissa tarvitaan sanallisen vuorovaikutuksen lisäksi myös kehollista ja materiaalien välittämää kommunikaatiota. Kangas
(2014, 33) toteaa, että esineiden käsittely ja niiden kanssa vuorovaikutuksessa oleminen
on keskeinen oppimisstrategia, joka on levinnyt muotoilukasvatuksesta myös muille alueille, kuten matematiikkaan ja tiedekasvatukseen.
2.1.2 Käsillä työstäminen kerryttää taitoa ja tietoa
Materiaalien käsittely voi kehittää erilaisia kognitiivisia taitoja. Muun muassa rakenteiden ymmärtäminen, spatiaaliset taidot ja ulottuvuuksien hahmottaminen kehittyvät Vrencoskan (2013, 243) mukaan käsityötaitojen harjoittamisen myötä. Spatiaaliset taidot, eli
avaruudellinen hahmottaminen, sisältää Williamsin ja Suttonin (2011) mukaan kyvyn
kääntää kappaleita mielessään, taidon kuvata ja ymmärtää miltä kappaleet näyttävät eri
kulmista sekä ymmärryksen siitä, missä suhteessa kappaleet ovat toisiinsa tilassa. Heidän
mukaansa oleellinen osa-alue on myös kolmiulotteinen ymmärtäminen, eli kyky hahmottaa kolmiulotteisia ominaisuuksia kaksiulotteisesta esityksestä. Tällainen osaaminen helpottaa esimerkiksi valmiin tuotteen kuvittelemista kaksiulotteisen luonnoksen pohjalta.
Myös Groth (2016, 15) huomauttaa materiaalisten kokemusten tekevän mahdolliseksi
realistisen mielikuvan muodostamisen suunniteltavasta tuotteesta jo prosessin alkuvaiheessa, ennen kuin mitään kolmiulotteista on vielä rakennettu. Materiaalinen työskentely
siis edesauttaa suunnittelun kannalta tärkeiden taitojen oppimista.
Käsityötaitojen oppiminen edellyttää tekemistä, pelkkä sanallisella tai teoreettisella tasolla opiskelu ei riitä. Anttila (1993, 60–61) kuvailee taidon oppimisen poikkeavan tiedon
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oppimisesta, sillä se vaatii runsaasti kehollista harjoittelua. Anttilan mukaan taidon oppimiseen sisältyy kolme vaihetta: kognitiivinen tiedostamisvaihe, motorista harjaantumista
sisältävä jäsentymisvaihe sekä täydentymisen vaihe, jossa monimutkaisia kokonaisuuksia
pystytään jo hallitsemaan automaattisesti. Patel (2008, 23–27) kuvaa tätä siten, että keho
muovaa mieltä. Sensomotoriset toiminnat integroituvat kehoon ja nämä ajan myötä sisäistyneet kokemukset voivat olla havaittavissa taitavan käsityöläisen kehollisessa toiminnassa (Patel 2008, 26). Peruskoulun käsityönopetusta tutkineiden Illumin ja Johanssonin (2012, 3) mukaan dialogi materiaalin ja tekijän välillä edesauttaa fyysisten taitojen
ja tiedon karttumista.
Materiaalintuntemus on suunnittelijalle oleellinen taito sekä suunnitteluprosessin että valmiin tuotteen kannalta. Härkki, Seitamaa-Hakkarainen ja Hakkarainen (2016, 1) korostavat, että käsitteellisten ideoiden materialisoiminen vaatii materiaalintuntemusta. Syvällinen materiaalintuntemus helpottaa fyysisten ominaisuuksien tutkimista mielikuvituksen
tasolla (Groth 2016, 16–17) sekä ajallisten, taidollisten ja taloudellisten resurssien huomioimista materiaalinvalinnassa (Härkki ym. 2016, 2). Alesina ja Lupton (2010, 4) vertaavat suunnittelijan tuntemia materiaaleja sanoihin: mitä laajempi sanavarasto sitä monipuolisempaa on ilmaisu. Fyysisen tuotteen toimivuuteen vaikuttavat siinä käytettävien
materiaalien tekniset ominaisuudet. Ashby ja Johnson (2002, 2) kuitenkin huomauttavat,
että teknisten ominaisuuksien lisäksi materiaalit vaikuttavat tuotteen persoonallisuuteen.
Myös Pedgley (2014, 340) toteaa materiaalien aistimuksellisten (sensory) ominaisuuksien vaikuttavan merkittävästi suunniteltavaan tuotteeseen, ja niiden tuntemisen olevan
siksi tärkeä osa suunnittelijan osaamista.
Kaikkea materiaalintuntemusta ei ole helppoa sanallistaa. Härkin ym. (2016, 2) mukaan
syvää ymmärrystä materiaaleista voidaan saavuttaa vain omakohtaisen, kehollisen kokemuksen avulla. He huomauttavat, että kirjallisuuden tai kokeneemman opastajan avulla
voidaan hankkia vain yleisluonteista materiaalintuntemusta, kuten esimerkiksi tietoa saatavilla olevista materiaaleista, niiden teknisistä ominaisuuksista ja erilaisista käsittelymahdollisuuksista. Potterin (2013, 75) tutkimuksessa ammatissa toimivat insinöörit pitivät kokemusta materiaalien kanssa työskentelystä erityisen tärkeänä ammattitaitonsa kehittymiselle, vaikka he eivät itse rakentaneet suunnittelemiaan tuotteita. Käytännön osallisuuden kautta hankittu materiaalituntemus oli insinöörien oman kokemuksen mukaan
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syvemmin ymmärrettyä kuin vain teorian tasolla opiskeltu tieto (Potter 2013, 77). Materiaalien kehollinen käsitteleminen on siis tärkeää materiaalintuntemuksen kehittymisen
kannalta.
Peruskoululaisilla ei vielä useinkaan ole kertynyt kovin mittavaa kokemusta materiaaleista, joten heille materiaalien käyttö osana suunnitteluprosessia voi tarjota uutta osaamista. Illum ja Johansson (2012, 13) toteavat, että oppilaan käsityötunnilla saavuttama
materiaalintuntemus opitaan kokemuksen myötä, eli ei vain opettajan opettamana. Käytännössä kokemusta materiaaleista voidaan saada esimerkiksi käsityötekniikoita harjoittamalla (Vrencoska 2013, 233) tai leikkimällä materiaaleilla erilaisten kokeilujen ja mallinnusten avulla (Gore 2004, 43). Opettaja voi edesauttaa oppimista huomioimalla prosessin aikana materiaalintuntemuksen kehittymisen kannalta olennaiset hetket ja sanallistamalla niitä oppilaille (Illum & Johansson 2012, 13).
2.1.3 Materiaali palautteen antajana
Suunnitteluprosessi ei yleensä etene suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, vaan syklisesti
(Anttila 1993, 95–99). Anttilan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että spiraalimainen prosessi
palaa aina uusien osa- ja alaongelmien myötä edellisiin vaiheisiin, eli suunnittelija täsmentää ideaansa tutkien ja arvioiden. Seitamaa-Hakkarainen ja Hakkarainen (2000, 13)
ovat todenneet, että suunnitteluprosessin iteratiivisuus eli toisteisuus voi näkyä merkittävästi visualisointien kautta, sillä ne tarjoavat suunnittelijalle palautetta ideasta saaden prosessin siten liikkumaan edes takaisin. Anttila (1993, 95) korostaakin palautteen ja arvioinnin merkitystä, sillä ilman sitä työskentely muuttuu helposti yritys-erehdys -luonteiseksi eikä oppimista tapahdu. Iteratiivisuuden ja palautteen etsimisen toteutumiseksi
voi olla hedelmällistä toteuttaa kolmiulotteista mallinnusta useita kierroksia, aina ensimmäisestä ideaa hahmottelevasta hahmomallista lopulliseen, lähes valmista tuotetta vastaavaan prototyyppiin asti. Myös vain osaa mallinnuksesta voidaan työstää toistaen.
Toistuvien mallinnusten rakentaminen kehittää sekä suunnittelijan taitoja että itse suunnitelmaa. Goren (2004) mukaan toisto on avainasemassa materiaaliin tutustumisen kannalta. Parhaassa tapauksessa toistuvien kierrosten aikana ehtii toteutua vaihtelevasti sekä
leikillinen materiaaliin tutustuminen että tavoitteellinen opittujen ominaisuuksien soveltaminen (Gore 2004, 42). Jacucci ja Wagner (2007, 80) taas huomauttavat erilaisten mallinnusten tekemisen kypsyttävän itse suunnitelmaa. Esimerkiksi tämä toteutui Härkin ym.
(2016, 16) tutkimuksessa, kun käsityönopettajaopiskelijat tekivät tuotteen materiaalisiin

9
ominaisuuksiin liittyviä päätöksiä enemmän materiaalisten kokeilujen pohjalta kuin pelkästään materiaalin tuntuman tai aiemman tiedon perusteella.
Yksi tapa kehittää mallinnuksia luontevasti eteenpäin on testaus, eli ottaa vastaan mallinnusten tarjoama palaute arvioimalla niitä. Welchin (1998, 254) mukaan kolmiulotteisen
mallinnuksen tavoitteena on ideoiden ulos tuominen suunnittelijan pään sisältä. Kun ideat
on tuotu konkreettiseen muotoon, niiden käytettävyyttä voidaan myös testata (Welch
1998, 242). Testauksen kautta saatu palaute edesauttaa suunnitelman jalostamista. Jo
luonnosten perusteella voidaan arvioida ideaa jonkin verran, mutta kolmiulotteinen mallinnus voi antaa suunnittelijalle vielä konkreettisemman käsityksen muodon toimivuudesta käytännössä. Esimerkiksi Charlesworthin (2007, 39) tutkimuksessa suunnittelijat
saivat fyysisten mallinnusten avulla luonnoksia paremman käsityksen siitä, miltä heidän
suunnittelemansa kahvan muoto tuntuu kädessä ja pystyivät tämän tiedon pohjalta muokkaamaan ideaansa. Mallinnuksia voidaan myös liikuttaa ulos suunnittelustudiosta tai
luokkahuoneesta. Prototyypin testaaminen tuotteen luonnollisessa käyttöympäristössä
voi antaa tärkeää tietoa sen toimivuudesta käytännössä, esimerkiksi siitä miten suunniteltu ostosten kantoväline mahtuu kassalle (Alesina & Lupton 2010, 34).
Testauksesta saatu palaute ei aina tarkoita juuri kyseisen mallinnuksen jatkokehittämistä,
vaan tuotettua tietoa voidaan hyödyntää jonkin muun osa-alueen kehittämiseen. Binder
ym. (2011, 61) ovat todenneet, että arkkitehtiopiskelijat luovat suunnitellessaan monenlaisia mallinnuksia eri materiaaleja ja tekniikoita käyttäen ja että näillä on kullakin omat
tehtävänsä. Nopeat ”luonnosmallit” auttavat visualisoimaan yleistä muotokieltä, tarkempien mallinnusten avulla voidaan keskittyä eri ulottuvuuksien hiomiseen, kuten esimerkiksi tilalliseen rytmiin, päivänvalon virtaamiseen tai väritykseen (Binder ym. 2011, 61).
Samasta suunnitelmasta tehdyt mallinnukset eivät siis välttämättä ole toistensa seurauksia, vaan niitä voidaan käsitellä myös rinnakkain. Lahden ym. (2016b) tutkimuksessa aikuisten käsityönopettajaopiskelijoiden suunnitteluprosessissa mallinnusten rakentaminen
ei juurikaan saanut aikaan täysin uusia ideoita, mutta valmiita ideoita materiaaleilla toteutettaessa ideat muovautuivat yksityiskohtaisemmiksi.
Materiaaleilla työskennellessä muutosten vaikutuksen voi nähdä saman tien, siksi mallinnusta ei välttämättä tarvitse rakentaa loppuun asti ennen uuden toistokierroksen aloittamista. Jacucci ja Wagner (2007, 79) nostavat esiin sen, että materiaaleilla työskennellessä
saatu palaute on välitöntä ja toimintansa vaikutukset voi nähdä reaaliaikaisesti. Patelin
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(2008, 29–33) mukaan tällainen suunnitelman välitön muokkaaminen aistitiedon perusteella ilman erillistä pohtimista on kehollista ajattelua. Mikäli idea voidaan mallintaa kolmiulotteisesti, sen toimivuutta käytännössä ei tarvitse osata itse ennustaa, vaan materiaalien antaman palautteen myötä ideaa voidaan jalostaa saman tien. Yksinkertaisessa ja nopeassa mallinnuksessa voidaan keskittyä vain hiottavan ominaisuuden testaamiseen. Erityisesti suunnittelijalle, jolle ei vielä ole kertynyt kokemustietoa materiaalien käyttäytymisestä, idean välitön testaaminen konkreettisessa muodossa voi olla erityisen hyödyllistä. Welchin ym. (2000, 141) mukaan peruskoululaiset suosivat kolmiulotteista mallinnusta usein juuri sen välittömyyden vuoksi.
Välittömän palautteen ansiosta materiaalien hyödyntäminen voi tukea suunnittelijan itsenäisyyden kehittymistä. Clapp, Ross, O. Ryan ja Tishman (2016, 57) kuvailevat materiaaleja opettajiksi, joita voidaan kuunnella, joihin voidaan tutustua ja joiden kanssa voidaan olla vuorovaikutuksessa. Gore (2004, 43) muistuttaa, että materiaalisia mallinnuksia
tai kokeiluja tehdessä suunnittelija ei ole riippuvainen ulkopuolisen auktoriteetin antamasta palautteesta, ja tämä omatoimisuus voi kasvattaa varsinkin aloittelevan suunnittelijan itseluottamusta. Myös epäonnistumiset mallinnuksen aikana ovat omanlaisiaan onnistumisia, sillä niistä kertyy tietoa materiaalin asettamista rajoitteista (Gore 2004, 43).
Looijenga, Klapwijk ja De Vries (2015, 3) huomauttavat materiaalien auttavan oppilaita
löytämään tietoa itsenäisesti, sillä materiaalit tarjoavat itsessään ohjeistusta ja arviointia,
jonka voi saavuttaa yrityksen ja erehdyksen kautta.
Mallinnuksilla on merkittävä rooli etenkin nuorten oppilaiden suunnitteluprosessissa.
Kangas ym. (2013, 31) ovat todenneet, että vuorovaikutus mallinnusten kanssa auttaa oppilaita arvioimaan ratkaisujen muotoa ja toimivuutta. Welchin (1998) tutkimuksessa peruskouluikäiset oppilaat kehittivät ratkaisua suunnitteluongelmaan kolmiulotteisen mallinnuksen avulla. He käyttivät mallinnusta uusien ideoiden luomisen lisäksi niiden jalostamiseen: ideoita tuotiin konkreettiseen muotoon, jolloin niitä voitiin arvioida ja täten
seuraavalla mallinnuskierroksella kokeilla uutta, jalostunutta ideaa. Juuri ideoiden toistuvan arvioimisen ja jatkojalostamisen ansiosta oppilaat löysivät suunnittelun kannalta
olennaista tietoa. (Welch 1998.) Myös Looijengan ym. (2015) tutkimuksessa 6–8 vuotiaat
oppilaat kehittivät ratkaisuaan yksinkertaiseen suunnitteluongelmaan merkittävästi toimivammaksi toistuvien, materiaalisia kokeiluja sisältävien testauskierrosten avulla. He to-
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tesivat oppilaiden työskentelyn muuttuvan toiston myötä yritys ja erehdys -tyylistä tavoitekeskeisemmäksi, sillä oivallukset ja havainnot lisääntyivät testaamisen edetessä.
Aloitteleville suunnittelijoille mallinnusten rooli laajassa suunnitteluprosessissa ei kuitenkaan vielä ole selkeä. Representaatioiden, kuten luonnosten ja fyysisten mallinnusten,
asemaa nimenomaan työkaluina tulisi korostaa opetuksessa suunnittelua vasta harjoitteleville oppilaille, jotta itse mallinnus ei nousisi pääasiaksi (Kangas ym. 2013, 32). Lawson
(1997, 241) on todennut, että ammattisuunnittelijoillakin luonnos voi nousta huomion
keskipisteeksi ohi suunniteltavan tuotteen. Welchin (1998, 253) tutkimuksessa oppilaat
välttämättä hahmottaneet ”mallintamisen” ja ”rakentamisen” eroa, vaan lähtivät rakentamaan ratkaisua saman tien varsinaisesta materiaalista ja jättivät kokeilua varten varatun
materiaalin käyttämättä. Mallinnusten tehokas hyödyntäminen on kuitenkin mahdollista
myös suhteellisen nuorille oppilaille. Kankaan ym. (2013, 39) tutkimuksessa 10–12 -vuotiailla oppilailla oli tukenaan ammattisuunnittelija ja he käyttivät mallinnuksia menestyksellisesti työkaluina apuna ideoiden kehittämisessä.

2.2 Materiaalit sosiaalisina välittäjinä
Tämän tutkimuksen kohteena oleva muotoiluprosessi on yhteisöllinen ja oppilaat kehittelevät ratkaisua suunnitteluongelmaan pienryhmissä. Siksi on olennaista ottaa huomioon
materiaalien rooli sosiaalisina välttäjinä. Materiaalien merkitys ryhmän keskustelun tukena ja ideoiden kuvailun helpottajina on huomioitu myös aikaisemmissa tutkimuksissa
(mm. Jacucci & Wagner 2007; Lahti ym. 2016a; Ramduny-Ellis ym. 2010; Welch 1998).
2.2.1 Ideoiden konkretisoiminen
Suunniteltava tuote on aluksi olemassa vain idean tasolla. Jotta yhdessä suunnitteleva
ryhmä voisi olla yhteydessä tähän ideaan, tarvitaan välittäjiä ideamaailman ja konkretian
välille, ja mallinnus voi toimia tällaisena. Binder ym. (2011) kuvailevat materiaalinäytteitä, luonnoksia, mallinnuksia ja muita representaatioita rakennusaineksiksi (constituent). Rakennusainekset eivät itsessään ole se asia (object of design), jota suunnitellaan,
mutta ne tarjoavat sekä suunnittelijalle itselleen että muille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa suunniteltavan asian kanssa. Suunniteltava asia ei ole yhtä kuin valmis materiaalinen tuote, vaan se on olemassa, vaikka materiaalista tuotetta ei koskaan valmistettaisi. (Binder ym. 2011, 57–60.)
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Materiaalien avulla voidaan havainnollistaa muille mielen sisällä syntyneitä ideoita jopa
ilman sanallistamista. Materiaalit voivat myös tukea sanallistamista, joka yksin ei välttämättä riitä kuvaamaan ideaa riittävän monipuolisesti ja ymmärrettävästi. Patel (2008, 33–
37) huomauttaa, että kehollinen ajattelu on myös jaettua fyysisten representaatioiden ja
sosiokulttuuristen suhteiden kautta. Materiaaleista rakennetut mallit, eli konkreettiset esimerkit ideoista, voivat Ramduny-Elliksen ym. (2010, 64) mukaan stimuloida ryhmässä
myös uusia ajatuksia. Welchin (1998, 254) esittää mallinnusten uusia ideoita synnyttävän
roolin perustuvan siihen, että konkreettiset mallinnukset tekevät ideasta paremmin saavutettavan myös muille kuin suunnittelijalle itselleen. Näin ryhmäläiset voivat rakentaa
suunnitelmaa eteenpäin toistensa ideoiden pohjalta.
Mallinnuksia voi olla käsittelyssä yhtä aikaa useita, jopa eri henkilöiden valmistamina.
Mallinnuksen avulla ei nimittäin tarvitse kuvata koko tuotetta, vaan se voi keskittyä vain
johonkin suunnitelman osa-alueeseen. Binder ym. (2011, 62) huomauttavat, että materiaaleilla voidaan tuottaa esimerkiksi yksinkertaisia muotoja havainnollistamaan yksityiskohtia tai monimutkaisempia mallinnuksia esittelemään laajempia ideakokonaisuuksia,
ja näitä yhdistelemällä voidaan luoda hyvä yleiskuva suunnitellusta tuotteesta. Jokainen
yksilö voi tuottaa erilaisia representaatioita yksin, esimerkiksi jotain yksityiskohtaa,
mutta yhteissuunnittelun toimivuuden kannalta tuotoksista kommunikoiminen on avainasemassa. Binder ym. (2011, 62) korostavat, että vaikka kaikki ryhmän jäsenet eivät osallistu jokaisen yksityiskohdan valmistamiseen, jokaisen olisi tärkeää olla vähintään tietoinen kaikista rakennettavista representaatioista, jotta suunnitelmasta säilyy yhteinen mielikuva.
Materiaaleja voidaan käyttää myös vertauskuvallisesti, eli ne eivät aina mallinnuksissa
edusta sitä mitä ne tosiasiassa ovat. Esimerkiksi suomalaiset maisema-arkkitehdit käyttävät pienoismalleissa yleisesti jäkälää edustamassa puita. Jacuccin ja Wagnerin (2007, 76)
tutkimuksessa valitessaan materiaaleja mallin rakentamista varten arkkitehtiopiskelijat
ottavat huomioon materiaalin fyysisten sekä aistittavien ominaisuuksien lisäksi myös
mielikuvat, joita se herättää. Näitä mielikuvia voidaan hyödyntää, jos materiaalin halutaan viestivän jostain muusta, kuin mitä se todellisuudessa on, esimerkiksi läpinäkyvä
muovi voi pienoismallissa esittää lasia (Jacucci & Wagner 2007, 77). Materiaali voi viestiä myös jotain aineetonta tai abstraktia. Esimerkkinä Binder ym. (2011, 61) mainitsevat
pehmeät muovimateriaalit kuvastamassa ”virtaavuutta”. Groth (2016, 14) nostaa esiin
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myös materiaalien tuntuominaisuuksiin liitetyt sosiaalisesti jaetut arvot ja tunteet. Esimerkiksi turkikseen voi liittyä mielikuvia epäeettisyydestä tai varallisuudesta. Suunnittelussa voidaan hyödyntää perinteisiä mielikuvia, mutta Jacucci ja Wagner (2007, 77) muistuttavat, että tavanomaisilla assosiaatioilla on mahdollista myös leikkiä täten laajentaen
materiaalien käyttömahdollisuuksia.
2.2.2 Keskustelun stimuloiminen ja jäsentäminen
Keskustelu on yhteisöllisen suunnitteluprosessin kannalta tärkeää ja materiaalit voivat
toimia välittäjinä vuorovaikutuksessa. Yhteisöllisessä suunnittelussa luodaan uutta tietoa
ponnistellen yhdessä suunniteltujen tuotteiden luomiseksi (Hakkarainen, Paavola, Kangas, Seitamaa 2013, 59). Rowell (2002, 3) toteaa, että tällaisessa jaetussa toiminnassa
jokainen osallistuu yhteisen lopputuloksen tavoitteluun. Hänen mukaansa ryhmän jäsenet
käsittelevät tehtävän käsitteellisiä ja menetelmällisiä ulottuvuuksia puheen ja toiminnan
avulla. Vaikka puheella on Rowellin (2002, 4) mukaan ensisijainen rooli yhteisöllisen
merkityksen rakentamisen (sense making) välineenä, hän nostaa esiin myös fyysisten välineiden merkityksen välittäjinä. Myös Lahti, Seitamaa-Hakkarainen, Kangas, Härkki ja
Hakkarainen (2016b) korostavat jaettujen suunnitteluobjektien, kuten mallinnusten, luonnosten tai materiaalien, kanssa työskentelemisen olevan tärkeä osa yhteisöllistä suunnitteluprosessia.
Materiaaleista voi olla hyötyä keskustelua innoittavana tai koossa pitävänä elementtinä,
sillä Ramduny-Elliksen ym. (2010, 61) mukaan materiaalit tarjoavat ryhmälle yhteisen
huomion keskipisteen. Lahti ym. (2016a, 24) toteavat, että yksinkertainenkin hahmomalli
voi toimia kommunikaation välineenä: sitä voidaan osoittaa ja siitä voidaan puhua, sen
kanssa voidaan olla vuorovaikutuksessa, siihen voidaan reagoida ja siitä voidaan neuvotella. Materiaalisen tuotteen avulla voidaan jopa saavuttaa yhteinen ymmärryksen taso,
mikäli esimerkiksi jokin termi tai idea ei ole sanallisella tasolla tuttu kaikille ryhmän jäsenille (Lahti ym. 2016a, 24). Materiaalisten resurssien rikkaus ja representaatioiden monipuolisuus ovat siis tärkeitä keskustelun tukemisen kannalta (Binder ym 2011, 30–31).
Myös Welch ym. (2000, 142) korostavat keskustelun roolia suunnitteluprosessissa ja sitä,
että kouluympäristössä keskustelun syntymiseen on tarpeen kannustaa. Kangas (2014,
26) huomauttaa, että peruskoululaiset tarvitsevat yhteisöllisessä suunnitteluprosessissa
tukea ja ohjausta sosiaalisissa taidoissa.

14
Materiaalin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla fyysisesti läsnä suunnittelutapahtumassa toimiakseen keskustelun tukena. Härkin ym (2016, 11) mukaan eleillä voidaan välittää tietoa materiaaleista helposti ja nopeasti ilman pitkiä selityksiä. Tämä toteutuu etenkin silloin, jos ryhmän jäsenillä on jo ennakolta yhteneväinen mielikuva materiaalista ja
jo ensimmäinen, materiaalin pääasiallista ominaisuutta kuvaava ele riittää muistuttamaan
tutusta materiaalista. Mikäli jatkoselitystä tarvitaan, eleet muuttuvat abstraktimmaksi ja
kuvaavat tarkempia yksityiskohtia sekä useita ominaisuuksia yhtä aikaa. (Härkki ym.
2016, 14.) Esimerkiksi jo luonnosteluvaiheessa suunnittelijat voivat siis hyödyntää materiaalintuntemustaan muistikuvien avulla ja myös välittää tätä tietoa toisilleen kehollisesti.
Härkin ym. (2016, 18) tutkimuksessa sanoja käytettiin enimmäkseen visuaalisten ominaisuuksien nimeämiseen ja kuvaamiseen, kun taas eleillä ilmaistiin spatiaalisia ominaisuuksia.
Mallinnuksella ja keskustelulla on tiivis suhde toistensa kanssa. Welch ym. (2000, 143)
ovat tutkimuksessaan todenneet, että joskus fyysinen muutos mallinnukseen voi herättää
keskustelua ja joskus taas keskustelu johtaa mallinnuksen muokkaamiseen. Esimerkiksi
tämä voi näkyä siinä, miten keskustelun abstraktiuden taso vaihtelee. Ramduny-Elliksen
ym. (2010, 65–67) tutkimuksessa suunnitteluryhmät ottivat hieman etäisyyttä materiaaleihin keskustelun siirtyessä abstraktille tasolle, mutta kun tämä keskustelu johti uusiin,
konkreettisiin ideoihin myös materiaalit otettiin taas käyttöön. Ryhmillä, joilla ei ollut
käytössään suunnittelumateriaaleja, keskustelu liikkui sen sijaan jatkuvasti muita ryhmiä
abstraktimmalla tasolla. Materiaalit siis sitoivat ideointia konkretiaan.
Materiaalit ja niiden työstäminen voivat olla mukana jäsentämässä yhteisen prosessin
työnjakoa. Binderin ym. (2011, 62) mainitsemat monet erilliset, suunnitelman eri osaalueita kuvaavat mallinnukset, voivat mahdollistaa sen, että ryhmästä jokaiselle löytyy
jotain tehtävää. Rowellin (2002, 17) mukaan esimerkiksi työvälineiden haltuun ottaminen
saattaa määrittää sitä, minkä rakentamisen osa-alueen kukakin ryhmän jäsen ottaa vastuulleen. Rowellin (2002, 8–9) tutkimuksessa parina työskentelevistä oppilaista toinen
otti itselleen johtajan roolin heti työskentelyn alussa pyytämällä toiselta avustusta esimerkiksi kehottamalla häntä noutamaan tai esivalmistelemaan materiaaleja ja työvälineitä.
Myöhemmin avustajan roolin saanut oppilas haki itselleen osallisuutta ehdottamalla, että
voisi ottaa vastuulleen yhden rakentamisen osa-alueen. Rowell (2002, 19) toteaa myös,
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että mikäli johtamistyyli on hedelmällinen, voi johtaja-avustaja työskentely edesauttaa
tehtävän edistymistä ja mahdollistaa osallistumisen molemmille.
Materiaalit sisältävät sellaisia viestejä, jotka saavat merkityksensä vasta sosiaalisessa ja
kulttuurisessa kontekstissa ja jotka vaikuttavat keskustelun ja koko suunnitteluprosessin
kulkuun. Jacuccin ja Wagnerin (2007, 77) mukaan osa materiaalien sisältämästä ”kielestä” syntyy materiaaleihin liitetyistä mielikuvista. Esimerkiksi Ramduny-Ellis ym.
(2010, 63) huomasivat tutkimuksessaan, että lasten leluna tutuksi tulleen muovailuvahan
suunnittelumateriaalikseen saaneet ryhmät lähtivät suunnitteluprosessiin leikkisällä asenteella, kun taas pahvin saanut ryhmä tuotti muodollisempia suunnitelmia. Heinemannin
ym. (2011) mukaan materiaaleihin liitetyt metaforat vaikuttavat suunnitteluprosessin kulkuun ja tätä vaikutusta tulisi tutkia tarkemmin.
2.2.3 Materiaalit opetuksen tukena
Käsityöllisten prosessien opetuksessa kaikkea tietoa ei voida välittää sanallisesti tai sanallinen viestintä vaatii tuekseen myös kehollisuutta tai aiempia kokemuksia. Härkin ym.
(2016, 2) mukaan tiedon, ideoiden ja kehollisten kokemusten jakaminen on multimodaalista sisältäen puhetta, kehollisia eleitä sekä materiaalisten esineiden hyödyntämistä ja
rakentamista. Materiaalien avulla voidaan välittää tietoa, joka ei ole irrotettavissa välittäjästä eli materiaalisesta tuotteesta itsestään (Binder ym. 2011, 32). Kankaan ym. (2011,
165) mukaan materiaaleilla on olennainen rooli opetuksen tukemisessa suunnitteluprosessissa ja yksi tyypillinen tapa hyödyntää materiaaleja on käyttää niitä apuna demonstroimaan joitain tiettyjä suunnittelun ulottuvuuksia.
Materiaalisuus voi tukea opastajan puhetta, puhe voi tukea kehollista kokemusta materiaaleista tai aina puhetta ei edes tarvita. Materiaaleista voidaan luoda yksinkertaistettuja
esimerkkejä opastajan puheen tueksi, kuten Kankaan ym. (2011) tutkimuksessa, jossa oppilaat eivät ymmärtäneet ammattisuunnittelijan ohjetta piirtää kuva tuotteesta sivusta päin
katsottuna. Silloin suunnittelija ja opettaja yhdessä demonstroivat eri kulmien eroja käyttämällä paperikuppeja. Näin oppilaat ymmärsivät, miten jotain vain kuviteltua tuotetta
voidaan kuvailla yksityiskohtaisesti eri kulmista. (Kangas ym. 2011, 169.) Sanallista vuorovaikutusta voidaan käyttää korostamaan kehollisia kokemuksia ja tekemään oppilas
niistä tietoiseksi (Illum & Johansson 2012, 13). Esimerkiksi Illumin ja Johanssonin (2012,
12) tutkimuksessa opettaja kannusti oppilaita tutkimaan kuparin lämpötilaa työstämisen
eri vaiheissa ja kehotti sanallisesti tutkimaan vaiheiden eroja. Näiden oppilaiden saamien
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kehollisten kokemusten ansiosta opettaja pystyi myöhemmin viittaamaan materiaalin
ominaisuuksiin myös vain sanallisesti. Joskus taas kehollinen opastus ”kädestä pitäen”
voi olla jopa sanallista opastusta toimivampaa (Groth 2016, 11). Tällaiseen keholliseen
opastukseen liittyy usein myös materiaalisuus, kuten Grothin, Mäkelän ja Seitamaa-Hakkaraisen (2013, 7–8) tutkimuksessa, jossa dreijauksen opetus tapahtui ohjaamalla oppilaan käsiä materiaalia pitkin.
Opettaja tuntee eri materiaalit paremmin kuin oppilaat tuntevat. Suunnitteluprosessia voikin helpottaa jo se, että mallinnuksen rakentamista varten tuodaan tarjolle materiaaleja,
joita aloitteleva suunnittelija ei olisi itse osannut hankkia (Kangas ym. 2011, 172). Työskentelylle otollisten olosuhteiden järjestäminen onkin tärkeä osa opetusta. Looijenga ym.
(2015, 20) toteavat, että oppilaiden omatoiminen työskentely materiaalien kanssa muuttaa
myös opettajan toimintaa: ohjeistamiseen ja palautteen antamiseen kuluu vähemmän aikaa, mutta työtilan järjestäminen ja yleisen työskentelyn seuraaminen vaativat enemmän
panosta. Ohjaustakin kuitenkin tarvitaan. Vaikka materiaaleja olisi runsaasti tarjolla, peruskoululaisilla ei välttämättä vielä ole tietoa ja taitoja niistä erilaisista työstämisen menetelmistä, joilla ideoita voi konkretisoida. Kangas ym. (2011, 169) ovat tutkimuksessaan
todenneet, että peruskouluikäisillä oppilailla voi olla hankaluuksia sanallistaa tai visualisoida ideoita, jotka ovat kyllä heille ajatuksen tasolla selkeitä. Ammattisuunnittelija voi
auttaa oppilaita tässä ideoiden ulkoistamisessa esittelemällä termejä kuvailua varten sekä
materiaaleja ja työkaluja, joiden avulla ideaa voidaan visualisoida. Materiaalit toimivat
keskeisellä sijalla, kun suunnittelija opastaa oppilaita konkreettisella tasolla, esimerkiksi
neuvomalla käyttämään prototyypissä oikeita mittoja ja tarjoamalla apua työkalujen ja
materiaalien käyttöön kädestä pitäen. (Kangas ym. 2011, 169).
Opetus ei aina tapahdu vain opettajan ja oppilaan välillä, vaan myös oppilaat voivat opastaa toisiaan. Clapp ym. (2016, 48) kuvaavat vertaisoppimisella olevan monia eri muotoja.
Yhteistyöllisessä oppimisessa oppilaat tutkivat ideoita yhdessä ja projektimuotoisessa yhteisoppimisessa oppilaat työskentelevät yhdessä luodakseen jotain uutta. Oppilaat voivat
myös suoraan opastaa toisiaan, antaa palautetta tai antaa pieniä täsmäneuvoja. (Clapp ym.
2016, 48.) Illum ja Johansson (2012, 3–4) tuovat esiin, että vuorovaikutus materiaalien ja
muiden oppilaiden kanssa on olennainen osa oppimista käsityössä. Oppilaat löytävät yhdessä materiaaleihin sisäänrakennettua tietoa sekä antavat materiaaleille merkityksiä, he
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jakavat osaamistaan ja kaikkein tietäväisimmän rooli vaihtuu työskentelyn aikana tilanteen mukaan (Illum & Johansson 2012, 4). Oppilailla voi olla erilaisia taitoja, joiden yhdistämisen ansiosta ryhmä voi osata enemmän kuin yksikään sen jäsen erikseen osaisi.
Rowellin (2002, 12) tutkimuksessa parina työskentelevät koululaiset rakensivat virtapiirin yhteistyöllä ja osaamistaan yhdistäen nopeammin, kuin kumpikaan yksin olisi voinut
rakentaa. Clapp ym. (2016, 51) huomauttavat, että oppilaat voivat opettaa toisilleen sekä
taitoja, jotka osaavat ennestään, että taitoja, jotka ovat juuri oppineet. Taidon opettaminen
eteenpäin tukee lisäksi oppilaan itseluottamusta ja syventää itse taidon osaamista (Clapp
ym. 2016, 54).

2.3 Materiaalien fyysiset ominaisuudet
Materiaalit luovat fyysisten ominaisuuksiensa kautta suunnitteluprosessille luonnollisesti
erilaisia rajoitteita. Lopullisen tuotteen materiaali on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja myös suunnittelun apuna käytetty materiaali asettaa suunnittelulle omat rajoitteensa (Lahti 2016a; Lawson 1997). Materiaalisuuden konkreettisuus voi myös toimia
innostavana ja työskentelyyn sitouttavana elementtinä (Clapp ym. 2016).
2.3.1 Konkreettiset rajoitteet suunnittelun ohjaajina
Suunnittelurajoitteet ohjaavat suunnittelua. Lawson (1997, 92–105) jakaa suunnittelurajoitteet sisäisiin, eli suunnitteluongelman sisältä nouseviin, ja ulkoisiin, eli ulkopuolisten
tekijöiden määrittämiin. Hänen mukaansa sekä sisäiset että ulkoset rajoitteet voivat olla
suunnittelijan itsensä, asiakkaan, käyttäjän tai lainsäätäjien asettamia. Lisäksi Lawson
esittää suunnittelurajoitteita olevan neljänlaisia: perustavanlaatuisia, jotka ovat koko prosessin lähtökohta, käytännöllisiä, ulkomuotoon liittyviä sekä symbolisia. Lawson itse liittää suunnittelurajoitteita kuvatessaan materiaaliset kysymykset käytännöllisiin rajoitteisiin, joihin liittyy sekä sisäisiä että ulkoisia ja kaikkien mainittujen neljän ryhmän määrittämiä rajoitteita. Lawson esittää käytännön rajoitteisiin kuuluvan sekä tuotteen valmistukseen liittyvät seikat että tuotteen elinkaaren aikana siltä vaaditut tekniset ominaisuudet. Tässä tutkimuksessa huomioidaan tällaisten käytännöllisten rajoitteiden läsnäolo ensisijaisesti suunnitteluprosessissa. Lopullisen tuotteen valmistukseen sekä ominaisuuksiin liittyvät materiaaliset osatekijät jäävät vähemmälle huomiolle.
Materiaalien fyysiset ominaisuudet voivat sitoa suunnittelun konkretiaan. Anttila (1993,
202) huomauttaa suunnittelun konkreettiseksi muuttumisen tuovan myös siihen liittyvät
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rajoitteet ja resurssit tosiasioiksi. Hänen mukaansa rajoitteet suunnittelua ohjaavina tekijöinä voivat jopa helpottaa prosessia, sillä ne yksinkertaistavat asioita. Esimerkiksi mallinnusvaiheessa materiaalisten kokeilujen tekeminen voi edesauttaa itse tuotteen valmistamiseen liittyvien käytännön rajoitteiden selkeytymistä. Yksi tällainen rajoite on esimerkiksi materiaalien mukanaan tuoma epätarkkuus ja elävyys (Gore 2004, 20; Patel 2008,
98). Materiaaleilla tehtyjen kokeilujen myötä myös käytännön rajoitukset tulevat muotoilijalle tutuksi ja näin hän voi suunnitella rakenteen, jonka valmistaminen ei vaadi käytännössä mahdotonta tarkkuutta (Gore 2004, 40).
Vaikka suunnitteluun käytettävä materiaali ei liittyisi suoraan valmiin tuotteen materiaaleihin, on myös suunnittelumateriaalin valinnalla merkitystä. Mallinnukseen käytettävä
materiaali saattaa nimittäin ohjata suunnittelua (Lahti ym. 2016a, 24). Ramduny-Elliksen
ym. (2010, 63) tutkimuksessa, jossa suunnitteluryhmät eivät itse saaneet valita käyttämäänsä materiaalia, käytettävissä oleva suunnittelumateriaali määritteli jonkin verran
valmiin prototyypin muotoa. Esimerkiksi pahvin materiaalikseen saaneiden ryhmien prototyypit olivat usein sylinterin muotoisia. Ramduny-Ellis ym. (2010, 62) totesivatkin tutkimuksessaan muovailuvahan olevan pahvia ja paperia suositumpi suunnittelumateriaali
todennäköisesti paremman muovattavuutensa ansiosta. Alesina ja Lupton (2010, 7) toteavat että ideoinnin apuna käytettävän materiaalin vaihtaminen toiseen saattaa auttaa kehittämään uusia, erilaisia ideoita.
Jo ensimmäistä luonnostelevaa mallinnusta rakennettaessa käytössä olevan materiaalin
fyysiset rajat tulevat vastaan. Prototyypin valmistamiseen käytetyllä materiaalilla voi olla
vaikea tuottaa joitain valmiiseen tuotteeseen haluttavia fyysisiä ominaisuuksia, kuten
pehmeyttä, painoa tai valoa (Ramduny-Ellis ym. 2010, 63). Lahden ym. (2016a, 24) mukaan materiaalien fyysisten ominaisuuksien tuottamat rajoitteet saattavat hankaloittaa erilaisten ratkaisujen keksimistä, ja prototyyppien käyttäminen voi jopa tehdä sokeaksi
muille, paremmille ratkaisuille. Heidän mukaansa tätä ongelmaa voidaan jonkin verran
välttää ottamalla suunnittelun tueksi materiaalien lisäksi myös puhetta ja eleitä, esimerkiksi Lahden ym. (2016a, 21) tutkimuksessa eräs suunnittelija käytti vartalon asentoa kuvaamaan tuotteen rakennetta. Myös Härkki ym. (2016, 14) tuovat esiin, että ideaa tuotteen
materiaalisista ominaisuuksista, kuten liikkuvuudesta tai jonkin yksityiskohdan sijainnista, voidaan visualisoida ryhmätyöskentelyssä eleillä. Tällöin käytännön toteutuksen ei
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vielä tarvitse olla tiedossa, mutta hankalasti sanallistettava tai materialisoitava idea voidaan silti jakaa.
Yksi materiaalien tuomista suunnittelurajoitteista liittyy käytettävissä olevaan aikaan.
Kolmiulotteinen mallintaminen on hitaampaa ja kalliimpaa kuin paperille luonnostelu,
joka nopeutensa ja edullisuutensa ansiosta jättää enemmän tilaa erilaisille kokeiluille
(Welch 2000, 128). Jos käytössä on vain hidasta työstämistä vaativia materiaaleja ja käytettävissä oleva aika on rajallinen, aika ei välttämättä riitä monien erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittämiseen. Toisaalta hitaus saattaa myös tuoda suunnitteluprosessiin
joitain hyötyjä. Vrencoska (2013, 229–231) on tutkimuksessaan todennut, että opiskelijoiden manuaalisesti tekemät ideakollaasit ovat usein taiteellisemmin ja harkitsevaisemmin toteutettuja kuin vastaavat digitaaliset. Ideakollaasin valmistaminen käsin vie enemmän aikaa kuin tietokoneella ja Vrencoska (2013, 229–231) arvelee tämän antavan enemmän aikaa ideoiden kehittymiselle, houkuttelevan suunnittelijaa syventymään tarinankerrontaan ja ehkäisevän ajattelun jumiutumista.
Materiaalien rajoittavaksi käsitettävät fyysiset ominaisuudet voivat toisaalta myös inspiroida. Lawson (1997, 173–175) toteaa, että joitain suunnittelijoita käytännölliset rajoitteet
voivat jopa auttaa tuottamaan uusia ideoita. Ramduny-Elliksen ym. (2010, 62) mukaan
rajoitteet saattavat estää itsestään selvät ratkaisut. Kaikkia ideoita ei ole mahdollista toteuttaa materiaalisten tosiasioiden puitteissa sellaisenaan. Kun suunnittelija ei voi tyytyä
ensimmäiseen ideaan, hän on pakotettu keksimään jonkin vaihtoehtoisen ratkaisun. Alesinan ja Luptonin (2010, 57) mukaan materiaalien käyttäytymisen tutkiminen on keskeisellä sijalla inspiraation herättelyssä. Esimerkkeinä tällaisista suunnittelua inspiroivista
ominaisuuksista he mainitsevat mm., että pahvista tulee taiteltuna vahvempaa, materiaalien leikkuupinnat muodostavat kiinnostavia struktuureja, saven saa muovautuvuutensa
ansiosta sopimaan täydellisesti ihmiskehon muotoihin, venytettynä tekstiili muuttaa olomuotoaan läpinäkyvämmäksi ja paperia voidaan käyttää myös kolmiulotteisesti taittelemalla, repimällä tai rypistämällä. Esimerkiksi aaltopahvin rumaksi ajateltu leikkuupinta
voikin olla tarkoituksellisesti esille asetettuna kaunis. (Alesina & Lupton 2010, 57–192.)
2.3.2 Käyttäjän suhde materiaaliin
Yksi ja sama materiaali ei välttämättä tarjoa samanlaista työskentelyn lähtökohtaa eri tekijöille. Ramduny-Ellis ym. (2010, 69) huomauttavat, että materiaalin käyttömahdolli-
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suuksien monipuolisuus riippuu enemmän suunnittelijan taustasta ja taidoista kuin materiaalin valinnasta. Esimerkkinä Ramduny-Ellis ym. (2010, 58) kertovat tutkimukseensa
osallistuneesta vaatesuunnittelijasta, joka keksi muokata hänelle suunnittelumateriaaliksi
annetun kaksiulotteisen pahvinpalan kolmiulotteiseksi rypistämällä. Lahden ym. (2016a)
tutkimuksessa käsityönopettajaopiskelijat taittelivat luonnosteluun tarkoitettua paperia
löytääkseen ratkaisuja kolmiulotteiseen ongelmaan. Kokenut käsityöläinen saattaa siis
olla aloittelijaa kekseliäämpi materiaalin käsittelijä ja löytää yllättäviä tapoja hyödyntää
käytettävissä olevia materiaaleja mallinnusta rakentaessaan.
Luovuuden tukemiseksi olisi hyvä pitää suunnittelijan saatavilla riittävän rikasta materiaalipankkia, sillä silloin mallinnuksia voidaan luoda nopeasti ja matalalla kynnyksellä
(Alesina & Lupton 2010, 29). Binder ym. (2011, 30) huomauttavat monipuolisten materiaaliresurssien ja työvälineiden olevan tärkeitä inspiraation tukemisen kannalta. Jonkin
tietyn materiaalin löytäminen mallinnusta varten saattaa jopa vaikuttaa siihen, millaista
materiaalia lopulliseen tuotteeseen valitaan (Binder ym. 2011, 29). Materiaalien ei kuitenkaan tarvitse olla kalliita tai hankalasti hankittavia, vaan tavalliset ja yksinkertaiset
materiaalit, kuten pahvi, rautalanka ja muovailuvaha ovat hyvin monipuolisia. Myös kierrätysmateriaaleja voi hyödyntää. Alesina ja Lupton (2010, 29) toteavat, että tällaisten yksinkertaisten suunnittelumateriaalien käyttö vaatii luovaa ajattelua ja kehittää materiaalien rakenteellisten ominaisuuksien tuntemusta. Clappin ym. (2016, 80) mukaan yksinkertaisimmat materiaalit voivat olla jopa kaikkein tehokkaimpia, sillä ne mahdollistavat
useat toistot. Toisaalta ammattimaisten välineiden ja materiaalien käyttö koulumaailmassa on myös tärkeää. Clapp ym. (2016, 80) huomauttavat, että laadukkaat työkalut ja
materiaalit osoittavat oppilaille kunnioitusta sekä tukevat käsityöllisten taitojen oppimista
ja laadukkaan työn toteuttamista.
Sopivan suunnittelumateriaalin valitsemisen tärkeys korostuu erityisesti aloittelevien
suunnittelijoiden työskentelyssä. Peruskoululaisten suunnitteluprosessista tutkimusta tehnyt Welch (1998, 245) nostaa tärkeäksi sen, että oppilaille annetaan kolmiulotteiseen mallinnukseen heidän taitotasoonsa sopivat välineet ja materiaalit. Suunnittelijan taitotason
suhde käytettävissä oleviin materiaaleihin voi jopa määritellä koko prosessin kulkua. Esimerkiksi Groth (2016, 9–10) toteaa, että materiaalien käsittelyn taidoilla on suuri merkitys sille, miten suunnittelija kokee prosessin. Hänen tutkimuksessaan muotoilun opiskelija, jolla ei ollut juurikaan kokemusta materiaalien käsittelystä, koki suunnitteluprosessin
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turhauttavaksi, koska ei pystynyt toteuttamaan materiaaleilla haluamaansa. Materiaalit
voivat siis innostavuuden vastakohtana myös lannistaa, mikäli suunnittelijalla ei ole tarpeeksi taitoa tai hän ei saa riittävää ohjausta niiden käsittelyyn.
Esimerkiksi kynän ja paperin käyttäminen luonnosteluun ei välttämättä ole kaikille toimivin tapa kehitellä ideoita. Welch (1998) kiinnitti huomionsa siihen, että peruskouluikäiset oppilaat käyttivät mieluummin kolmiulotteista mallinnusta kuin luonnostelua ja
toisti havaintonsa luonnostelun opetukseen keskittyvässä jatkotutkimuksessa (Welch ym.
2000). Laamasen ja Seitamaa-Hakkaraisen (2014, 136) mukaan ideoiden tuottaminen ja
kehitteleminen luonnostelemalla voidaan kokea hankalaksi, mikäli piirtämiseen ei ole
riittäviä taitoja. Charlesworthin (2007, 37) tutkimuksessa muotoilun opiskelijat ja ammattilaiset olivat sitä mieltä, että pelkästään kaksiulotteiseen idean kehittelyyn kannattaa siirtyä vasta, kun kaksiulotteisen kolmiulotteiseksi muuttumisen periaatteet ovat sisäistyneet
suunnittelijalle kokemuksen kautta. Aloitteleville suunnittelijoille, kuten peruskoululaisille, tulisi siis tarjota monipuolisesti erilaisia materiaaleja suunnittelun tueksi ja ennen
kaikkea ohjausta näiden käyttöön. Kangas (2014) korostaa erilaisten menetelmien opettamisen tärkeyttä muotoilukasvatuksessa.
2.3.3 Sitouttaminen ja innostaminen
Konkreettisten materiaalien kanssa työskentely on väistämättä moniaistista. Moniaistiset
kokemukset ovat Clappin ym. (2016, 58) mukaan avainasemassa materiaalien avulla oppimisessa. Jacucci ja Wagner (2007, 76) korostavat materiaalien multimodaalisuuden
merkitystä rikkaan kokemuksen luojana ja monien eri toimintojen mahdollistajana. Multimodaalisuudella tarkoitetaan sitä, että materiaaleilla on eri aisteihin liittyviä ominaisuuksia, kuten ulkonäkö, ääni, haju, tuntuma ja niissä on monia eri muuttujia, kuten paksuus, läpinäkyvyys, paino, huokoisuus. Näiden ominaisuuksien ansiosta fyysisen esineen
käsittelystä saa välitöntä haptista palautetta ja juuri tämä välittömyys tekee työskentelystä
sitouttavaa. (Jacucci & Wagner 2007, 76–78). Groth (2016, 10–13) toteaa käsinkosketeltavien materiaalien kanssa työskentelyn olevan voimakkaasti yhteydessä tunteisiin, jotka
taas ohjaavat suunnitteluprosessin päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua.
Materiaalinen fyysinen olomuoto vaatii huomiota (Jacucci & Wagner 2007, 78). Konkreettinen malli tai luonnos säilyy ja sitä on helppo pitää esillä. Vrencoska (2013, 229) on
tutkimuksessaan todennut opiskelijoiden käyttävän käsin tehtyjä ideakollaaseja suunnit-
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telun eri vaiheissa virtuaalisia versioita enemmän, sillä käsin tehdyt jäävät esille työpöydälle. Virtuaalista näkyvämmin esillä oleva aineellinen malli houkuttelee palaamaan
luokseen ja voi innoittaa uusia ideoita tai prosesseja tekijöilleen tai muille (Vrencoska
2013, 233). Luokkahuoneessa kaikkien oppilaiden saatavilla olevat rikkaat materiaaliresurssit voivat Clappin ym. (2016, 81) mukaan inspiroida ideoimaan ja luomaan yhteyksiä
asioiden välille. Toisaalta Clapp ym. (2016, 82) huomauttavat myös, että saatavilla olevien materiaalien rajoittaminen vain tarvittaviin voi helpottaa tehtävään keskittymistä.
Materiaaleilla on tärkeä rooli inspiraation lähteenä ja ideoinnin apuna (Binder ym. 2011,
27; Alesina & Lupton 2010, 7). Esimerkkinä materiaalien avulla ideoinnista aivan suunnitteluprosessin alussa Alesina ja Lupton (2010, 7) esittävät prosessin, jossa valitaan jokin
satunnainen materiaali ja suunnitteluongelma pyritään ratkaisemaan lähtemällä liikkeelle
materiaalin ominaisuuksien tutkimuksesta. Myös muita kuin materiaalisia tuotteita voidaan ideoida tällä tavalla, esimerkiksi tiloja tai prosesseja. Tällainen perinteisestä poikkeava lähestyminen voi pakottaa erityisesti kokeneet suunnittelijat ajattelemaan uudella
tavalla. (Alesina & Lupton 2010, 7.) Heimdal ja Rosenqvist (2012, 194) toteavat, että
materiaaleissa on potentiaalia tukea keksimistä, ja siksi niitä tulisi ottaa käyttöön jo ideointivaiheessa, eikä vasta silloin kun etsitään ratkaisua arvioimalla mallinnusta. Kyky
ajatella suunnitteluongelmaa luovasti, esimerkiksi materiaalisuuden tarjoamasta vaihtoehtoisesta lähtökohdasta, voi siis helpottaa prosessin alkua.
Raakamateriaalien lisäksi Vrencoska (2013, 233) korostaa käsin tehdyn mallinnuksen
roolia luovuuden herättelijänä: omin käsin työstetty hahmomalli voi kehittää omaperäistä
ajattelua ja tukea mielikuvitusta. Lisäksi käsityötaitojen hallitseminen voi hänen mukaansa tukea muotoiluprosessiin sisältyvän ongelmanratkaisun innovatiivisuutta ja realistisuutta (Vrencoska 2013, 233). Tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että suunnittelija
tietää mikä on valmistustekniikoiden puitteissa realistisesti mahdollista ja toisaalta kykenee kehittelemään olemassa olevien tekniikoiden pohjalta uusia, soveltavia ideoita. Kangas (2014, 56) on todennut, että peruskoulun oppilaiden voi olla vaikeaa kehittää ideoita
eteenpäin, koska he eivät tiedä mikä on mahdollista ja mikä ei. Hänen tutkimuksessaan
tässä ongelmassa oppilaita auttoi erityisesti ammattisuunnittelijan tarjoama opastus suunnittelun käytänteistä, mutta myös erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen mallintaminen
(Kangas 2014, 56).
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2.3.4 Virtuaalisuus ja teknologia fyysisten ominaisuuksien rinnalla
Fyysisten ominaisuuksien rinnalla tuotteissa ja suunnitteluprosesseissa vaikuttaa nykyään
myös teknologia. Materiaalisiin tuotteisiin voidaan lisätä virtuaalisia ominaisuuksia, tai
ne voivat jopa olla pääosassa. Näiden ominaisuuksien huomioimisen lisäksi teknologia
voi olla mukana suunnitteluprosessissa virtuaalisen mallinnuksen kautta. Virtuaalisella
mallinnuksella on suunnitteluprosessissa erilainen rooli kuin fyysisellä mallinnuksella
(Charlesworth 2007, 42). Näitä kahta työskentelemisen tapaa ei siis tule käsittää vain
vaihtoehtoisina tai täysin toisistaan irrallisina. Vrencoska (2013, 228) toteaa sekä teknologisten että manuaalisten välineiden käytön olevan tärkeitä suunnitteluprosessille, kunhan niitä käytetään harkiten ja sopivissa vaiheissa. Myös Charlesworth (2007, 42) korostaa virtuaalisten ja manuaalisten tekniikoiden olevan toisiaan täydentäviä ei korvaavia.
Virtuaaliset mallinnusmenetelmät ovat nopeita ja helppoja, mutta eivät salli fyysistä vuorovaikutusta muodon kanssa (Charlesworth 2007, 36). Etenkin aloittelevalle suunnittelijalle, kuten koululaiselle, muodon käyttäytyminen ei välttämättä ole vielä tuttua ja tämän
selkeyttämiseksi fyysinen mallinnus voi olla erityisen tärkeää. Vrencoska (2013, 220)
huomauttaa, että lisääntynyt virtuaaliseen maailmaan syventyminen ja täten vähäinen kokemus konkreettisista ongelmista saattaa hankaloittaa ymmärrystä fyysisestä maailmasta.
Kehittyneetkään virtuaaliset menetelmät eivät täysin vastaa fyysisen maailman kaikkia
ulottuvuuksia ja tavoita materiaalien multimodaalisuutta. Jacuccin ja Wagnerin (2007,
81) mukaan materiaalisuuden monimuotoisia ominaisuuksia, kuten tekstuuria, geometriaa, energiaa, dynamiikkaa, tai ainakaan niiden monimutkaisia yhdistelmiä, ei ole mahdollista simuloida virtuaalisesti.
Materiaalien konkreettisuus voi olla erityisen tärkeää nimenomaan aloitteleville suunnittelijoille. Charlesworthin (2007, 37) haastattelemat muotoilun opiskelijat pitivät tärkeänä
sitä, että muodon ulottuvuuksien tuntemukseen liittyvä hiljainen tieto sisäistyy opiskeluaikana nimenomaan fyysisen mallinnuksen avulla, vaikka he myöhemmin ammatissaan
valitsisivat käyttöönsä ainoastaan virtuaaliset mallinnusmenetelmät. Groth (2016, 15)
taas korostaa konkreettisten materiaalien ylivoimaisuutta virtuaalisiin tai piirrettyihin
malleihin nähden materiaalin valinnassa, sillä materiaalin fyysisiä ominaisuuksia on vaikea arvioida ulkomuistista. Clappin ym. (2016, 80) mukaan koululaisten työskentelyssä
esimerkiksi 3D-printterillä on paikkansa, mutta oppilaat voivat oppia paljon enemmän
perinteisiä työkaluja ja materiaaleja käyttämällä.
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Kuten suunnittelumateriaalin valinta, myös suunnittelumenetelmän valinta voi ohjata
prosessin kulkua. Materiaalien konkreettisuus voi pakottaa suunnittelijan ottamaan tuotteen fyysiset ominaisuudet huomioon jo hahmomallissa. Groth (2016, 16) on tuonut esiin
huolen siitä, että materiaalisuuden eristäminen suunnitteluprosessista voi aiheuttaa lopputuotteen materiaaliseen laatuun puutteita. Esimerkiksi Charlesworthin (2007, 41) tutkimuksessa ryhmät, joiden suunnittelutyökaluksi oli rajattu vain virtuaalinen mallinnus,
keskittyivät mallinnusvaiheessa enemmän mallinnuksen ulkonäköön kuin tuotteen materiaaliin tai ergonomiaan, kun taas vain fyysistä mallinnusta käyttävät ryhmät huomioivat
enemmän tuotteen fyysisiä ominaisuuksia ja vähemmän sen ulkonäköä. Charlesworth
(2007, 43) ehdottaa, että virtuaalista mallinnusta käytettäisiin vasta idean kehittelyn jälkeen, lopullisen idean hienosäätöön.
Yhä useammat käyttämistämme tuotteista ovat fyysisten ja digitaalisten ominaisuuksien
yhdistelmiä. Myös mallinnus voi olla tällainen yhdistelmä. Jacucci ja Wagner (2007, 76)
huomauttavat, että teknisiä ominaisuuksia voidaan käsitellä suunnittelun aikana kuin yhtä
materiaaleista ja niitä voidaan tuoda jo hahmomalleihin, esimerkiksi lisäämällä sensorien
avulla valoa tai ääntä. Digitaaliset ominaisuudet tuovat materiaalisille tuotteille lisätoimintoja tai voivat jopa olla niiden päätarkoitus, mutta teknologia voi tuoda mukanaan
myös joitain haittavaikutuksia. Suunnittelijan digitaalinen osaaminen ei siis riitä, vaan on
oltava entistäkin tietoisempi myös tuotteen fyysisistä ominaisuuksista, jotta digitaalisuuden mukanaan tuoma hämmentävyys ei nouse merkittäväksi haitaksi (Ramduny-Ellis ym.
2010, 51). Esimerkiksi kamerassa suuri kosketusnäyttö saattaa hankaloittaa käyttöä, mikäli käsi osuu siihen kuvatessa ja saa aikaan virhepainalluksia.
Ramduny-Ellis ym. (2010) ovat tutkineet suunnittelun fyysisyyttä ja materiaalien merkitystä sekä suunnitteluprosessille että sen lopputulokselle. Heidän mukaansa tällainen tutkimus voi tuottaa hyödyllistä tietoa digitaalisia ominaisuuksia sisältävien fyysisten tuotteiden suunnittelusta ja antaa ymmärrystä myös uusien teknologia-avusteisten suunnittelumenetelmien, kuten tietokonemallinnuksen, merkitysestä (Ramduny-Ellis ym. 2010,
49). Teollisuudessa digitaalisten tuotteiden fyysisen ja teknologisen puolen suunnittelu
tapahtuu usein jokseenkin eristyksissä, ja ne yhdistetään vasta kun suuret muutokset ovat
myöhäisiä, fyysisiä prototyyppejä rakennetaan melko harvoin niiden vaatimien aika- ja
materiaaliresurssien vuoksi (Ramduny-Ellis ym. 2010, 50–51). Gill, Johnson, Dale, Loudon, Hewett ja Barham ym. (2005, 222) ovat todenneet tutkimuksessaan, että fyysiset
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prototyypit kuitenkin tuottavat enemmän hyödyllistä käyttäjäpalautetta kuin interaktiiviset virtuaaliset protoyypit. Fyysisen mallinnuksen tuottaman palautteen on huomioinut
myös Welch (1998, 254) peruskoulun oppilaiden suunnitteluprosessiin keskittyvässä tutkimuksessa: hänen mukaansa idean konkreettinen mallinnus helpottaa sen testausta ja arviointia. Kouluissa toteutettu tuotesuunnittelu on teollisuutta pienimuotoisempaa ja sen
päätavoite on eri. Teknologisia ominaisuuksia sisältävän tuotteen suunnitteluprosessin
yhtenäisenä ja kokonaisena pitäminen on kuitenkin huomio, joka tulisi muistaa myös koulumaailmassa.
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3

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida materiaalisuutta peruskoululaisten suunnitteluprosessissa. Tarkemmin keskitytään siihen, millaisilla tavoilla peruskoululaiset hyödyntävät materiaaleja silloin, kun ne konkreettisimmin ovat läsnä. eli mallinnusta rakennettaessa. Tutkimuksen lähtökohtana on, että materiaalisuudella on merkittävä rooli suunnitteluprosessissa ja sen merkitys on erityislaatuinen nuorten oppilaiden,
eli vielä kokemattomien suunnittelijoiden, työskentelyssä.
Tutkimuskysymykset muotoutuivat teorian ja aineiston vuorovaikutuksessa. Ne perustuvat edellä esitettyihin kolmeen teemaan (materiaalit ajattelun apuna, sosiaalisina välittäjinä sekä niiden fyysisten ominaisuuksien vaikutukset), jotka ovat nousseet esille kirjallisuudesta. Teemat ovat itse kehittämiäni, eikä materiaalisuutta ole sellaisenaan hahmoteltu niiden kautta aiemmissa tutkimuksissa.
Koska materiaalisuutta osana koululaisten suunnitteluprosessia on tutkittu vasta vähän,
on olennaista kuvata työskentelyä ja oppilaiden erilaisia tapoja käyttää materiaaleja.
Nuorten oppilaiden kouluympäristössä tapahtuva suunnitteluprosessi eroaa lähtökohdiltaan ja toteutukseltaan ammattisuunnittelijoiden prosessista, siksi enemmän tutkitun ammattisuunnittelijoiden ajattelun ja työskentelyn ei voida olettaa suoraan toistuvan koululaisten toiminnassa. Valitut teemat ja tätä kautta tutkimuskysymykset varmistuivat vasta
aineistoon tutustumisen jälkeen. Tutkimuskysymysten avulla etsitään teemojen yleisluonteisuutta tarkempia kuvauksia oppilaiden työskentelystä materiaalien kanssa.
Pääkysymys on:
Millä tavoilla materiaalisuus voi ilmetä peruskoululaisten työskentelyssä ja idean
kehittelyssä, kun he rakentavat mallinnusta osana laajempaa suunnitteluprosessia?
Alakysymykset ovat:
Millä tavoilla materiaalien hyödyntäminen ajattelun apuna näyttäytyy?
Millä tavoilla sosiaalinen vuorovaikutus ja ryhmätyö ovat materiaalisesti välittyneitä?
Millä tavoilla materiaalien fyysiset ominaisuudet näyttäytyvät oppilaiden työskentelyssä?
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Kysymyksiin etsitään vastausta analysoimalla kolmen viidesluokkalaisista koostuvan
pienryhmän työskentelyä videoaineistosta. Työskentelykerrat ovat osa pidempää prosessia, mutta analysoitavaksi on tässä valittu vain kuusi työskentelykertaa: kaksi kultakin
ryhmältä. Materiaalisuuden ilmenemistä havainnoidaan näiden kertojen valossa.
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4

Tutkimuksen toteutus

4.1 Co4Lab-hanke suunnitteluprojektin taustalla
Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin osana Co4Lab-hanketta. jossa kehitetään ja tutkitaan yhteisölliseen tutkivaan oppimiseen, yhteismuotoiluun, yhteisopettajuuteen ja toiminnan yhteiseen säätelyyn perustuvia oppimistapoja. Hanketta toteutetaan peruskouluissa oppiaineita yhdistävinä projekteina, joissa tutkitaan ilmiöitä luoden uutta tietoa
sekä suunnitellaan, testataan ja rakennetaan erilaisia tuotteita. Oppilaiden tukena projekteissa on opettajien lisäksi tutkijoita ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Digitaaliseen teknologiaan nojautuvat välineet ja menetelmät ovat vahvasti mukana prosessissa. Co4Labhankkeen tavoitteena on tuoda keksiminen osaksi kouluopiskelua ja kehittää peruskoulun
tiede-, teknologia- ja käsityönopetusta. (Co4Lab verkkosivusto, 2017.)
4.1.1 Lukuvuoden kestävä projekti
Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty yhdestä hankkeen pilottikouluista, Helsinkiläisestä Arabian peruskoulusta, jossa painotetaan muotoiluoppimista. Tässä koulussa
Co4Lab-projektiin osallistui kolme 5. luokkaa, yhteensä 75 oppilasta. Opettajia oli mukana yhteensä neljä, kolme luokanopettajaa ja yksi käsityönopettaja. He toimivat pareittain siten, että luokista kahta ohjasi sama luokanopettajapari ja kolmatta luokkaa kolmas
luokanopettaja ja käsityönopettaja yhdessä. Projektin suunnittelussa ja järjestelyissä oli
mukana myös Co4Lab-hankkeen tutkijoita. Ulkopuolista asiantuntijuutta tuotiin mukaan
museovierailun ja vanhempien osallistumisen kautta. Lisäksi koulussa vieraili Suomen
muotoilukasvatusseuran muotoilukasvattaja, ammattikeksijä keksijäkummina sekä sovellussuunnittelija.
Opettajat valitsivat projektin teemaksi ”Arjen innovointia yhdessä – Arjesta aarteeksi”.
Projektin kesto oli yhteensä noin 22 oppituntia ja tyypillinen työskentelykerta kesti noin
90 minuuttia. Työskentelykertoja toteutettiin syksyn aikana kolme ja keväällä kahdeksan.
Syyslukukaudella projekti käynnistyi koulutoripäivällä, jolloin vanhemmat ja oppilaat
ideoivat yhdessä ratkaisuja arjen ongelmiin. Syksyn aikana ideointia jatkettiin pienryhmissä ja joulukuussa oppilaat esittelivät alustavat keksintönsä Co4Lab-messuyleisölle.
Kevätlukukaudella. oppilaat jatkoivat ideointia pienryhmissä, esittelivät keksintöjään
opettajille yhteisnäyttelyssä, rakensivat mallinnuksia, vierailivat museossa, esittelivät
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keksintöjään keksijäkummille ja saivat tarvittaessa opastusta sovellusasiantuntijalta. Kevät päättyi Helsingin yliopistolla järjestettyihin avoimiin messuihin, joissa osa ryhmistä
esitteli omia keksintöjään messuyleisölle. Kevään työskentelyn kulku on esitelty tarkemmin oheisessa taulukossa, jossa on kursivoinnilla korostettu tämän tutkimuksen aineistonkeruun ajankohta (Taulukko 1).
Taulukko 1. Co4Lab-projektin eteneminen Arabian peruskoulussa keväällä 2017

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Ideointi
Mallinnuksen rakentaminen
Näyttelyyn valmistautuminen
Museovierailu
Yhteisnäyttely
Sovellustyöpaja
Co4Lab-messut

4.1.2 Työskentely pienryhmissä
Oppilaat työskentelivät noin 3–5 hengen pienryhmissä, joista kolmen ryhmän työskentelyä dokumentoitiin tarkemmin. Jokaiselta luokalta oli valittu yksi ryhmä. Dokumentointi
tapahtui videokuvaamalla työskentelyä, kuvaamalla tuotoksia, kuten luonnoksia ja mallinnuksia, keräämällä oppilailta kirjoitelmia keksinnöistä sekä haastattelemalla heitä prosessin päätteeksi. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä kuuden eri työskentelykerran videoinnista, joihin sisältyy kaksi kertaa kultakin ryhmältä. Kyseisillä työskentelykerroilla oppilaat keskittyivät pääasiassa mallinnuksien (Kuva 1) rakentamiseen. Ryhmät on tässä nimetty keksintöjen nimien mukaan: Kamlele, Technical cleaner ja Monitoimituoli.

Kuva 1. Mallinnukset tämän tutkimuksen aineistoon sisältyvien työskentelykertojen päätteeksi
Vasemmalla: Kamlele, keskellä: Technical cleaner, oikealla: Monitoimituoli
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Kamlele-ryhmän keksintö on laite, joka helpottaa arkea muistuttamalla erilaisista kodinhoidollisista tehtävistä. Laite kiinnitetään tehtävään liittyvään paikkaan, kuten tiskikoneeseen tai koiran kaulapantaan. Jokaiselle perheenjäsenelle on varattu oma merkkiääni, joka
kertoo, kenen vuoro on suorittaa tehtävä. Käyttäjä voi määrittää laitteen värin muuhun
sisustukseensa sopivaksi ja siitä on saatavilla eri kokoja. Ryhmässä on viisi jäsentä, joista
kaikki ovat tyttöjä. Heidän opettajinaan toimi luokanopettajapari.
Technical cleaner -ryhmän keksintö on laite, joka on tarkoitettu kodin siivoamisen tueksi.
Se muun muassa kuvaa kotia, arvioi sen sotkuisuuden tasoa ja huomauttaa, kun siivoukselle on tarvetta. Ryhmässä on viisi jäsentä, joista kolme ovat poikia ja kaksi tyttöjä. Tämän ryhmän opettajina toimi sama luokanopettajapari kuin Kamlele-ryhmällä.
Monitoimituoli-ryhmän keksintö on tuoli, jolla voi helpottaa koulutyöskentelyä. Tuolissa
on äänieristävä liikuteltava kupu, jonka laskemalla voi saada työrauhaa. Ryhmään kuuluu
kolme poikaa ja heidän opettajinaan toimii parina luokanopettaja ja käsityönopettaja.
Co4Lab-projektia työstettiin luokkien muiden aikataulujen puitteissa, kun sille löytyi sopiva aika, sekä käsityötunneilla siten, että osa ryhmästä teki muita käsityöprojekteja ja
osa edisti keksintöään. Tähän tutkimukseen valituista kuudesta työskentelykerrasta viisi
sijoittui koulun teknisen työn luokkaan ja yksi Technical cleaner -ryhmän kerta oppilaiden omaan luokkahuoneeseen. Teknisen työn luokassa oli saatavilla koulun perusvarastoon kuuluvia työkaluja ja materiaaleja, ja lisäksi Co4Lab-projektia varten oli hankittu
muun muassa erilaisia muovailtavia massoja, verkkoa ja rautalankaa, erityyppisiä muoveja sekä aaltopahvia. Omassa luokassa työskentelyn aikana oppilailla oli mahdollisuus
hakea teknisen työn luokasta tarvitsemansa välineet ja materiaalit. Teknisen työn luokassa ryhmistä kaksi, Technical cleaner ja Kamlele työskentelivät opettajan päätöksestä
erillisessä, ikkunallisessa huoneessa, jotta kuvaaminen olisi mahdollisimman häiriötöntä.
Omassa tilassa työskentely ei kuitenkaan ollut poikkeuksellista, sillä myös muut ryhmät
saattoivat tarpeen mukaan siirtyä työskentelemään eri tiloihin, myös muualle koulurakennukseen. Monitoimituoli-ryhmä taas työskenteli teknisen työn luokan isommassa tilassa
oman pöytänsä ympärillä.

4.2 Videoaineiston keruu
Videoaineisto on kerätty pääasiassa Co4Lab-hankkeen tutkijoiden toimesta. Jokaista ryhmää on kuvattu kahdella kameralla ja yhdellä ulkoisella mikrofonilla. Toinen kameroista
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tallensi sivukuvaa ja toinen seurasi työskentelyä ylhäältä päin. Kamerat jätettiin jalustoille kuvaamaan ryhmän työskentelyä, eikä tutkija siis ollut jatkuvasti kameran takana.
Olin itse mukana kuvaamassa ja seuraamassa kolmea työskentelykertaa, joista kahden
kuvaamisesta olin itsenäisesti vastuussa. Näistä kahdesta kerrasta yksi kuului tämän tutkimuksen aineistoon.
Tämän tutkimuksen tehtävä on kuvata sitä, miten materiaalisuus voi ilmetä oppilaiden
työskentelyssä ja idean kehittelyssä. Tutkimustehtävän kannalta ei siis ole tarpeen analysoida kokonaista projektia tai idean kehittymisen prosessia alusta loppuun. Analysoimani
aineisto käsittää vain lyhyen pätkän kunkin ryhmän työskentelystä ja se ajoittuu suunnitteluprosessin keskivaiheille. Valitut työskentelykerrat sijoittuvat edellä olevassa taulukossa (Taulukko 1) vaiheeseen ”mallinnuksen rakentaminen”. Materiaalisuuden näkökulman vuoksi valitsin aineiston sellaisilta työskentelykerroilta, joina oppilaat rakentavat
mallinnuksia suunnittelemistaan tuotteista, sillä silloin fyysiset materiaalit ovat konkreettisesti mukana työskentelyssä. Kokonaisuudessaan luokat työskentelivät Co4-projektin
parissa noin 22 oppituntia. Kamlele ja Technical cleaner -ryhmät keskittyivät pääasiassa
mallinnuksen rakentamiseen kolmella kerralla, Monitoimituoliryhmä taas rakensi mallinnusta viidellä kerralla. Mallinnusta viimeisteltiin myös sellaisilla kerroilla, joiden päätarkoitus oli jokin muu, kuten keksintöä esittelevän diaesityksen luominen tai ohjelmointi.
Näillä kerroilla materiaalisuus oli siis vain pienessä roolissa, enkä sen vuoksi pitänyt niitä
merkityksellisinä.
Valitsin aineistoksi kaksi työskentelykertaa kultakin ryhmältä, eli yhteensä kuusi kertaa.
Ryhmien ideat eivät kehittyneet merkittävästi tähän tutkimukseen kuuluvan aineiston kuvaamisen jälkeen. Tein lopullisen päätöksen aineiston rajaamisesta vasta katsottuani aineistoon ehdolla olevat kuusi työskentelykertaa. Jo ensikatsomalta oli selvää, että videoissa esiintyi monipuolisesti erilaisia hetkiä, joina materiaalisuus tuli näkyväksi. Monet
havainnoista toistuivat eri ryhmillä ja useamman kerran aineiston aikana. Tästä päättelin,
että juuri näiden oppilaiden työskentelystä kuvattujen lisäkertojen mukaan ottaminen ei
toisi merkittäviä uusia näkökulmia tutkimuskysymysten puitteissa, vaan aineiston kyllääntymispiste (mm. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006) oli jo saavutettu. Tämän
tutkimuksen aineistoon kuuluu noin yhdeksän tuntia videomateriaalia, yhden työskentelykerran ollessa noin puolitoista tuntia.
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4.3 Videoaineiston analyysi
Analysoin kerätyn videoaineiston noudatellen Ashin (2007, 212) kolmitasoisen analyysin
mallia, jossa edetään yleiskuvan hahmottamisesta merkityksellisten tilanteiden valinnan
kautta yksityiskohtaiseen mikroanalyysiin. Ash huomauttaa, että nämä kolme tasoa ovat
yhteydessä toisiinsa ja lisäksi tutkimuksen taustalla vaikuttavaan teoreettiseen viitekehykseen. Näiden yhteyksien avulla voidaan analysoida aineistosta kokonaisuuksia ja yleisempiä merkityksiä.
4.3.1 Kolmitasoinen analyysi
Tutkimuksen videoaineisto on kerätty luonnollisesta tilanteesta oppitunnilta ja se on hyvin rikasta. Videolla esiintyy paljon sekä verbaalista että kehollista toimintaa, niin ryhmän kuin yksilönkin tasolla. Ashin (2007, 209) mukaan videoaineiston rikkaus on tutkijalle sekä etu että haaste, minkä vuoksi aineiston karsimisen ja järjestämisen tärkeys korostuu. Hän toteaa, että aineistosta täytyy saada sekä hedelmällinen yleiskuva että löytää
tutkimuksen kannalta merkitykselliset analyysiyksiköt. Tämä on mahdollista Ashin
(2007) esittelemän kolmitasoisen analyysin mallin avulla, jossa ensin muodostetaan hyvä
yleiskuva aineistosta, seuraavaksi valitaan sieltä tutkimuskysymysten kannalta merkitykselliset tilanteet, joista osaa analysoidaan yksityiskohtaisesti vielä kolmannella tasolla.
Alla olevassa kuviossa (Kuvio 1) on esitetty esimerkin avulla, millaisia asioita tarkastelin
kullakin tasolla tässä tutkimuksessa.
Kuvio 1. Esimerkki siitä, millaisia asioita kolmitasoisen analyysin eri tasoilla on käsitelty tässä
tutkimuksessa

Yleinen taso
Tehtävään liittymätön
keskustelu

Mallinnuksen rakentaminen

Työskentelyn organisointi

Merkityksellinen tilanne
Idean kehittely materiaalia
manipuloimalla

idean sanallistaminen
mallinnukseen viitaten

Työnjaon jäsentäminen
materiaaleja jakamalla

Yksityiskohtainen mikroanalyysi
Sanallinen keskustelu yksityiskohtaisesti

Kehollinen toiminta: eleet ja materiaalien
manipuloiminen
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Ashin (2007, 212) kolmitasoisen analyysin ensimmäisellä tasolla muodostetaan karkea
yleiskuva siitä, mitä videolla oikeastaan tapahtuu. Verbaalisen toiminnan lisäksi video
sisältää paljon visuaalista tapahtumaa, kuten elehdintää tai materiaalien manipuloimista,
jota pelkän litteroinnin avulla ei voi kuvata. Siksi tämän tutkimuksen aineiston valmistelu
tapahtui koodaamalla, eli otsikoimalla videot kolmen minuutin tarkkuudella. Siten saavutettiin kuva siitä, mitä kullakin työskentelykerralla pääpiirteittäin milloinkin tapahtuu.
Analyysissa käytettiin Elan-ohjelmaa. Koodauksen perustana toimi luokittelurunko, joka
on luotu koko Co4-lab projektia varten ja jonka pohjalta kaikki hankkeen ryhmätyöskentelyä sisältävät videoaineistot koodataan. Luokittelurungon (Liite 1) ensimmäinen kenttä
on episodin vapaamuotoinen kuvaus, johon kirjasin yllä olevan kuvion (Kuvio 1) ensimmäisellä tasolla olevien esimerkkien kaltaisia asioita. Muut rungon pääluokat ovat: pääasiallinen suullinen toiminta, pääasiallinen kehollinen toiminta, suunnittelueleet, tieteelliset toiminnat, keholliset tieteelliset toiminnat, oppilaiden aktiivisuus/passiivisuus, ryhmätyön jakautuneisuus ja alaryhmien toiminta, opettajan toiminta sekä konflikti.
Tätä tutkimusta varten kehittelin itse materiaalisuuteen keskittyvän näkökulman voidakseni tarkentaa analyysia valituilta työskentelykerroilta. Myös Ash (2007, 213) huomauttaa, että ensimmäisen vaiheen yleiskuvauksen runkoa voidaan muokata tutkimuksen tarpeita varten. Esikäsittelevää koodausta tehdessäni kiinnitin huomioni ajanjaksoihin,
joissa materiaalit ovat mukana toiminnassa joko sanallisesti tai kehollisesti. Merkitsin
ylös näiden jaksojen ajankohdan videolla sekä lyhyen yleisluonteisen kuvauksen tapahtumista. Näistä tilanteista, tai niiden osista, valitsin joitain analyysin seuraavalle tasolle,
eli nimesin ”merkityksellisiksi tilanteiksi”. Yksi materiaalisuutta sisältävä jakso saattoi
pitää sisällään useita, yhden tai ei yhtään merkityksellistä tilannetta.
Ashin (2007) kolmitasoisen analyysin toinen vaihe on merkityksellisten tilanteiden (significant event) tunnistaminen ja kuvaaminen. Käyttämistäni valintakriteereistä kaksi ensimmäistä perustuvat Ashin (2007, 216) luomiin kriteereihin, kaksi viimeistä taas kehitin
itse vastaamaan tämän tutkimuksen tarkoitusta. Tämän tutkimuksen merkityksellisten tilanteiden valintakriteerit ovat:
1. Tunnistettava alku ja loppu
2. Yhtäjaksoinen sanallinen tai kehollinen toiminta, joka eroaa merkityksellistä tilannetta
ennen ja jälkeen esiintyvistä irrallisista kommenteista tai katkonaisista toiminnoista
3. Sisältää jotain seuraavista:
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a. materiaalien käyttäminen ajattelun apuna
b. materiaalien näyttäytyminen sosiaalisena välittäjänä
c. materiaalien fyysiset ominaisuudet näyttäytyvät työskentelyssä tai ideoinnissa
4. Materiaalin käsittely kehollisesti tai sanallisesti vaikuttaa olevan tarkoituksellista

Kriteereistä kolmas perustuu suoraan tutkimuskysymyksiin, jotka taas on luotu teoreettisen viitekehyksen avulla saavutetun esiymmärryksen sekä videosta esikoodauksen aikana
tehtyjen havaintojen perusteella. Merkityksellisten tilanteiden valinnalle on siis teoriaan
pohjautuva perustelu, jonka tärkeyttä Ash (2007, 217) korostaa. Yllä olevassa esimerkkikuviossa (Kuvio 1) olen löytänyt materiaalisuutta sisältävän jakson sisältä kolme eri merkityksellistä tilannetta: idean kehittely, idean sanallistaminen sekä työnjaon jäsentäminen. Neljännen valintakriteerin mukaan keskitason analyysin ulkopuolelle jäi esimerkiksi
tilanteita, joissa oppilas vain pyörittelee jotain materiaalia käsissään ikään kuin oheistoimintona varsinaisen fokuksen ollessa aiheeseen liittymättömässä keskustelussa, sekä sellaisia tilanteita, joissa oppilaat tekevät jotain suorittavaa rakentamisen osatoimintoa, eli
esimerkiksi leikkaavat pahvia viivaa pitkin, mutta keskittyvät ensisijaisesti aiheeseen liittymättömään keskusteluun.
Merkitykselliset tilanteet vaihtelevat kestoltaan noin 20 sekuntista muutamaan minuuttiin. Lyhyessäkin ajassa ehtii tapahtua monta yhtäaikaista asiaa ja toisaalta jotkin keskustelut tai keholliset toiminnat etenevät hitaammin. Merkityksellisiä tilanteita valitsin aineistosta yhteensä 41 ja niistä nostin 16 lyhyempää katkelmaa vielä tarkempaan ja yksityiskohtaiseen mikroanalyysiin. Valitut merkitykselliset tilanteet olen listannut liitteenä
olevaan taulukkoon (Liite 2).
Ashin (2007) kolmitasoisen analyysin kolmas vaihe on joidenkin valittujen tilanteinen
yksityiskohtainen analyysi. Tällä tasolla keskityin yksityiskohtiin, kuten eleisiin, materiaalin manipulointiin sekä sanallistamisen tapoihin. Yllä olevassa esimerkissä (Kuvio 1)
olen valinnut mikroanalyysiin yhden merkityksellisen tilanteen, eli idean sanallistamisen
ja tarkentanut analyysin keskusteluun sekä keholliseen toimintaan. Ashin (2007, 217) tapaan litteroin mikroanalyysiin nostettujen tilanteiden aikana käytyjen keskustelujen sanallisen ilmaisun ja sen rinnalle kirjasin mahdollisimman kuvaavasti samanaikaisen kehollisen toiminnan. Merkityksellisten tilanteiden joukosta valitsin mikroanalyysiin mahdollisimman edustavia esimerkkejä siten, että mikroanalyysi toteutuu jokaisella osa-alueella. Aineistossa esiintyi useita merkityksellisiä tilanteita, jotka toistuivat eri ryhmillä
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samankaltaisina tai samalla ryhmällä useamman kerran, näistä valitsin kustakin vain yhden tai muutaman edustavan tilanteen mikroanalyysiin. Kokonaisuutta analysoitaessa
liikkuminen kaikilla kolmella tasolla kuitenkin varmistaa sen, että myös tilanteiden toistuvuuden määrä tulee huomioitua.
4.3.2 Kokonaisuuden hahmottaminen eri tasoja yhdistellen
Materiaalisuus ei ilmene oppilaiden työskentelyssä loogisina ja yhtenäisinä tapahtumaketjuina, vaan pieninä, irrallisina hetkinä siellä täällä. Tällaisen katkonaisen prosessin jäljittämiseen voidaan hyödyntää Ashin (2007, 209) kolmitasoisen analyysin eri tasojen käsittelyä yhdessä. Hyvän yleiskuvan säilyttäminen yhdistettynä yksityiskohtaisten tilanteiden käsittelyyn edesauttaa tilanteiden välisten yhteyden löytämistä. Ash (2007, 219) itse
on hyödyntänyt hajanaisista tilanteista jatkuvuutta löytävää malliaan tiedonhankinnan
prosessin jäljittämiseen, mutta tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole kuvata suunnittelu-,
ideointi- tai muuta prosessia kokonaisuudessaan. Sen sijaan tutkimuksen tavoitteena on
kuvata laajasti erilaisia tapoja, joina materiaalisuus ilmenee eri hetkinä. Eri yhteyksissä
esiintyvillä materiaalisuuden ilmenemisen tavoilla voi kuitenkin olla yhteys toisiinsa,
siksi kaikkien kolmen tason tarkastelu yhdessä on tarpeen.
Aloitin kokonaisuuden hahmottamisen Ashin (2007, 223) tapaan kolmesta tasosta keskimmäiseltä, eli eri merkityksellisten tilanteiden tarkastelusta, siirtyen sieltä tarpeen mukaan yleiselle tasolle tarkastelemaan laajempaa yhteyttä tai pieniin yksityiskohtiin kuvaamaan tarkasti tilanteen sisältöä. Laajemman yhteyden etsimisellä tarkoitan esimerkiksi
sen huomioimista, missä muissa yhteyksissä saman tapainen materiaalisuuden hyödyntäminen on esiintynyt, minkä verran kyseessä olevan kaltainen tilanne aineistossa toistuu
tai onko se jatkumoa jollekin aiemmalle tilanteelle. Videolla tapahtuu paljon yhtä aikaa
ja yksityiskohtiin tarkentaminen oli usein tarpeen, kun halusin analysoida huolellisesti
montaa päällekkäistä tapahtumaa, kuten eleitä ja puhetta. Mikroanalyysi mahdollisti
myös päällisin puolin saman kaltaisilta vaikuttavien merkityksellisten tilanteiden toisiinsa vertaamisen ja niiden yksityiskohdissa piilevien eroavaisuuksien löytämisen, eli
moniulotteisen kuvaamisen. Kehittämäni kolmea tasoa yhdistävä, tuloksia kuvaava ja jäsentävä luokittelu on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 2). Alaluokkien sisältöä
on kuvattu tarkemmin seuraavassa osiossa: ”5 Materiaalisuus peruskoululaisten työskentelyssä”.

36
Taulukko 2. Aineistosta löytyneet alaluokat jäsenneltyinä tutkimuskysymysten perusteella määriteltyjen teemojen alle
Teemat
Ulottuvuudet
Alaluokat
Idean jalostuminen materiaalisilla kokeiluilla
Idea: Ideointi ja idean
kehittyminen
Materiaalit
ajattelun apuna

Mallinnus mukana ideointikeskustelussa
Työskentely:
Mallinnuksen rakenteellisten ratkaisujen
kokeileminen
Idea: Idean
sanallistaminen muille

Materiaalit
sosiaalisina
välittäjinä

Parannusehdotukset mallinnusta arvioiden

Työskentely:
Yhdessä työskentelyn
jäsentäminen
Idea: Materiaaliset
suunnittelurajoitteet

Materiaalien
fyysisten
ominaisuuksien Työskentely:
näyttäytyminen Materiaalien vaikutus
työskentelyyn

Rakentamisen pohtiminen
Valintojen tekeminen materiaaleista saadun tiedon perusteella
Olemassa olevan idean esittely mallinnuksen tukemana
Opastus materiaalien avulla
Työnjako, jossa riittää tekemistä kaikille
Työnjako, jossa vain yksi rakentaa
Materiaalit huomion kerääjinä
Suunnittelurajoitteiden arvioiminen
Aiheeseen liittymätön materiaalinen leikkiminen
Työskentelyn hitaus
Mallinnuksen harmistuttava ulkonäkö

Jäsentelin kokonaisuutta lajittelemalla merkitykselliset tilanteet ensin kolmen eri pääteeman alle. Pääteemat perustuvat tutkimuskysymyksiin eli sitä kautta myös teoreettiseen
viitekehykseen ja ne olivat mukana yhtenä merkityksellisten tilanteiden valintakriteerinä.
Teemat ovat: materiaalit ajattelun apuna, materiaalit sosiaalisina välittäjinä sekä materiaalien fyysisten ominaisuuksien näyttäytyminen. Näiden teemojen tavoitteena on toimia
kattokäsitteinä, jotka mahdollistavat tarkemman luokittelun. Ne eivät siis vielä itsessään
kuvaa aineistoa. Jätin auki mahdollisuuden kokonaan uusien teemojen löytymiselle tai
jonkun teeman pois jäämiselle, mutta teemojen laajuuden vuoksi kaikki aineistosta löytyneet tilanteet sopivat jonkin kolmesta alkuperäisestä teemasta alle. Teemat eivät ole
toisiaan poissulkevia ja tosielämän tilanteissa ne sekoittuvat ja esiintyvät limittäin. Haastavinta oli jakaa materiaalisuuden ideointikeskustelussa mukana oleminen ajattelun avun
tai sosiaalisen välittyneisyyden alle ja tällä osa-alueella oma harkintani vaikutti eniten
lopputulokseen.
Teemoitetut tilanteet kokosin vielä alaluokkiin. Toteutin tämän etsimällä tilanteista yhteneväisyyksiä ja aina uuden materiaalisuuden näyttäytymisen tavan löytäessäni annoin
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sille oman alaluokan. Alaluokat toimivat tulosten esittämisen sekä laadullisen analyysin
apuna. Näin suppean aineiston kohdalla en katsonut oleelliseksi analysoida niiden ilmenemistä numeerisesti. Alaluokkien myötä kunkin teeman alta hahmottui lisäksi kaksi tulosten jäsentämistä tukevaa ulottuvuutta: materiaalisuus mukana ideoinnissa sekä materiaalisuus mukana käytännön työskentelyssä. Nämä kaksi ulottuvuutta ja niiden alle jäsentyneet alaluokat muodostuivat aineiston perusteella. Niitä ei siis ole kerätty aiemmasta
tutkimuksesta, jota on vain niukasti peruskoululaisiin liittyen. Tällä tavoittelin tuoretta
näkökulmaa ja aineiston mahdollisimman perusteellista kuvaamista. Mikään merkityksellinen toiminta ei saa jäädä huomiotta vain siksi, ettei sille sopivaa luokkaa löydy aiemmasta tutkimuksesta.
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5

Materiaalisuus peruskoululaisten työskentelyssä

Tässä tutkimuksessa materiaalit ovat monipuolisesti mukana oppilaiden toiminnassa. Materiaalit näyttäytyvät sekä suunnitteluun ja idean käsittelyyn liittyvässä toiminnassa että
käytännön työskentelyssä. Tässä luvussa on esitelty tarkemmin yllä olevan taulukon
(Taulukko 2) mukaisten alaluokkien sisällöt aineistoesimerkkien tukemana.

5.1 Suunnitelman ja mallinnuksen pohtiminen materiaalien avulla
Yhden ryhmistä oppilaat kehittelivät ideaansa materiaalisilla kokeiluilla ja kaikki ryhmät
arvioivat mallinnusta tehden ideaansa kehitysehdotuksia. Mallinnuksen rakenteellisia ratkaisuja testattiin materiaaleilla ennen päätöksentekoa ja materiaaleja käytettiin myös
apuna mallinnuksen mittojen päättämiseen.
5.1.1 Ideointi ja idean kehittyminen
Tässä aineistossa ideat jalostuvat, tarkentuvat ja hieman jopa muuttuvat vielä mallinnusta
rakennettaessa. Oppilaat kehittelevät ideaa tekemällä materiaalisia kokeiluja liittyen mallinnuksen rakenteeseen, arvioimalla mallinnusta ja käyttämällä sitä tukena ideointikeskustelussa. Kaikkia projektin aikana esiintyneitä ideoita ei ole kuvattu, mutta tässä aineistossa sanallistaminen ja idean kehittely näyttäytyvät yhtäaikaisesti.
Idean jalostuminen materiaalisilla kokeiluilla
Yksi tapa kehittää ideaa eteenpäin on testata eri vaihtoehtoja kolmiulotteisilla materiaaleilla. Suunnitelma voi jalostua materiaalisten kokeilujen ja mallinnuksen rakentamisen
myötä, sillä materiaali tarjoaa palautetta. (mm. Jacucci & Wagner 2007; Lahti ym. 2016b;
Looijenga ym. 2015; Welch 1998).
Esimerkiksi monitoimituoli-ryhmän tuolin kuvun rakenteen idea muuttuu yhden mallinnuksen rakentamiseen keskittyvän työskentelykerran aikana. Tunnin alussa idea on, että
kupu aukeaa haitarimaisesti ja kulkee pitkin tuolin sivuille asennettuja kiskoja. Työskentelykerran päätteeksi kupu on muuttunut saranamaisesti ylös taittuvaksi kiinteäksi kuvuksi, jota liikutellaan kahvojen avulla. Uuden idean täsmällistä syntyhetkeä ei löydy ääneen puhutuista keskusteluista, vaan se syntyy pääasiassa yhden oppilaan materiaalisten
kokeilujen kautta. Alkusysäys idean muuttamiselle tulee oppilaan ja opettajan keskuste-
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lusta, jossa opettaja hyödyntää kokemustietoaan ja toteaa kiskojen olevan hankalat toteuttaa. Jo valmistettu kupu todetaan myös liian pitkäksi. Neuvojen tueksi opettaja osoittelee
mallinnusta. Keskustelun jälkeen oppilas jää itsenäisesti tutkailemaan materiaaleja. Testailevan rakentamisen myötä oppilas valmistaa lopulta saranamaisesti aukeavan kuvun.
Rakentamisen eri vaiheita on havainnollistettu alla olevassa kuvasarjassa (Kuva 2).
Käsityönopettaja: ”muistaksä puhuttiin siitä kiskohommasta viimeks, et
se voi olla vähän haastavaa”…
Matti: ”Okei tää on liian pitkä”
Käsityönopettaja ” se on varmaan
liian pitkä. se on ihan totta. koska
edelleen mä suosittelen sitä, että nää
ois, niinku yhdistyis sit lopulta. Et ne
aukeis näin. Taval mitä puhuttiin viimeks”
Matti: ”sit se nousee sillee
tällai siihen tuolin taakse”
Luokanopettaja: ”joo, tosi
hieno”
Matti: ”ja sit täs on kahvat”

Kuva 2. Kuvun rakenne muuttuu työskentelyn ohessa

Tässä on havaittavissa kehollista ajattelua, kuten Patel 2008 (29–33) sitä kuvailee, eli
suunnittelija muokkaa toimintaansa välittömästi aistitiedon pohjalta, eikä erillistä kielellistä pohtimista tarvita. Idea tuolin ylle saatavasta kuvusta oli tätä mallinnusta aloittaessa
jo olemassa, mutta materiaalien työstön myötä idea jalostui yksityiskohtaisemmaksi. Lahden ym. (2016a) mukaan materiaalinen työstäminen voi hioa ideaa ja tarkentaa yksityiskohtia.
Monitoimituoli-ryhmä ideoi myös tuolin jalkatuen toimintaa mallinnuksen avulla. Tässä
esimerkissä Manu kääntelee mallinnusta itsekseen ja taittelee jalkatukea niin, että tuoli
halkeaa. Hän esittää mallinnuksen muuttuneen muodon muille uutena ideana.
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Manu

Taittelee jalkatukea edestakaisin
ja kääntää sen tuolin alle

Manu Matti hei, entäs tällanenki tuoli?
Miika
Manu
Matti

Ottaa mallinnuksen käteensä ja
nyrpistelee

Tollanen istuin, ihan normi olohuoneen…
Toiki vois olla ihan hyvä idea. Jos se sitte työn... Katselee mallinnusta
Miika saan mä näyttää?
Ojentaa kätensä ottaakseen mallinnuksen

Ryhmäläiset innostuvat ideoimaan jalkatuen vaihtoehtoisia kääntymistapoja, mutta nämä
ideat eivät kuitenkaan ehdi kehittyä näiden tuntien puitteissa toteutukseen asti. Materiaaleissa on Heimdalin ja Rosenqvistin (2012, 194) mukaan potentiaalia toimia keksimisen
tukena jo ideointivaiheessa. Tässä esimerkissä tuli näkyväksi materiaalien manipulointi
ja ideointi yhtäaikaisesti.
Parannusehdotukset mallinnusta arvioiden
Oppilaat arvioivat valmistamiaan mallinnuksia esittäen parannusehdotuksia. Mallinnuksen avulla voidaan tuoda abstrakti idea kolmiulotteiseksi ja fyysisesti käsiteltäväksi, jolloin muodon toimivuuden arvioiminen helpottuu (Groth 2016, 14; Kangas ym. 2013, 31;
Welch 1998, 254). Charlesworth (2007, 39) huomauttaa, että fyysistä mallinnusta arvioimalla voidaan löytää konkreettisia ja käytännönläheisiä muutosehdotuksia.
Mallinnuksen tarkastelua tapahtuu sekä opettajan kannustamana että oma-aloitteisesti.
Esimerkiksi opettajan kysyessä Kamlele ryhmältä, onnistuiko mallinnus alkuperäisen
suunnitelman mukaan, oppilaat toteavat, että sen pitäisi olla ohuempi. He ovat kuitenkin
todenneet tämän myös aiemmin keskenään alla kuvatussa keskustelussa.
Kaarina: Toi näyttää joltain laatikolta. Ei sen pitäis näyttää tommoselta.
Katariina: Ei tän pitäis olla näin paksu
Kaarina: Ei niin, sen pitäis olla tollanen pitkula ja ohut

Mallinnuksen muoto suhteessa ideaan kummastuttaa myös Technical cleaner ryhmää.
Toisen työskentelykerran alussa he ottavat mallinnuksen esiin ja edellisellä kerralla
poissa ollut Tiina pääsee näkemään mallinnuksen ensimmäistä kertaa. Hän tarkastelee
sitä ja esittää parannusehdotuksen tuotteen mittasuhteiden muuttamiseksi, josta muut ovat
samaa mieltä. Rakentamisesta päävastuussa ollut oppilas (Terhi) ihmettelee itsekin, miksi
mallinnuksesta on tullut sen muotoinen kuin se on.
Tiina: Mä olin ajatellu niinku et vähän matalampana ja leveempänä tällee [näyttää käsillään]
Terhi: Me niinku, mä en tiiä miks siit tuli niinku näin tällee, mut ku meiän piti tehä sillee et
se pallo jää tähän… Ei emmä tiedä”
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Kuva 3 - Technical cleaner ryhmän rakentamisen avuksi piirtämä pikainen luonnos ja sen perusteella rakennettu keskeneräinen mallinnus

Mallinnuksen rakentamista aloittaessaan ryhmä oli päättänyt sen mitat materiaalin avulla
ja piirtänyt siitä pikaisen kaksiulotteisen luonnoksen (Kuva 3). Luonnosta ei ole piirretty
oikeita mittoja käyttäen tai mittakaavassa. Siitä, mistä kulmasta luonnos on piirretty, oppilaat keskustelevat vasta piirtämisen jälkeen.
Taneli: [piirtää luonnosta]: Meil on nyt niinku kaheksan ja kuustoista ja tohon keskelle tulee
se kamera ja se jää niinku…
Terhi: se on nyt niinku ylhäältä päin vai?
Taneli: Se on… Tai ei no niin. Se on nyt ylhäältä päin, ihan sama

Tällainen luonnos ei siis ainakaan ole osaltaan helpottanut muodon hahmottamista etukäteen. On siis mahdollista, että oppilaat eivät ole rakentamista aloittaessaan täysin hahmottaneet, minkä muotoinen ja kokoinen mallinnuksesta tulee. Vaikuttaa siltä, että vasta kolmiulotteisen mallinnuksen tarkastelemisen myötä he pystyvät arvioimaan tuotteen mahdollista muotoa ja kokoa. Williamsin ja Suttonin (2011, 149) mukaan kyky hahmottaa
kolmiulotteisia ominaisuuksia kaksiulotteisesta esityksestä on suunnittelijalle oleellinen
spatiaalinen taito. Kangas ym. (2011, 169) kuitenkin huomauttavat, että peruskoululaisille esineen kuvitteleminen eri kulmista vain piirroksen perusteella voi olla haastavaa
Mallinnus mukana ideointikeskustelussa
Ideaa kehitellessä mallinnukset ovat usein kehollisesti mukana oppilaiden keskusteluissa,
vaikka keskustelun alla oleva idea ei liittyisi mallinnuksen rakenteisiin. Poulsenin ja
Thøgersenin (2011, 42) mukaan kehollisella ajattelulla on merkittävä rooli suunnittelijan
työskentelyssä (ks. myös Groth 2017). Materiaalisuuden, eli muun muassa esineiden ja
fyysisten mallinnusten avulla tämä kehollisuus voi olla myös jaettua (Patel 2008, 33–37;
Poulsen & Thøgersen 2011, 40–43). Mallinnukset ja muut konkreettiset visualisoinnit
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voivat jopa stimuloida uusia ideoita (Lahti ym. 2016b; Ramduny-Ellis ym. 2010, 64;
Welch 1998, 254).
Esimerkiksi Kamlele-ryhmän pohtiessa laitteen kiinnitysmenetelmää yhdessä opettajan
kanssa mallinnusta osoitellaan ahkerasti. Oppilaat ovat suunnitelleet mallinnukseen sivuun ”sisään painuvat kiinnitysnapit” ja ihmettelevät tässä keskustelussa yhdessä sitä,
miten ne käytännössä kiinnittävät laitteen. He ehdottavat ratkaisuksi magneetteja tai
koukkuja ja pohtivat miten molemmat voisi saada yhtä aikaa vaihtoehdoiksi. Ideointia
tukevina eleinä oppilaat muun muassa näyttävät osoittamalla mallinnuksesta mahdollisen
kiinnitysmenetelmän paikan (Kuva 4), nostavat sen vasten seinää demonstroidakseen sitä,
millä tavoin laitteen tulisi siellä pysyä ja jatkavat mallinnusta eleillä muodostaen käsillään
siitä puuttuvia elementtejä, kuten koukun tai imukupin.

Kuva 4 – mallinnusta osoitellaan ideointikeskustelun lomassa
Katariina

Mä ajattelin tällee
et niinku täs ois niinku tää, tää ois niinku
kokonaan magneetti
Sit olis semmonen pieni pussi, mis ois
vaik neljä semmost imukuppii
Ja sit imukuppien toisel puolel ois myös
magneetti ja sit ne sais niinku kiinnitettyy tohon

Ottaa mallinnuksen itselleen
näyttää mallinnuksen yhtä sivua
Osoittaa pöytää kohti ja pyörittää
sormeaan
Muodostaa käsistään pienen kupin,
jonka vie kiinni mallinnukseen ja napauttaa ajateltua kiinnityskohtaa sormellaan
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Oppilaat ja opettaja siis kehittelevät ideoita ja jakavat niitä toisilleen vuorovaikutuksessa
materiaalin kanssa. Härkin ym. (2016, 2) mukaan tällaisessa jakamisessa tieto voidaan
ilmaista esimerkiksi eleillä tai mallinnukseen viittaamalla. Tässä keskustelussa mallinnuksiin viitattiin eleillä ja sanallisesti.
Mallinnus on mukana jopa virtuaalisten ominaisuuksien ideoinnissa. Kun opettaja kysyy
Technical cleaner -ryhmältä yhden muovaillun suikaleen tarkoitusta, oppilaat vastaavat
ensin sen olevan kauneusviiva, mutta keksivät sitten sille lisää käyttötarkoituksia. Keskustelun lomassa mallinnusta osoitellaan (Kuva 5) ja lopulta oppilaat keksivät, että siinä
kohdassa voisi olla näyttö, jossa näkyy kello ja josta voi ohjata toimintoja.

Kuva 5. Oppilaat esittelevät opettajalle mallinnuksen edessä olevan suikaleen merkitystä
Opettaja:
Terhi:

Ja mitä siinä edessä vielä on?
Se on koriste

Tiina:
Taneli:
Tuukka:

Semmonen kauneusviiva
Tai siis sellanen joku…
Mut eiks tähän vois, tähänhän vois piirtää sellasen hymynaaman
Mut siit voi tulla myös se kuva, sillee jos ei oo
puhelinta
Ja siin vois olla esim sillee, et jos tohon vois
tehä sellasen pienen näytön tai toski vois olla
sillee, et siin lukis tyyliin joku kello tai jotain
Joo se ois hyvä!

Terhi:
Tiina:

Taneli:

Pitelee vielä kiinnittämätöntä
suikaletta paikoillaan
Piirtää käsillään ilmaan viivan
Osoittaa mallinnuksen toista
sivua
Pitelee kiinni suikaleesta
Osoittaa viivan vierestä ja viivan päältä näytön paikkaa
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Molemmissa yllä olevissa esimerkeissä mallinnus on kommunikoinnin väline, jonka
kanssa ollaan vuorovaikutuksessa (Lahti ym. 2016a, 24). Kun Technical cleaner -ryhmä
ideoi virtuaalisia ominaisuuksia, mallinnus pysyy mukana keskustelussa. Siihen ei kuitenkaan olla yhtä tiiviissä vuorovaikutuksessa, kuin mitä Kamlele-ryhmä oli rakenteellisesta ideasta keskustellessaan. Ramduny-Elliksen ym (2010, 65–67) mukaan keskustelu
voi etääntyä materiaaleista aiheen muuttuessa abstraktimmaksi. Tässä kummallakin ryhmällä mallinnuksen ominaisuudet herättivät pohtimaan myös suunniteltavan tuotteen
ominaisuuksia. Kamlele ryhmä kyseenalaisti kiinnitysnappien tarkoituksen ja toiminnan.
Technical cleaner -ryhmä taas huomasi turhaksi kuvitellun osan, eli ”koristeviivan” ja
keksi sille tarkoituksen samalla ideoiden tuotteeseen uuden toiminnon, eli näkyvän kellon
ja toimintoja ohjaavan näytön.
5.1.2 Mallinnuksen rakenteellisten ratkaisujen kokeileminen
Idean kehittelyn lisäksi oppilaat hyödyntävät materiaaleja myös silloin, kun he kohtaavat
mallinnuksen rakentamisessa käytännön haasteita tai valintoja. He käsittelevät materiaaleja jo ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista kokeillen ja käännellen. Groth (2016,
14) ja Patel (2008, 31) tuovat esiin materiaalin käsittelyn yhtenä suunnittelijan tapana
ajatella ja ratkaista suunnittelun ongelmia. Tällöin kehon ja materiaalien vuorovaikutuksen kautta tuotetaan tietoa (Groth 2016, 14).
Rakentamisen pohtiminen
Oppilaat suunnittelevat mallinnuksen rakentamista hahmotellen eri vaihtoehtoja suoraan
materiaaleilla. Kaikki kolme ryhmää testaavat toteutuksen toimivuutta, eli heidän ei tarvitse etukäteen tietää oikeaa ratkaisua tai edes osata sanallistaa sitä. Materiaaleja manipuloimalla voidaan hahmotella ratkaisuja ja niitä voidaan käyttää kuvittelemisen apuna,
tällaista toimintaa on noussut esiin myös mm. Rowellin (2002) ja Welchin (1998) peruskoululaisten työskentelyä käsittelevissä tutkimuksissa. Vrencoskan (2013, 243) mukaan
rakenteiden ymmärtäminen onkin yksi taito, jota käsityöllinen työskentely kehittää.
Kamlele-ryhmän keksinnön mallinnus on muodoltaan yksinkertainen: suorakulmainen
laatikko, johon tulee muutamia nappeja pintaan. Mutta jo laatikkoa rakentaessaan oppilaat joutuvat pohtimaan, miten edellisellä kerralla leikatut kappaleet sopivat yhteen. Ennen palojen liimaamista oppilaat pyörittelevät kappaleita käsissään ja sovittavat niitä pai-
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koilleen varmistaakseen sopivuuden. Myös monitoimituoli-ryhmän oppilaat pohtivat tuolia varten leikattujen palojen yhdistämistä pyörittelemällä paloja käsissään ennen varsinaista kiinnitystä. Tässä on havaittavissa välitöntä kehollista ajattelua (ks. mm. Groth
2017; Patel 2008), joka ei kuitenkaan liity itse suunniteltavaan tuotteeseen vaan vain mallinnuksen rakentamiseen. Näissä esimerkeissä oppilaat testaavat vaihtoehtoisia rakenteita
materiaalien avulla. Siten on mahdollista konkretisoida ajatuksia, jolloin myös idean testaaminen helpottuu (Groth 2016, 14; Welch 1998, 242, 254).
Tällaista materiaalien kanssa ajattelemista on havaittavissa myös sellaisena hetkenä, jona
mitään varsinaista rakentamista ei ole työn alla. Esimerkiksi monitoimituoli-ryhmä aloittaa toisen seuratun työskentelykerran nostamalla mallinnuksen pöydälle ja keskustelu tämän kerran työskentelystä käydään samalla kosketellen ja katsellen mallinnusta. Myöhemmin eräs ryhmän oppilas, joka oli ensimmäisellä mallinnuksen rakentamisen kerralla
jäänyt työskentelystä ulkopuolelle (Miika), saa tehtäväkseen valmistaa yhdessä toisen oppilaan (Manu) kanssa uuden version aiemmin rakennetusta tuolin mallinnuksesta. Se on
tarkoitus yhdistää jo olemassa olevaan kupuun. Kun muut ryhmän jäsenet poistuvat pöydän äärestä, Miika jää yksin mallinnuksen kanssa. Hän katselee sitä hiljaa käännellen,
kokeilee kuvun toimintaa ja taittaa tuolin jalkaosaa.
Gore (2004, 43) ja Looijenga ym (2015, 3) toteavat materiaalien sisältämän palautteen
tukevan tekijän itsenäistä tiedonhankintaa. Miikan ajatuksia on mahdotonta tietää, mutta
tässä mallinnuksen tutkimisen voi kuvitella olevan tapa, jolla hän pystyy itsenäisesti pääsemään tilanteen tasalle, vaikka on aiemmin ollut ulkopuolinen.
Valintojen tekeminen materiaaleista saadun tiedon perusteella
Materiaalien avulla oppilaat voivat tehdä rakentamiseen liittyviä päätöksiä ilman etukäteistä miettimistä. Jacucci ja Wagner (2007, 79) nostavat esiin sen, että materiaaleilla
työskennellessä saatu palaute on välitöntä ja toimintansa vaikutukset voi nähdä reaaliaikaisesti. Patelin (2008, 29–33) mukaan tällainen suunnitelman välitön muokkaaminen
aistitiedon perusteella ilman erillistä pohtimista on kehollista ajattelua.
Tässä aineistossa välittömän aistitiedon hyödyntäminen näyttäytyy erityisesti silloin, kun
oppilaat käyttävät materiaaleja apuna koon hahmottamiseen ja mittojen päättämiseen. He
eivät kuitenkaan juurikaan keskustele valmiin tuotteen koosta, vaan keskittyvät itse mallinnukseen. Technical cleaner -ryhmän opettaja jopa erikseen ohjeistaa, että mallinnuksen
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ei tarvitse vastata kooltaan lopullista tuotetta ja että mallinnuksen tarkoitus on vain kuvata
miltä tuote suunnilleen näyttäisi ulkoisesti. Kokoa miettiessään Technical cleaner -ryhmän oppilaat muistuttavat toisiaan, että nyt on kyse vain mallinnuksesta. Oppilaat eivät
enimmäkseen puhu mitoista sentteinä vaan näyttämällä, joko pelkillä eleillä tai yhdistämällä niitä materiaaliin.
Esimerkiksi Technical cleaner -ryhmän oppilaat katsovat sopivan mitan ensin materiaalista ja vasta sitten ilmoittavat sen sentteinä. Yksi ryhmäläisistä (Terhi) on muovannut
muovailuvahasta kameraa esittävän pallon, jonka koko on määrittynyt silmämääräisesti:
Terhi otti muovailuvahaa käteensä, katsoi sitä ja otti hieman lisää. Ryhmän alkaessa miettiä mallinnuksen rungon kokoa Terhi toteaa, että rungon koko pitää määrittää pallon perusteella. Ryhmä asettaa pallon paperin päälle ja he päättävät silmämääräisesti sopivan
koon kameraa ympäröivälle laatikolle ja vasta sitten kirjoittavat mitan ylös luonnokseen
(Kuva 6).

Kuva 6 – Oppilaat päättävät mallinnuksen koon katsomalla sen materiaaleista
Terhi:

Taneli:
Terhi:
Taneli:
Terhi:

Tää on ihan helppo ku sä vaan katot mikä on Ottaa paperin. Asettaa viivoitsopivan kokonen ja sit vaan näin ja sit vaan jos- timen sen päälle ja pallon patain tosta, et me voidaan asettaa se pallo siihen perille. Asettaa vielä kätensä
toiseksi reunaksi (kuvassa)
Kakskaks
Okei ehkä tää on niinku näin
Siirtää viivoitinta lähemmäs
reunaa
Kakskymmentä. Pistetään se näin.
Siirtää viivoittimen reunan tasaiseksi paperin reunan kanssa
Sit se on, sit se on…
Pitelee palloa keskellä
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Taneli:
Terhi:
Taneli:
Terhi:

Taneli:
Terhi:
Taneli:
Terhi:

Kuustoista. Kuustoista on reuna
Oota meiän pitää kattoo, et missä kohti se on

Laittaa viivoittimen pois
Ottaa viivoittimen takaisin paperin päälle
Eiku mä niinku piirrän sen tähän ja pistän Ottaa paperin itselleen
kuinka paljon se reunalevy
Mut ku sä et tiedä kuinka niinku tälllee se on. Laittaa viivoittimen poikittain
Se on vaikkapa nyt seitsemän tälla lailla.
paperin päälle, asettaa pallon
sen viereen
Seitsemän
Aloittaa piirtämään
Seitsemän näin ja kuustoist… Eiku kaheksan Piirtää käsillään viivat ilmaan
näin, tehää sillee…
Kaheksan ja kuustoista?
Kaheksan näin ja kuustoista näin.
Piirtää uudestaan viivat ilmaan

Materiaaleilla tehtyjä kehollisia kokeiluja voi käyttää jopa ongelmanratkaisuun. Esimerkiksi Technical cleaner -ryhmän yksi oppilas korvaa laskutoimituksen materiaalien
avulla. Ryhmä on leikannut suorakulmaista laatikkoa varten neljä yhtä suurta suorakaidetta, vain päätypalat puuttuvat. He mainitsevat päätypalojen koon muutaman kerran,
mutta kukaan ei lähde laskemaan kokoa. Kun nämä neljä suorakaidetta on kiinnitetty yhteen, rakentamisesta vastuun ottanut Terhi laittaa valmistuneen päädyttömän laatikon
pahvin päälle ja leikkaa päätyneliön pitkin laatikon reunoja. Näin hän saa leikattua laatikkoon sopivan kokoiset päätypalat ilman laskemista. Tässä tulee näkyväksi tapa löytää
ratkaisu välittömästi materiaalien avulla. Juuri välittömyys voikin Welchin (2000) mukaan olla yksi syy sille, miksi peruskoululaiset saattavat suosia mallinnusta yli luonnoksen piirtämisen.

5.2 Ryhmätyöskentely ja materiaalit
Oppilaat käyttävät materiaaleja idean sanallistamisen tukena ideaa esitellessään. He viittaavat mallinnukseen eleillä ja täten tuovat ideat yhteyteen konkretian kanssa. Mallinnuksen rakentaminen sekä innostaa oppilaita työskentelemään yhdessä että jakaa ryhmää tehden osan toimettomaksi. Mallinnus vetää puoleensa huomiota ja se on mukana keskustelujen puheenvuorojen jakamisessa.
5.2.1 Idean sanallistaminen muille
Oppilaat käyttävät materiaaleja ja mallinnusta apunaan, kun he sanallistavat ideoitaan
muille, joko opettajalle, toisille ryhmän jäsenille tai muille luokan oppilaille. Sanallistamisesta on hyötyä idean esittelyssä ja jonkin työskentelyyn liittyvän seikan opettamisessa. Aina ideoiden muille konkretisoiminen ei siis johda tai edes pyri johtamaan suunnittelun kohteena olevan idean kehittämiseen, ainakaan välittömästi. Lahti ym. (2016a,
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24) korostavat mallinnuksen roolia kommunikaation välineenä. Konkreettinen mallinnus
tai materiaali voikin toimia tapana tukea idean esittelyä (Lahti ym. 2016b, 49; Welch
1998, 254).
Olemassa olevan idean esittely mallinnuksen tukemana
Mallinnuksilla ja materiaaleilla on oppilaiden ajatuksia ja ideoita välittävä rooli, myös
osoittelemista käytetään puheen tukena. Ideoiden jakamisessa kommunikaation kuuluvatkin usein yhdessä materiaalisuus, eleet ja puhe (Härkki ym. 2016, 2). Esimerkiksi yhden
monitoimituoli-ryhmän oppilaan (Matti) esitellessä suunnittelemansa kuvun toimintaa
ryhmäläisilleen, opettajalle ja muille ohi kulkeville oppilaille, hän demonstroi sen kääntymistä mallinnusta manipuloiden ja kertoo kahvojen sijainnin osoittamalla. Myös yksityiskohtia havainnollistetaan materiaalien avulla. Kun opettaja kysyy Kamlele-ryhmältä
tuotteen kokoa, näyttävät oppilaat hänelle pahvista leikattua palasta, jonka kokoisena he
mallinnusta ajattelevat.
Technical cleaner ryhmän esitellessä ideaansa opettajalle he tukevat esitystään osoittelemalla mallinnusta. Esimerkiksi jo aiemmin ideoidusta näytöstä kertoessaan oppilaat
osoittavat sen paikan mallinnuksesta käsillään.
Taneli:

Me ei olla viel ihan varmoja, mut tähän meiän pro- Osoittaa mallinnusta
toon saattaa muuttua tänne reunalle… saattaa tulla
sellanen pieni näyttö, mis on kaikki toiminnot
Terhi:
Tää on väärinpäin
Osoittaa mallinnusta
Taneli:
Kaikki toiminnot ja muut, mistä voi pistää ajastimen ja…
Opettaja:
Täällä?
Osoittaa mallinnusta
Terhi, Tiina Joo
ja Tuukka:

Technical cleaner -ryhmän malllinnus keskittyy tuotteen ulkonäköön, mutta he käyttävät
sitä tukena virtuaalisia toimintoja selittäessään. Binder ym. (2011, 62) huomauttavat, että
yksittäisen mallinnuksen ei tarvitse kuvata koko tuotetta, vaan se voi keskittyä vain johonkin yksityiskohtaan tai suunnitelman ulottuvuuteen ja eri mallinnukset voivat yhdessä
luoda kokonaiskuvaa. Technical cleaner -ryhmän mallinnus keskittyy tuotteen ulkonäköön, eikä heillä vielä ole mallinnusta virtuaalisista ominaisuuksista. Kuitenkin jo pelkkien virtuaalisia toimintoja koskevien ajatusten ja ideoiden, kuten näytön toimintojen,
yhdistäminen ulkonäköä esittelevään mallinnukseen tukee tuotteen kokonaisuuden esittelemistä.
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Opastus materiaalien avulla
Mallinnuksen tarjoamaa konkretiaa hyödynnetään myös sellaisina hetkinä, kun sanallisesti esitettyä viestiä ei ole ymmärretty. Materiaalit itsessään sisältävät sellaista tietoa,
jota ei voida erottaa niistä, siksi materiaalit voivat joskus olla korvaamattomia tiedon välittäjiä (Binder ym. 2011, 32).
Monitoimituoli-ryhmää ohjaava käsityönopettaja neuvoo yhtä oppilaista muuttamaan kuvun rakennetta laittamalla rautalangat poikittain muovin päälle, tämä neuvominen tapahtuu vain sanallisesti ja lähes ohimennen toisesta pöydästä käsin. Tullessaan seuraavan
kerran oppilaiden pöydän ääreen opettaja huomaa, että oppilas ei ole noudattanut tätä
ohjetta ja toistaa neuvon näyttämällä kehollisesti materiaalien avulla mitä tarkoittaa. Materiaaleilla voidaan Kankaan ym. (2011, 165) mukaan tukea opetusta esimerkiksi käyttämällä niitä demonstroimisen apuna. Tässä opettaja yritti ensin neuvoa sanallisesti, mutta
opettajan ehdottama rakenne ei ollut oppilaalle ainakaan sanallisella tasolla tuttu, joten
tarvittiin myös materiaalien avulla toteutettu esimerkki.
Myös oppilaat neuvovat toisiaan. Monitoimituoliryhmässä kaksi oppilaista selittää kolmannelle tuolin toimintaa ja rakennetta pitämällä mallinnusta ja luonnosta rinnakkain
sekä osoittelemalla niitä vuoron perään sanallisen selityksen tukena (Kuva 7). Tavoitteena on, että kolmas oppilas saisi riittävän käsityksen ideasta voidakseen osallistua rakentamiseen, josta on ollut aiemmin ulkopuolinen.

Kuva 7 – oppilaat neuvovat toisiaan mallinnuksen ja luonnoksen avulla
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Miika
Manu
Matti2
Manu
Miika
Matti

Manu
Matti

Manu
Matti1
Miika

Aloitetaan. Täs on meidän suunnitelmamme
Kato tai näin päin
Eiku näin päin

Ottaa luonnoksen pöydälle
Kääntää paperin ympäri
Kääntää paperin takaisin
Huokaisee ja nojaa otsansa käteensä
Kato, tuossa on se penkki, tääl on ne pidikkeet Osoittelee luonnosta
Kato. Tääl on se penkin pohja, täs on se itse Tulee paikalle tietokoneen ääpenkki. Se on kato…
restä. Osoittelee luonnosta
Kurottaa ottamaan mallinnukMissä se on nyt se itse prototyyppi? Tässä!
sen
Onkse vähän niinku aurinko ööö aurinko sellanen
Kato nää on niinku tää osa. Tämä on tää osa. Osoittaa vuorotellen mallinnusta ja luonnosta.
Tää on se pohjajuttu.
Piirtää sormellaan mallinnuksen pohjan alle
Ja sit siin on tää kuomu päällä.
Ottaa kuomun käteensä ja asettaa sen tuolin päälle
Joo mä tajusin
Läimäyttää tuolin jalkatuen tasaiseksi
Hyvä
Laskee mallinnuksen alas ja
lähtee tietokoneen luo
Ja sit tos on sellane, nää kepit nyt nostaa tätä Liikuttelee jalkatukea ylös alas
näin ja näin

Ryhmätyöskentelyssä ei aina tarvita opettajaa neuvomaan, vaan oppilaatkin voivat opastaa toisiaan ja materiaalit voivat toimia vertaisopetuksen tukena. Nuoret oppilaat eivät ole
yhtä kokeneita sanallistamaan suunnittelun eri osa-alueita kuin opettaja. Materiaalien tarjoaman esimerkin ansiosta oppilaat voivat kuitenkin saavuttaa yhteisen ymmärryksen tason, vaikka asia ei olisi kaikille sanallisesti tuttu (Lahti ym. 2016a, 24). Tässä oppilaat
hyödynsivät materiaaleja sanallisen selityksen tukena ja saivat siten aiemmin ulkopuoliseksi jääneen oppilaan mukaan rakentamiseen, saman on todennut myös Rowell (2002,
9–10) tutkimuksessaan peruskoululaisten parityöskentelystä.
5.2.2 Yhdessä työskentelemisen jäsentäminen
Mallinnusta rakentaessaan oppilaat työskentelevät sekä yhdessä että erikseen. Erikseen
työskentelyn vuoksi on erityisen tärkeää, että kaikki ryhmän jäsenet ovat tietoisia muiden
toimista, jotta yhteisestä suunnitelmasta säilyy yhteinen mielikuva (Binder ym. 2011, 62;
Rowell 2002, 3). Materiaalit toimivat osana ryhmätyön työnjakoa ja ovat mukana ohjaamassa keskusteluun osallistuvien huomion suuntaa.
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Työnjako, jossa riittää tekemistä kaikille
Kaikki kolme ryhmää jakavat työskentelyä enimmäkseen siten, että konkreettisessa rakentamisessa riittää tekemistä vain yhdelle. Osan ajasta ryhmät kuitenkin löytävät sellaisen tavan toimia, jossa muutkin kuin rakentaja pääsevät osallistumaan työhön. Enimmäkseen muiden osallistuminen tapahtuu kommentoimalla rakentamista ja ehdottamalla erilaisia käytännön ratkaisuja. Oppilaat myös jakavat rakentamista eri osiin tai vaiheisiin
löytääkseen sitä kautta jokaiselle jotain tehtävää. Tällainen eri työvaiheiden tai materiaalien avulla työnjaon järjestäminen on esiintynyt myös Lahden ym. (2016b, 44) tutkimuksessa, jossa ryhmän jäsenet olivat aikuisia käsityönopettajia.
Kamlele-ryhmä käyttää yhden työskentelykerran suorakulmaisen laatikon kokoamiseen
aiemmin leikkaamistaan paloista. Heti työskentelyn alussa yksi ryhmäläisistä ehdottaa,
että jokainen voisi liimata yhden seinän, näin kaikille riittää tekemistä. Jokainen haluaa
päästä osallistumaan ja vahtii tarkasti, ettei oma vuoro jää käyttämättä. Mallinnukseen
liittyvien rakentamisen haasteiden vuoksi suunniteltu työnjako ei kuitenkaan toteudu.
Technical cleaner -ryhmässä ensimmäisen työskentelykerran työnjaoksi muodostuu se,
että yksi oppilaista muotoilee muovailuvahasta laitteen napit, kaksi leikkaavat seiniä ja
neljäs työstää tietokoneella laitteen esittelyä. Työnjakoa ei juurikaan pohdita sanallisesti,
vaan se määrittyy pääasiassa sen mukaan, minkä materiaalin tai työvälineen kukakin oppilas ottaa haltuunsa. Työskentely ei kuitenkaan ole eristäytynyttä, vaan oppilaat kommentoivat toistensa tekemistä. He esimerkiksi pohtivat kaikki yhdessä, miten yhden viivoittimen avulla saa piirrettyä säännöllisen muotoisen suorakaiteen.
Oppilaat keksivät myös luovia tapoja toteuttaa yhdessä työtä, jonka perinteisesti tekee
vain yksi. Monitoimituoli-ryhmässä Miika ja Manu työstävät yhdessä yksinkertaista tehtävää, eli kappaleiden leikkaamista ontelolevystä. Ryhmän kolmas jäsen, Matti, tekee
sillä aikaa tietokoneella virtuaalista mallinnusta. Miikasta ja Manusta vain toinen mahtuu
leikkaamaan ja piirtämään sopivia paloja, mutta toinen seisoo aivan vieressä, osoittelee
työtä ja neuvoo mitä pitää tehdä. He päättävät toteuttaa leikkaamisen sahaamalla, mutta
sen osoittautuessa hankalaksi päätyvät molemmat oppilaat sahaamaan yhdessä yhdellä
sahalla (Kuva 8)

52

Manu

Miika

Manu
Miika
ja
Manu
Manu

Mitä sä teet?
Tää ei oo lastenleikkiä
Työnnän tätä
sahaa ja yritän
saada sitä
sahaamaan

Pitelee
levystä

kiinni

Pudistelee
päätään, heiluttelee levyyn
jumittunutta
sahaa
Entä jos mä saan Ottaa
kiinni
tän
sahan kärjestä
Alkavat sahata
yhdessä
Hei tää toimii Katsoo
painäin
kalle tullutta
opettajaa

Kuva 8 – Kaksi oppilasta käyttävät yhdessä yhtä sahaa

Työnjaon ollessa sellainen, jossa tekemistä riittää useammalle, oppilaat siis saattavat
työskennellä sekä erikseen että yhdessä. Työskentely ei kuitenkaan pysynyt i eristyneenä
vaan oppilaat kommentoivat toistensa työtä ja pyrkivät ratkaisemaan ongelmia yhdessä.
Materiaalien aiheuttamat konkreettiset haasteet voivatkin luoda luonnollisia mahdollisuuksia yhdistää erillään tapahtuvaa työskentelyä (Rowell 2002, 13).
Työnjako, jossa vain yksi rakentaa
Yksinkertaisessa rakentamisessa ei kuitenkaan usein riitä tekemistä kaikille. Silloin muiden kuin itse tekijän toiminta ja keskustelut suuntautuvat pois tehtävästä. Tämä toistuu
kaikilla ryhmillä. Monitoimituoli-ryhmässä työskentelyn jakautuminen on erityisen selkeä, Matti on ottanut itselleen päävastuun tekemisestä ja muut kaksi ovat jääneet ulkopuolelle. Ensimmäisen työskentelykerran aikana vain Matti rakentaa. Toiset kaksi seisovat vieressä ja päätyvät juttelemaan sekä leikkimään materiaaleilla tehtävään liittymättömiä asioita lähes koko tunnin ajaksi. Manu itse kuvaa rooliaan ryhmässä luokan toiselle
oppilaalle sanoen ”Mä oon lähinnä näiden orja”. Miika ja Manu kysyvät välillä Matilta
olisiko heille jotain tehtävää ja Matti ottaa heidät mukaan prosessiin lähinnä pyytämällä
heitä avustamaan jossain työvälineisiin tai materiaaleihin liittyvissä valmistelutehtävissä.
Manu: Siis miten mun pitikään auttaa sua. Anteeks mä unohdin jo.
Matti: Öö, ei välttämät mitenkään
Manu: Ai ei mitenkään?
[työskentelyä ja muuta puuhastelua jonkin aikaa]
Matti: Manu pistä kuumaliima liimautumaan, eiku lämpenemään
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Rowell (2002, 6–8) on kuvannut samankaltaista johtaja-avustaja työnjakoa peruskoululaisten työskentelyssä ja toteaa avustavien materiaalisten tehtävien jakamisen vahvistavan johtajan roolia.
Myös Technical cleaner -ryhmässä vastuu mallinnuksen rakentamisesta jää aineistossa
enimmäkseen yhden oppilaan (Terhi) haltuun, mutta hän ei kuitenkaan ole idean kehittelyn suhteen päävastuussa. Muutkin ovat mukana ideoimassa, kommentoivat mallinnusta
ja osallistuvat rakentamisen käännekohtiin. Sellaisia hetkiä on useita, jolloin rakentamisessa ei tapahdu suunnitelman kehittämisen kannalta mitään olennaista ja Terhi rakentaa
mallinnusta muiden jutellessa tehtävään liittymättömiä asioita. Terhikin osallistuu välikommentein keskusteluun, mutta on enemmän hiljaa keskittyen rakentamiseen. Rowellin
(2002, 17) mukaan työvälineen tai materiaalin haltuun ottamalla ryhmän jäsen voi myös
ottaa vastuulleen kyseisellä välineellä tai materiaalilla toteutettavan osa-alueen. Tässä
Terhi ei kuitenkaan ottanut haltuunsa koko mallinnusta tai edes sen rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, toisin kuin monitoimituoli-ryhmässä vaikutti tapahtuvan. Materiaalien hallitseminen ei siis yksin selitä ryhmän sisällä hallitsevaa työnjakoa.
Materiaalit huomion kerääjinä
Työskentelyn jäsentämisen lisäksi materiaalit ovat läsnä myös ryhmäläisten huomion
suuntaamisessa ja keskustelun vuoronjaossa. Materiaalinen mallinnus kiinnittää konkreettisen olomuotonsa ansiosta huomiota (Jacucci & Wagner 2007, 78; Vrencoska 2013,
229) ja voi toimia jopa ryhmän yhteisenä huomion keskipisteenä (Ramduny-Ellis ym.
2010, 61).
Technical cleaner -ryhmän kohdatessa haasteen rakentamisessa oppilaat nappaavat mallinnusta toistensa kädestä päästäkseen osallistumaan. Ongelma ei liity suunnitteluun tai
idean kehittämiseen, vaan rakentamiseen, mutta mallinnus kerää kaikkien ryhmäläisten
huomion yhteen. Kamlele-ryhmän tehtävästä sivupoluille harhautunut ja pienempiin ryhmiin jakautunut keskustelu kääntyy yhteiseen aiheeseen (kuva 9), kun mallinnuksen materiaalinen ongelma ilmenee, eli valmiiksi leikatut palat eivät vaikutakaan sopivan yhteen.
Ryhmä alkaa pohtia mahdollisia ratkaisuja ja oman ratkaisuehdotuksen esittämisen tueksi
oppilaat saattavat napata mallinnuksen käteensä. Ratkaisua demonstroidaan tai kokeillaan
konkreettisesti.
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Kuva 9. Ensin vain yksi oppilas rakentaa ja muut puuhastelevat aiheeseen liittymättömiä (vas.),
mutta ongelman ilmetessä kaikkien huomio kiinnittyy mallinnukseen (oik.)

Myös muualla aineistossa mallinnus on mukana huomion hakemisessa sellaisissa tilanteissa, joissa mitään rakentamiseen liittyvää ei ole meneillään. Mallinnuksen haltuun ottamisella ikään kuin vahvistetaan puheenvuoron ottamista. Oppilaat hakevat huomiota
itselleen heiluttelemalla mallinnusta tai muita työstettäviä materiaaleja, ja tämä toistuu
useamman kerran eri ryhmillä. Esimerkiksi Technical cleaner -ryhmässä yksi oppilas vaatii itselleen puheenvuoroa suurieleisesti nostaen mallinnuksen korkealle, naputtamalla
sitä ja sanomalla ”kaikkien katseet tänne nyt”, ”kuunnelkaa mun ideaa”. Pelkkä mallinnuksen heiluttaminen ei kuitenkaan riitä huomion saamiseksi, mutta lopulta kaikki katsovat mallinnusta. Idean oppilas esittelee piirtämällä sormellaan kuvitteellisen näytön mallinnuksen pintaan. Kun Kamlele -ryhmä käy ideointikeskustelua laitteen kiinnitysmekanismista yhdessä opettajan kanssa, puheenvuoron itselleen ottava oppilas nappaa myös
mallinnuksen käteensä. Keskustelun edetessä mallinnus kiertää kädestä toiseen aina äänessä olijan mukaan ja ryhmäläisten katseet seuraavat mallinnusta.

5.3 Materiaalien fyysisten ominaisuuksien näkyväksi tuleminen
Mallinnuksen avulla on mahdollista todeta materiaalisia suunnittelurajoitteita, tässä tutkimuksessa sitä esiintyy kuitenkin vain vähän. Materiaalien fyysiset ominaisuudet tulevat
näkyviksi, kun oppilaat kohtaavat niihin liittyviä käytännön haasteita työskentelyssään
tai innostuvat leikkimään tehtävään kuulumattomia asioita. Mallinnuksen yksinkertainen
ulkonäkö herättää oppilaissa huvittuneisuutta.
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5.3.1 Materiaalisten suunnittelurajoitteiden arvioiminen
Mallinnuksen tarkastelu ideoinnin yhteydessä sai oppilaat huomioimaan suunniteltavan
tuotteen fyysisten ulottuvuuksien aiheuttamat rajoitteet aineistossa kahdesti. Kun idea on
tuotu konkreettiseen muotoon mallinnuksen avulla, myös sen fyysisten ominaisuuksien
arvioiminen helpottuu (Charlesworth 2007, 39; Welch 1998, 242).
Monitoimituoli-ryhmän kaksi oppilasta ideoivat tuolin jalkatuen toimintaa. Toinen oppilaista ehdottaa, että jalkatuki voisi kääntyä esiin tuolin alta. Toinen katsoo ja kokeilee
itsekin kääntää sitä ja sitten toteaa, ettei sellainen ratkaisu todennäköisesti toimi, koska
silloin ei jäisi tilaa muulle. Kokeilun yhteydessä voi huomata, että esiin kääntyvän jalkatuen liike vaatisi itselleen paljon tilaa tuolin alta. Sen sijaan oppilas ehdottaa istuimen alta
esiin liukuvaa jalkatukea.
Technical cleaner ryhmä on päättänyt mallinnusta tarkasteltuaan, että lopullisen tuotteen
tulee olla matalampi ja leveämpi. Silloin Taneli huomaa näytön, joka tässä mallinnuksessa on sijoitettu tuotteen sivuun, ja kysyy miten näyttö mahtuisi matalampaan tuotteeseen. Tiina toteaa näytön mahtuvan edelleen hyvin sivulaitaan ja mallailee samalla näytön
kokoa mallinnuksen sivuun (Kuva 10). Myöhemmin Tiina toteaa tuotteen leventämisen
myötä näytön mahtuvan tarvittaessa myös kanteen.

Kuva 10. Oppilaat pohtivat mahtuisiko suunniteltu näyttö matalamman tuotteen sivuun

Taneli
Tiina
Taneli
Tuukka
Taneli
Tiina

Pienempi ja leveempi, mut…
Matalampi ja leveempi
Mut miten se näyttö sitte mahtuu siihen?
[epäselvää]
Niin, miten se näyttö mahtuu siihen jos…
Se tulee sit… Koska täs on nyt vaan tän
verran,
ni kyl se mahtuu. Jos otetaan puolet pois,
ni tää siirtyy vaan tohon ylöspäin ja se on
sen…
Ja se voi olla näinki päin, et aika, paikka…

Taneli

Joo
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Osoittaa mallinnusta kynällä
Nostaa mallinnuksen käteensä
Asettaa kätensä mallinnuksen puoliväliin ja siirtää kuvitteellisen näytön
ylöspäin, näyttäen sormilla sen kokoa
Vetää sormia poikittain pitkin mallinnuksen reunaa

Keskustelut materiaalien fyysisistä ominaisuuksista liittyvät aineistossa vain joko mallinnukseen tai tehtävään liittymättömiin asioihin. Suunniteltavan tuotteen materiaaleista oppilaat eivät analysoitujen työskentelykertojen aikana keskustelleet merkittävästi.
5.3.2 Materiaalien vaikutus työskentelyyn
Aineistoon sisältyvien työskentelykertojen aikana oppilaiden työskentely eteni melko hitaasti ja takkuisesti. Syitä hitauteen ja tehtävään liittymättömän puuhastelun suureen määrään voi olla monia, joista tässä tutkimuksessa keskitytään vain materiaalisuuden kautta
näyttäytyviin. Materiaalit innostivat leikkimään, niiden aiheuttamat rakentamisen tekniset ongelmat pysäyttivät työskentelyn ja valmiin mallinnuksen yksinkertainen ulkonäkö
herätti huvitusta.
Aiheeseen liittymätön materiaalinen leikkiminen
Materiaalien käsittely sai oppilaat tekemään niistä erilaisia aistihavaintoja. Jacucci ja
Wagner (2007, 76–78) korostavat materiaalien eri aisteihin liittyvien ominaisuuksien
merkitystä rikkaan kokemuksen luojana ja esittävät tämän edesauttavan työskentelyn innostavuutta. Tässä aineistossa aistihavaintojen tekeminen ei kuitenkaan liittynyt välittömästi suunnitteluun, vaan enemmän tehtävään liittymättömään puuhasteluun.
Esimerkiksi Technical cleaner -ryhmä innostui ihmettelemään muovailtavan massan ominaisuuksia, eli hajua ja tahmaisuutta. Massasta muovattiin mallinnukseen kamera, ominaisuuksien tutkiminen ei siis vaikuttanut tällä kertaa suunnittelun alla olevan tuotteen
ideointiin. Kamlele-ryhmän yksi oppilas (Kaarina) taas huomasi levyä hioessaan sen kuumenevan. Muutkin ryhmäläiset innostuivat havainnosta ja halusivat päästä vuorollaan kokeilemaan hiomista ja kuumaa levyä (Kuva 11). Havainto aiheutti ryhmässä paljon naurua ja kiljahtelua. Hiomisen tarkoitus oli lyhentää yhtä mallinnuksen sivuista sen verran,
että se sopisi hyvin yhteen muiden sivujen kanssa.

57

Kuva 11. Oppilaat ihmettelevät hiomalla kuumentunutta levyä
Kaarina
Kaisa

Katariina
Kaarina
Kaisa
Kaarina
Kukka

Hoooo. Tää tuntuu ihan kuumalta, ku mä saha- Hioo levyä
sin sitä. Tai sillee se tun… Kokeile, kokeile
Kokeilee levyä kädellään
Anna ku mä testaan, anna ku mä testaan!
Ottaa levyn ja hiekkapaperin
itselleen, alkaa hioa
Toi voi syttyy tuleen, mä varotan
Se tuntuu ihan kuumalta
Nostaa levyn poskeaan vasten
ja avaa suunsa ihmetellen
Eiku mä haluun, se oli mun
Hei mäki haluun koittaa!

Materiaalit innostavat oppilaat leikkimään myös täysin tehtävään ja mallinnukseen liittymättömiä asioita. Esimerkiksi Kamlele-ryhmä innostuu tekemään kuumaliiman avulla
jekkua, jossa puhelimen näyttö saadaan vaikuttamaan rikkinäiseltä. Monitoimituoli-ryhmässä taas tekemisestä toimettomaksi jääneet oppilaat (Miika ja Manu) rakentelevat muovailuvahasta hahmoja, putkenpätkästä maskin ja tutkivat erilaisia tapoja kieputtaa kuplamuovi sormen ympärille.
Aistihavainto kuumenevasta levystä tai massan tahmaisuudesta sai oppilaat silmin nähden innostumaan. Havainnolla ei kuitenkaan ollut meneillään olevan tehtävän kannalta
merkitystä. Materiaalit selvästi houkuttavat tutkimaan ja leikkimään, tässä tutkiminen ei
kuitenkaan palvellut tehtävänantoa, ainakaan välittömästi havaittavasti.
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Työskentelyn hitaus
Työskentelyn hitaus ihmetytti oppilaita itseään. Jokainen ryhmä kommentoi näiden kahden työskentelykerran aikana kummastellen sitä, miten vähän ovatkaan saaneet aikaiseksi. Kolmiulotteisen mallinnuksen hitauden ovat nostaneet esiin myös mm. Welch
(2000, 128) ja Charlesworth (2007, 36). Tässä hitautta ei kuitenkaan aiheuta materiaalien
fyysiset ominaisuudet, sillä käytettävissä olevat materiaalit eivät vaadi hidasta työstämistä ja ryhmistä kahden mallinnukset ovat muodoltaan hyvin yksinkertaisia. Yksi aineistosta havaittava työskentelyä hidastava seikka on se, ettei oppilailla itsellään ole riittäviä taitoja kaikkien materiaalien työstämiseen tai työvälineiden käyttöön.
Esimerkiksi Kamlele-ryhmä joutuu odottelemaan kuumaliimapistoolin lämpenemistä
sekä sitä, että opettaja pääsee paikalle tutkimaan tilannetta. Ryhmä työskentelee erillisessä ikkunallisessa huoneessa, josta heidän pitää erikseen poistua hakeakseen opettajan.
Monitoimituoli-ryhmän kaksi työskentelyyn vähemmän osallistunutta oppilasta (Miika ja
Manu) sanovat olevansa epävarmoja omasta osaamisestaan ja kysyvät Matilta apua materiaalin valitsemiseen. Aloittaessaan työstämään tuolia ontelolevystä, he huomaavat,
ettei sitä saa leikattua saksilla eikä mattoveitsellä. Oppilaat sanovat ohi kulkevalle opettajalle, ettei leikkaaminen onnistu ja opettaja ohjeistaa heitä ottamaan käyttöön sahan.
Sahaaminenkaan ei lähde sujumaan, joten oppilaat toteavat taas luovuttavansa. Opettaja
kuitenkin tulee paikalle näyttämään kehollisesti esimerkillään, miten sahaaminen onnistuu (Kuva 12), ja sen jälkeen oppilaat jatkavat levyn työstämistä.

Kuva 12 – opettaja näyttää kehollisella esimerkillä, miten
sahaaminen onnistuu

59

Miika:
Opettaja
Miika
Opettaja

Miika
Opettaja

Tää on mahdotonta
Onko?
No ei tätä voi leikata, kato nyt
Se läpsyttää tollee joo. No nythän se vähän
menee jo, kuhan et leikkaa niin pienii.
Saat vähän itekki kiinni tästä, ni jos sä meet
ihan lähelle tähän ni…
No ei se auta
Kokeileppas, päästä hetkeks
Ja sitte pidät tästä kiinni koko ajan, teet tällasta pientä nytkytystä.
Ota toisella kädellä tuolta.

Miika

Astuu askeleen taaskepäin
Sahaa liioitellun hitaasti

Ottaa kiinni sahasta ja astuu levyn
viereen
Siirtyy pois sahan luota
Ottaa sahan kokonaan itselleen
Sahaa pienillä liikkeillä
Osoittaa levyä
Siirtyy sahaamaan ja sahaa pienillä liikkeillä

Materiaalien kanssa työskenteleminen, yritys ja erehdys, voivat auttaa oppilaita löytämään tietoa itsenäisesti (Looijenga ym. 2015, 3) ja tästä näkökulmasta erehdykset voivat
olla jopa onnistumisia (Gore 2004, 43). Illum ja Johansson (2012, 12) kuitenkin korostavat opettajan neuvojen ja kehollisiin kokeiluihin kannustamisen tärkeyttä. Kuten tässä
monitoimituoli-ryhmän oppilaat tarvitsivat opettajan tukea edetäkseen työskentelyssä ja
kokeillakseen uusia tapoja epäonnistumisien jälkeen. Opettajan kehollinen käytännön esimerkki oli ratkaiseva, eikä neuvoja sen jälkeen enää juuri tarvittu. Grothin (2016, 11)
mukaan kehollinen opastaminen kädestä pitäen voikin olla jopa sanallista neuvomista tehokkaampaa.
Mallinnuksen harmistuttava ulkonäkö
Oppilaiden käyttöön oli valikoitunut helposti työstettäviä ja yksinkertaisia materiaaleja.
Welch (1998, 245) korostaa sitä, että erityisesti nuorten oppilaiden kolmiulotteisen mallinnuksen rakentamiseen valittujen materiaalien tulisi olla oppilaiden taitotasoon sopivia.
Groth (2016, 9–10) huomauttaa tämän pätevän myös aikuisilla opiskelijoilla, sillä liian
vaikeat materiaalit voivat turhauttaa ja lannistaa, kun niillä ei saa toteutettua haluamiaan
mielikuvia. Yksinkertaisillakin materiaaleilla voi saada aikaan näyttävää jälkeä, mutta
Ramduny-Ellis ym. (2010) toteavat tekijän taitojen ja kokemuksen olevan materiaalinvalintaa merkityksellisempiä.
Mallinnukseen käytettävien materiaalien valinta oli tapahtunut enimmäkseen aiemmilla
työskentelykerroilla tai kameran ulkopuolella materiaalihyllyn luona. Kameralle on tallentunut vain muutama mallinnuksen materiaalin valintaan liittyvä keskustelunpätkä.
Niissä oppilaat vaikuttavat suosivan helposti työstettäviä materiaaleja.
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Opettaja: Nyt vaan mietitte mistä te teette tuolin. Onkse puusta vai tikuista vai mistä?
Matti: Öö, tehään nyt alkuun tyyliin muovailuvahasta

Yksinkertaisista materiaaleista seuraa näillä ryhmillä myös mallinnuksen melko yksinkertainen ulkonäkö. Tämä herättää oppilaiden keskuudessa naureskelua mallinnukselle ja
sen rumuuden päivittelyä. Esimerkiksi Technical cleaner -ryhmän oppilaat reagoivat viikon tauon jälkeen mallinnuksen näkemiseen naurulla ja pään pudistelulla. He kommentoivat että ”mä en muistanut, että se oli tollanen”, ”toi näyttää ihan tyhmältä!” ja ”tää
näyttää ihan pesukoneelta”. He käyvät myös keskustelun, jossa he esittelevät tuotettaan
toisilleen kehuen ironisesti sen hienoutta ja naureskelevat. Kamelele ryhmä taas kommentoi keskeneräistä mallinnustaan muun muassa sanoilla ”hyii” ja ”vähän toi on ruma”.
Monitoimituoli-ryhmä taas toteaa ensimmäisellä työskentelykerralla muovailuvahasta rakentamansa tuolin liian rumaksi ja he päättävät valmistaa toisella kerralla hienomman
tuolin, jostain muustakin materiaalista (Kuva 13). Opettaja yhtyy kommentointiin kutsumalla muovailuvahasta valmistettua tuolia sen näköiseksi, että joku olisi oksentanut sen
päälle. Mekaanisesti aukeavan kuvun oppilaat kuitenkin toteavat toimivaksi ja päättävät
säilyttää sen. Toisen työskentelykerran aikana valmistunutta tuolia oppilaat kommentoivat epäillen, mutta hyväksyvästi:
Miika: Noni Matti mitä pidät? Vähän outo, mut kyl se nyt jonkunlainen
Matti: Ihan hyvä se on

Kuva 13 –
Vasemmalla ylhäällä ensimmäinen mallinnus,
oikealla ylhäällä toinen mallinnus,
alhaalla virtuaalinen mallinnus
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Matti tuottaa monitoimituolista myös virtuaalisen mallinnuksen (Kuva 13) samalla kun
kaksi muuta ryhmäläistä rakentavat tuolin fyysisen mallinnuksen toista versiota. Oppilaiden virtuaalisesta mallinnuksesta käymät keskustelut liittyvät kaikki tuotteen ulkonäköön. He keskustelevat eri väriyhdistelmistä ja tuotteen ulkonäöstä kokeillen vaihtoehtoja. Oppilaat myös kehuvat virtuaalista mallinnusta hienoksi.
Charlesworth (2007, 41) on todennut, että virtuaalista mallinnusta saatetaan käyttää
enemmän tuotteen visuaalisiin ominaisuuksiin keskittyen. Myös tässä oppilaat keskittyvät virtuaalisen mallinnuksen kanssa tuotteen ulkonäön hiomiseen, kun taas aiemmin he
olivat tutkineet kuvun ja tuolin rakennetta fyysisen mallinnuksen avulla. Charlesworth
(2007, 42 – 43) ja Vrencoska (2013, 228) toteavatkin, että virtuaalisten ja manuaalisten
mallinnustekniikoiden tulisi olla toisiaan täydentäviä, ei toisiaan pois sulkevia.

5.4 Yhteenveto
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että oppilaiden työskennellessä idea voi kehittyä ja jalostua vielä mallinnuksen rakentamisen vaiheessa. Tuotteen rakenteellisia ratkaisuja kokeiltiin materiaaleilla ja mallinnusta arvioimalla oppilaat esittivät parannusehdotuksia. Materiaalisia, itse suunniteltavaan tuotteeseen liittyviä suunnittelurajoitteita he eivät kuitenkaan juurikaan havainnoineet. Oppilaat käyttivät materiaaleja apunaan ratkaistessaan rakenteellisia ongelmia ja tehdessään valintoja, kuten koon päättäminen. Mallinnusta käytettiin ideoiden konkretisoimiseen sanallistamisen tukena, siihen viitattiin keskusteluissa
eleillä ja puheella.
Materiaalit toisaalta keräsivät ryhmän huomiota yhteen, mutta toisaalta aiheuttivat haasteita yhteistyölle. Rakentamisessa ei aina riittänyt tekemistä kaikille, vaikka osan aikaa
oppilaat tekivät työnjakoa jakamalla rakentamisen eri osa-alueisiin. Työvälineiden ja materiaalien työstön aiheuttamat käytännön haasteet hidastivat työskentelyä. Oppilaat tarvitsivat opettajan tukea ja ohjausta materiaalin käsittelyyn, valintaan ja työvälineiden
käyttöön. Työskentelyn hitaus ja toisaalta myös mallinnuksen ulkonäkö vaikutti aiheuttavan oppilaissa turhautuneisuutta.
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6

Luotettavuus

Tämä tutkimus käsittelee materiaalisuutta peruskoululaisten suunnitteluprosessissa, joka
on suhteellisen vähän tutkittu ilmiö. Aineisto on suppea videoaineisto ja ote sen analyysiin on laadullinen. Tavoitteena on kuvata ilmiötä ja esittää sellaisia materiaalisuuteen
liittyviä seikkoja, joita voi esiintyä peruskoululaisten työskentelyssä. Analysoidessani aineistoa pyrin järjestelmällisyyteen, tarkkuuteen ja syvällisyyteen, jotta tulokset sekä
niistä tehdyt tulkinnat olisivat luotettavia ja kuvaisivat sitä, mitä todella on tapahtunut.
Teoriatausta pohjautuu enimmäkseen aikuisten suunnittelijoiden, joko ammattilaisten tai
opiskelijoiden, toimintaa koskevaan tutkimukseen. Aiemmista tutkimuksista löytyy siis
hyvin vähän suoraan peruskoululaisten työskentelyyn sovellettavia havaintoja. Sidoin
teoreettisen viitekehyksen tämän tutkimuksen tarkoitukseen tarkastelemalla aikuisia koskevan tutkimuksen rinnalla niitä muutamia peruskoululaisten työskentelyä käsitteleviä
tutkimuksia, joita oli saatavilla (mm. Kangas 2014; Welch 1998; 2000; Rowell 2002;
Looijenga ym. 2015). Teoriataustan rakentamisen tavoitteena oli materiaalisuuden erilaisten. tähän mennessä havaittujen, roolien tunnistaminen. Luomani kolmijako (materiaalit ajattelun apuna, materiaalit sosiaalisina välittäjinä ja niiden fyysiset ominaisuudet)
kuvaa kattavasti aiemmasta tutkimuksesta löytyneitä materiaalisuuden ulottuvuuksia ja
kolmijako on hengeltään samankaltainen kuin Heinemannin ym. (2011) ehdottama (ks.
myös Heimdal & Rosenqvist 2012). Siksi pidin perusteltuna käyttää sitä tutkimuskysymysten asettamisen taustana.
Aineisto kerättiin osana Co4Lab-hanketta luonnollisista tilanteista, eli oppitunneilta koulun omissa luokkahuoneissa. Aineiston keruuseen liittyvät päätökset, kuten kameroiden
sijoittelu, seurattavat ryhmät ja kuvattavat oppitunnit eivät siis olleet valitsemiani tai tätä
tutkimusta varten räätälöityjä. Pääsin kuitenkin tutustumaan aineistonkeruuseen ja meneillään olevaan projektiin ennen tutkimuskysymysten asettamista, joten tutkimuksen näkökulmaa on hiottu kerättävän aineiston ehdoilla. Co4Lab hanke on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteita ja olen tässä tutkimuksessa
seurannut hankkeen yhteisiä ohjeita. Videoaineiston kuvaamiseen on kerätty luvat sekä
oppilailta että heidän vanhemmiltaan ja aineistoa on säilytetty asianmukaisesti. Tässä tutkimuksessa julkaistut kuvat on muokattu anonyymeiksi ja oppilaiden nimet on muutettu.
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Koska aineisto on kerätty luonnollisesta ympäristöstä, on myös videoissa joitain puutteita.
Oppilaat poistuivat välillä kokonaan pöydän äärestä, johon kamerat oli sijoitettu, saattoivat siirtyä hetkeksi kuvan ulkopuolelle tai peittää jonkin kiinnostavan yksityiskohdan näkyvyyden. Toisinaan keskustelut saattoivat muun hälyn vuoksi olla epäselviä. Viidellä
kuudesta analysoitavasta kerrasta en ollut itse paikalla, vaan olin läsnä yhdellä kuvaituista
kerroista ja kahdella muulla kerralla. Tämä auttoi ymmärtämään videoin kontekstia. Paikan päällä ollessani en päässyt tekemään merkityksellistä havainnointia, sillä oppilaita oli
tarkoitus häiritä kuvaamisella mahdollisimman vähän ja he työskentelivät erillisessä pienessä huoneessa. Useammalla kerralla läsnä oleminen siis tuskin olisi tuonut lisänäkökulmaa tuloksiin.
Rajasin tutkimukseen analysoitavaksi otettavan aineiston kuuteen työskentelykertaan,
kahteen kultakin seuratulta ryhmältä. Aineiston määrä on siis suppea. Pääsyy tähän on se,
että halusin tehdä mahdollisimman tarkan ja huolellisen analyysin aineistosta. Pro Gradu
-tutkielmaan käytettävissä olevien aikatauluresurssien ja videoaineiston rikkauden, eli
sen käsittelyn hitauden, vuoksi suuremman aineiston syvällinen analyysi ei olisi ollut
mahdollista. Aineiston suppeuden vuoksi myös tulokset ovat rajallisia ja on mahdollista,
että laajemmalla aineistolla olisi saatu monipuolisempi kuva erilaisista materiaalisuuden
ilmenemisen tavoista. Toisaalta tulokset toistuivat jo nyt aineiston sisällä, eli tämän tutkimuksen mittakaavassa saavutettiin aineiston kyllääntyminen, kuten Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) sitä kuvaavat. Lisäaineiston kerääminen samojen oppilaiden
työskentelystä ei todennäköisesti olisi tuonut ainakaan merkittävästi uutta tietoa. Tässä
tutkimuksessa käytettyä analyysitapaa voitaisiin soveltaa toiseen vastaavan kaltaiseen aineistoon, jolloin todennäköisesti saavutettaisiin lisänäkökulmaa aiheeseen.
Aineiston koko ja käytettävissä oleva aika vaikuttivat myös tutkimuskysymysten asetteluun. Keskityin kuvaamaan materiaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja yksittäisissä tilanteissa ja rajasin analyysin ulkopuolelle materiaalisuuden vaikutuksen suunnitteluprosessin kokonaisuuteen. Tuloksista ei siis voida tehdä koko suunnitteluprosessia koskevia
johtopäätöksiä, sillä jotkin merkittävät seikat voivat jäädä aineiston ulkopuolelle. Esimerkiksi idean kehittyminen ei esiinny tässä aineistossa kokonaisuudessaan, ei siis voida sanoa ilmenikö jokin idea tässä ensimmäistä kertaa tai mikä oli materiaalisuuden merkitys
sen kehittymiselle jatkossa. Myös ohjauksesta suurin osa, kuten tehtävänannon asettaminen jäi aineiston ulkopuolelle. Aineistossa kuitenkin esiintyi esimerkiksi idean kehittelyä
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ja sanallistamista yhtäaikaisesti, sekä yksittäisiä materiaalien välittämiä ohjeistuksen hetkiä. Vaikkeivat ne kerro kokonaisuudesta, ovat ne tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisiä tilanteita.
Laadullisen tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioinnin kannalta on tärkeää, että aineisto on kuvattu tarkasti ja analyysiprosessi läpinäkyvästi. Subjektiiviset näkökulmani
saattavat ohjata analyysia jo ensimmäisessä videoiden raakakoodauksessa, merkittävien
tilanteiden valinnassa ja mikrotason analyysissa esimerkiksi eleiden kuvailemisesta lähtien. Subjektiivisuuden vaikutusta olen pyrkinyt vähentämään mahdollisimman läpinäkyvällä analyysilla ja päättelyketjujen auki kirjoittamisella. Analysointiprosessia olen selventänyt käyttäen apuna kuvioita ja liittämällä liitteiksi (Liite 1 ja Liite 2) analyysia ja
aineistoa kuvaavia elementtejä.
Käyttämäni Ashin (2007) kolmitasoinen videoanalyysimenetelmä jäsentää analyysiprosessia ja luo sille rakenteen, joka tukee järjestelmällisyyttä ja täten myös objektiivisuutta.
Ashin menetelmässä yksi suurimmista tutkijan oman harkinnan varaan jäävistä päätöksistä on merkityksellisten tilanteiden valitseminen. Käytin valinnan pohjalla aiemmin tutkimuksen avulla luotua ymmärrystä materiaalisuuden luonteesta. Valintaprosessia ja kriteereitä on kuvattu tarkemmin luvussa ”4.3 Videoaineiston analyysi”. Merkitykselliset
tilanteet ovat vain lyhyitä hetkiä pitkistä työskentelykerroista, mutta Ashin (2007, 233)
mukaan yhtä tilannetta on mahdollista käyttää esimerkkinä suuremmasta kaavasta.
Vaikka merkitykselliseksi valitut tilanteet eivät välttämättä edusta pätevästi koko työskentelyä, voivat ne tarjota arvokasta näkemystä tutkittavasta ilmiöstä (Ash 2007, 223),
eli tässä tapauksessa materiaalisuudesta oppilaiden yhteisöllisessä suunnitteluprosessissa.
Videoista on mahdotonta nähdä oppilaiden ajatuksiin. Hiljaisen työskentelyn tulkinnoissa
olen pyrkinyt olemaan erityisen varovainen, jotta oma tulkintani vastaisi sitä, mitä oppilas
todella on tekemässä.
Tämän tutkimuksen keskeiset tulokset ovat luoteeltaan analyyttisia huomioita yksittäistapauksista. Tutkimuksen kohteena oleva ilmiö, materiaalisuus peruskoululaisten suunnittelussa, on melko vähän tutkittu ja siksi tämä tutkimus ei edes pyrkinyt tuottamaan
yleistettäviä malleja. Ashin (2007, 209) mukaan huolellinen ja järjestelmällinen analyysi
toistettuna vaihtelevissa tilanteissa voisi kuitenkin jopa mahdollistaa jonkinlaiset yleistykset. Mikäli tämän tutkimuksen yhdistäisi laajempaan kokonaisuuteen, jossa sama ana-
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lyysitapaa sovellettaisiin eri oppilailla ja eri tavalla ohjatussa projektissa, voisi jopa yleistykselle olla siis mahdollisuuksia. Jo tästä pienestä, yhteen tilanteeseen sidonnaisesta aineistosta voidaan huolellisen analyysin avulla sanoa, mitä ainakin voi tapahtua. Esittämäni tulokset siis kertovat niistä materiaalisuuden ilmenemistavoista peruskoululaisten
työskentelyssä, jotka ainakin ovat mahdollisia. Tulosten tarkastelu yhdessä aiemman tutkimuksen kanssa osoitti myös sen, että samankaltaisia havaintoja on tehty ennenkin.
Tämä tutkimus toimii ruohonjuuritason taustatyönä sille, miten aikuisopiskelijoiden
suunnittelua materiaalisuuden näkökulmasta katsovaa tutkimusta voitaisiin laajentaa ja
kehittää peruskoululaisten työskentelyyn soveltaen.

7

Pohdintaa

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida materiaalisuutta osana peruskoululaisten suunnitteluprosessia. Tutkimuksessa havaittiin, että oppilaat hyödyntävät
materiaaleja idean kehittelyssä sekä käytännön työskentelyn ongelmanratkaisussa. Materiaalisuus tuli näkyväksi sekä ajattelun apuna että sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Haasteiltakaan ei vältytty, sillä työskentely oli hidasta, siirtyi helposti harhapoluille ja
aiheutti toisinaan turhautumista.
Projektimuotoinen design-oppiminen on vielä suhteellisen uusi opetuksen muoto suomalaisessa peruskoulussa. Jotta oppimista tällaisissa projekteissa voitaisiin tukea mahdollisimman hyvin, tarvitaan sen eri osa-alueista tietoa. Co4Lab-hanke, jonka osana tämä tutkimus on toteutettu, pyrkii kehittämään juuri tällaista monimuotoista projektioppimista ja
siinä materiaalisuus on laajan kokonaisuuden yksi osa. Opetuksen kehittämisen kannalta
on tärkeää pohtia miten materiaalien käyttöä peruskoululaisten suunnitteluprosessissa
voisi tukea siten, että materiaalisuuden ainutlaatuiset edut tulevat hyödynnetyiksi. Myös
materiaalien mukanaan tuomat erityishaasteet tulee tunnistaa, jotta niitä voidaan ehkäistä
tai niistä selviämistä voidaan tukea. Tämä tutkimus valottaa hieman materiaalisuuden ilmenemistä oppilaiden työskentelyssä, mutta aiheesta tarvitaan kuitenkin vielä lisää laajempaa ja syvempää tutkimusta.
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Materiaalisuus luo haasteita ja mahdollisuuksia
Tässä tutkimuksessa ilmeni joitain sellaisia haasteita, joissa materiaalisuus on mukana.
Niitä ovat mallinnuksen epäselvä rooli, työskentelyn hitaus, valmiin mallinnuksen ulkonäön herättämä huvittuneisuus sekä työnjaon epätasaisuus, joka jätti osan oppilaista toimettomiksi.
Suunnittelussa huomion pääosassa pitäisi olla suunniteltava tuote ja mallinnus on vain
väline, jonka avulla suunniteltavaan tuotteeseen ollaan yhteydessä (Binder ym. 2011, 57–
60). Tässä tutkimuksessa oppilaiden huomio vaikutti monin paikoin jäävän mallinnusta
rakennettaessa vain mallinnukseen ja sitä koskevien ongelmien käsittelyyn. Mallinnuksen
rooli suunnittelun apuvälineenä saattoi siis olla oppilaille epäselvä eikä mallintamisen
monipuolisia mahdollisuuksia idean kehittelyn apuna täysin hyödynnetty. Materiaaleja
voitaisiin käyttää esimerkiksi luovuuden herättelijänä ensimmäisiä ideoita heitellessä
(Alesina & Lupton 2010; Heimdal & Rosenqvist 2012), jonkin rakenteellisen tai visuaalisen yksityiskohdan toimivuuden testaamiseen (Binder ym. 2011) tai idean visualisoimiseen sen esittelyn tueksi (Ramduny-Ellis ym. 2010). Peruskoululaiset ovat kuitenkin kokemattomia suunnittelijoita, eivätkä tunne mallinnuksen mahdollisuuksia tai sen roolia
osana suunnitteluprosessia. Kankaan ym. (2013, 32) mukaan mallinnus on juuri sen
vuoksi vaarassa nousta koululaisilla päärooliin ohi suunniteltavan tuotteen, ja siksi ohjauksessa on tärkeää korostaa mallinnuksen tarkoitusta suunnittelun apuvälineenä.
Tässä tutkimuksessa yhden yksinkertaisen mallinnuksen rakentamisessa ei aina riittänyt
tekemistä kaikille ja osa ryhmäläisistä vietti ison osan tunneista toimettomana. Toimettomuus sai huomion siirtymään pois tehtävästä ja innosti leikkimään materiaaleilla aiheeseen liittymättömästi. Yhdessä ryhmässä oppilaista yksi otti itselleen päävastuun koko
projektista ja kaksi muuta jäivät avustajan asemaan sekä jokseenkin ulkopuoliseksi myös
idean kehittelystä. Kaksi muuta ryhmää pyrkivät jakamaan työskentelyä tasaisemmin,
esimerkiksi jakamalla mallinnuksen tai projektin tehtävät osiin, jolloin jokainen sai työstää omaa osa-aluettaan. Aina tämä ei kuitenkaan ollut edes mahdollista mallinnusten yksinkertaisen muodon ja rakenteen vuoksi. Toisaalta Clapp ym. (2016, 62) esittävät, että
rajoitettu fyysisten materiaalien määrä voisi jopa saada oppilaat pohtimaan yhteistyön
kannalta merkittäviä asioita, kuten jakamista ja muiden mukaan ottamista. Clappin ym.
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(2016, 61) mukaan oppilaiden yhteistyön kannalta on tärkeää, että kaikki pääsevät osallistumaan prosessiin. Opettajan olisi siis hyvä kiinnittää yhteistyön sujuvuuteen huomiota
esimerkiksi ohjeistamalla oppilaita pohtimaan erilaisia mahdollisia työnjakoja.
Työskentelyn hitaus vaikutti turhauttavan oppilaita. He kommentoivat ihmetellen sitä,
miten vähän ovatkaan saaneet aikaan tuntien aikana. Materiaalien työstäminen on luonnostaan hitaampaa kuin esimerkiksi luonnostelu (Welch 2000, 128). Fyysisten prototyyppien rakentamisen hitaus verrattuna virtuaaliseen mallitamiseen on nostettu esiin tutkimuksessa, joka liittyy teollisuuteen (Ramduny-Ellis ym. 2010) ja muotoilun opiskeluun
(Vrencoska 2013). Tässä tutkimuksessa oppilaille aiheutti haasteita jo yksinkertaisten
materiaalien ja työvälineiden käyttäminen. Niihin liittyvät haasteet olivatkin toimettomaksi jättävän työnjaon ohella yksi merkittävä syy työskentelyn hitauteen.
Mallinnuksen karu ja yksinkertainen ulkonäkö huvitti oppilaita, se sai heidät naureskelemaan ja päivittelemään. Idean materialisoiminen on lähes mahdotonta, mikäli teknisiä
taitoja siihen ei ole. Jos materiaalit eivät taivu ja asetu kuten oppilas haluaisi, on idean
välittäminen niiden avulla vaikeaa. Groth (2016, 10) huomauttaa, että riittämätön osaaminen materiaalinkäsittelyssä voi aiheuttaa turhautumista jopa koko suunnitteluprosessia
kohtaan. Oppilaat käyttivät rakentamiseen hyvin yksinkertaisia materiaaleja ja tekniikoita, joista etenkin peruskoululaisten taitotasoon yhdistettynä luonnollisesti seurasi
myös yksinkertainen ulkonäkö. Yhdellä ryhmällä jopa opettaja kommentoi mallinnusta
rumaksi.
Yllä esitellyistä havaituista haasteista huolimatta materiaalisuudella voidaan tämän tutkimuksen perusteella sanoa olevan myös potentiaalia toimia peruskoululaisten työskentelyn tukena. Aineistossa nimittäin esiintyi myös eräänlaisia onnistumisen hetkiä. Mallinnus esimerkiksi auttoi oppilaita hahmottamaan suunnittelemansa tuotteen muotoa eri kulmista, testaamaan mekaanista rakennetta ja oli kiinteästi mukana ideointikeskusteluissa
tukemassa ideoiden ja ratkaisuvaihtoehtojen sanallistamista.
Oppilaiden toiminnassa oli havaittavissa kehollista ajattelua (ks. mm. Groth 2017; Patel
2008), kun he työstivät materiaaleja. He testasivat mallinnusten rakenteellisia ratkaisuja
ennen kiinnittämistä, osoittelivat ja jatkoivat mallinnusta eleillä ideointikeskustelun
osana, kääntelivät mallinnusta hiljaa pohdiskellen ja päättivät mittoja katsoen niitä suo-
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raan materiaaleista. Mikäli taustalla vaikuttanut mallinnuksen rooli olisi ollut kiinteämmin yhteydessä itse suunniteltavaan tuotteeseen, olisi materiaalien välittämä kehollinen
ajattelu todennäköisesti edesauttanut myös itse idean kehittämistä.
Mallinnuksen avulla oppilaat arvioivat suunnitelmansa konkreettisia ominaisuuksia.
Ryhmistä kaksi kiinnitti ensisijaisesti huomiota mallinnuksen muotoon, jota he eivät olleet luonnoksen perusteella vielä todennäköisesti täysin hahmottaneet. Mallinnusta verrattiin olemassa olevaan mielikuvaan ja oppilaat esittivät käytännönläheisiä muutosehdotuksia tarkastelun avulla. Yksi ryhmistä arvioi materiaalisen mallinnuksen perusteella
keksinnön rakennetta ja rakenteellisia toimintoja. He testasivat niitä yksinkertaista mallinnusta manipuloimalla. Mallinnus voi konkreettisuutensa ja käsin kosketeltavuutensa
ansiosta olla peruskoululaisille tärkeä väline suunnitelman arvioimisen tueksi (Kangas
ym. 2013, 31; Looijenga ym. 2015; Welch 1998).
Materiaalien kautta oppilaiden ideat ja suunnitelma konkretisoituivat helpommin hahmotettavaksi myös muille. Mallinnus oli tiiviisti mukana ryhmien ideointikeskusteluissa ja
suunnitelman esittelyssä. Siihen viitattiin puheella sekä eleillä ja sitä käytettiin ajatusten
sanallistamisen tukena. Keskusteluissa kehiteltiin joitain uusia ideoita ja jalostettiin olemassa olevia ideoita pidemmälle. Osa keskusteluista taas keskittyi idean esittelemiseen
ilman jatkokehittelyä, silloin korostui materiaalin rooli sanallistamisen tukena (ks. mm.
Illum & Johansson 2012; Kangas 2014; Welch 1998, 254). Oppilaat esimerkiksi kuvailivat virtuaalisia ominaisuuksia osoittamalla niihin liittyvää paikkaa mallinnuksesta tai
tuotteen mekaanista toimintaa demonstroimalla sitä mallinnusta manipuloimalla.
Materiaalisuus toimi hetkittäin yhteistyön tukena. Mallinnuksen rakentamisessa ilmenneet haasteet keräsivät oppilaiden eri suuntiin suuntautuneet huomiot yhteen ja mallinnusta käytettiin keskusteluissa puheenvuoron ja huomion hakemisen apuvälineenä. Materiaalisuus myös loi tilanteita, joissa yhteistyö oli välttämätöntä, sillä työstämiseen tarvittiin useampi kuin yksi käsipari. Myös Rowell (2002, 13) on huomioinut materiaalien
yhteistyöhön innostavan ominaisuuden. Yksi ryhmistä myös käytti mallinnusta yhdessä
luonnoksen kanssa, kun ryhmäläisistä kaksi selitti tuotteen rakennetta kolmannelle.
Peruskoululaisten suunnitteluprosessi eroaa aikuisten työskentelystä
Tässä tutkimuksessa nousi esiin seikkoja, joissa peruskoululaisten suunnittelutyöskentely
mahdollisesti eroaa aikuisten suunnittelusta materiaalisuuteen liittyen. Peruskoululaisten
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taitotaso poikkeaa aikuisten osaamisesta esimerkiksi avaruudellisen hahmottamisen ja
käsityötekniikoiden osalta. Nuorilla oppilailla on myös aivan erityinen innostus leikkimiseen. Tällaisten asioiden huomioiminen on tärkeää silloin, kun sovelletaan ammattisuunnittelun käytäntöjä peruskouluun.
Peruskoululaisten voi olla hankala kuvitella kaksiulotteisesta esityksestä kolmiulotteisia
ominaisuuksia, mutta materiaalien tuoman tuen avulla tätä voidaan helpottaa (Kangas ym.
2011, 169). Tässä tutkimuksessa kaksi ryhmää ihmetteli valmistuneen mallinnuksen kolmiulotteista muotoa ja mittasuhteita, sillä ne eivät olleet sellaisia, kuin he olivat ajatelleet
luonnoksen perusteella. Williamsin ja Suttonin (2011) mukaan avaruudellisen hahmottamisen taito, johon sisältyy kyky kuvitella kolmiulotteisia muotoja kaksiulotteisesta esityksestä, on suunnittelijalle tärkeä. Lapsilla tämä taito ei välttämättä ole yhtä kehittynyt
kuin aikuisilla, ja voi olla, ettei pelkkä kynällä ja paperilla luonnostelu riitä peruskoululaiselle muodon hahmottamisen tueksi. Toisaalta myöskään pelkkä kolmiulotteinen mallintaminen ei ole oppimisen kannalta hedelmällisintä ja luonnostelun opettelua on tärkeää
tukea (Welch 2000). Peruskoululaisten suunnittelun ohjauksessa voitaisiinkin etsiä tapoja, joilla kolmiulotteinen mallinnus ja kaksiulotteinen luonnostelu olisi mahdollista yhdistää tukemaan toisiaan.
Oppilaiden hienomotoriikka, materiaalintuntemus ja käsityöllinen osaaminen ei yleensä
ole samalla tasolla kuin aikuisella. Tämä näkyi tässä tutkimuksessa käytännön työskentelyn haasteina yksikertaisissa materiaalisissa rakentamisen tehtävässä. Oppilaiden käsityöllinen taitotaso ja tarve sen kehittämiselle tulisi siis huomioida jo tehtävää ja aikataulua
suunniteltaessa.
Aikuisetkin voivat työskennellä leikkisällä asenteella, mutta peruskoululaisten innostus
leikkimiseen on silti aivan omaa luokkaansa. Materiaalit tarjoavat oivan lähtökohdan tutkivalle leikkimiselle. Welch (1998, 242) huomauttaa, että kouluun tullessaan lapsilla on
usein jo runsaasti kokemusta suunnittelusta ja rakentamisesta leikkien kautta. Tässä tutkimuksessa oppilailla oli intoa tutkia materiaaleja ja leikkiä niillä, mutta into suuntautui
tehtävän ulkopuolelle. Riemu hiomalla kuumenevasta levystä tai mielikuvituksellisesta
muovailuvahahahmosta oli kuitenkin selkeästi nähtävillä. Materiaaleihin kohdistuvan
leikki-innon suuntaaminen tehtävän kannalta hedelmällisesti voi siis olla juuri peruskoululaisten suunnitteluopetuksessa huomioitava erityispiirre.
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Ehdotuksia materiaalisuuden hyödyntämisen sujuvoittamiseksi opetuksessa
Tässä tutkimuksessa ilmenneiden materiaalisuuden aiheuttamien haasteiden tarkastelu
aiempien tutkimusten valossa tuo esille keinoja, joilla materiaalisuuden hyödyntämistä
voitaisiin mahdollisesti helpottaa peruskoululaisten opetuksessa. Ne ovat tehtävänannon
rajaaminen, työympäristön ja materiaaliresurssien huolellinen järjestäminen sekä käsityötaitojen harjoittaminen.
Rajoitteet ohjaavat suunnittelua ja yksinkertaistavat asioita (Anttila 1993, 202). Tehtävänantoa rajaamalla voisi olla mahdollista suunnata huomiota kohti suunniteltavaa tuotetta, jotta mallinnus ei nouse päärooliin. Mallinnuksen yhteyttä suunniteltavaan tuotteeseen voitaisiin korostaa määrittämällä konkreettisesti niitä osa-alueita, joita mallinnuksella on tarkoitus käsitellä tai joilta mallinnuksen tulisi vastata suunniteltavaa tuotetta.
Tällainen yksityiskohta voisi olla esimerkiksi vaatimus oikeiden mittojen käyttämisestä
(ks. Kangas ym. 2011, 169). Esimerkiksi tässä tutkimuksessa ilman mittakaavaa piirretty
luonnos ei ollut avuksi tuotteen mittasuhteiden arvioimisessa, oppilaat arvioivat muotoa
ja kokoa vasta mallinnuksesta. Huomiota suuntaavia rajoitteita voitaisiin tuoda esiin työskentelyn aloittavassa tehtävänannossa, mallinnusta arvioitaessa sekä opettajan puheessa.
Yksittäinen mallinnus voisi käsitellä vain jotain tiettyä osa-aluetta, kuten muotoa, rakennetta, yksityiskohtien sijaintia tai värimaailmaa. Tarkkarajainen mallinnus mahdollistaisi
jopa koulujen aikataulurajoitteiden puitteissa toiston, joka Anttilan (1993, 95–98) mukaan on tärkeää suunnittelijan tutkivan ajattelemisen, arvioinnin ja oppimisen kannalta.
Lisäksi mm. Clapp ym. (2016, 80), Looijenga ym. (2015) ja Welch (1998) ovat todenneet
toiston olevan tärkeää idean kehittymisen kannalta. Tämän tutkimuksen aineistossa vain
yksi ryhmistä ehti toteuttaa mallinnuksesta uuden version. Muutkin ryhmät kuitenkin arvioivat mallinnustaan parannusehdotuksia esittäen ja toivat puheessaan esiin mahdollisen
seuraavan version, joita ei kuitenkaan ehditty projektin aikana toteuttaa.
Mikäli huomio mallinnuksessa olisi suuntautunut pääasiassa kohti tarkasteltavaa ominaisuutta, ei sen mahdollisesti karu ulkonäkö pääsisi kasvamaan liian tärkeäksi. Tehtävänannon rajaaminen voisi sujuvoittaa myös käytännön työskentelyn järjestämistä. Mallinnuksia voisi olla tekeillä yhtä aikaa useita, mikäli jokainen niistä käsittelisi suunniteltavan
tuotteen eri osa-aluetta. Tämä voisi tukea työnjaon muodostamista, kuten tässä tutkimuksessa kaikille riitti tekemistä silloin, kun jokaisella oli jokin tehtävän osa-alue työstettä-
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vänään. Tällöin on kuitenkin tärkeää muistaa yhteiset tarkastuspisteet, jotta jokainen ryhmän jäsen saa säilytettyä kokonaiskuvan suunnittelusta (Binder ym. 2011, 62).
Ympäristön ja materiaalien järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta monimuotoisen ja sotkuisen työskentelyn keskellä säilyy järjestys (Clapp ym. 2016, 83). Materiaalit ja työvälineet tulisi olla helposti saatavilla ja työskentelylle riittävästi sille soveltuvaa tilaa. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi toimimaton kuumaliima ja kadonnut teippi
hidastivat merkittävästi yhden ryhmän työskentelyä. Clappin ym. (2016, 81–82) mukaan
monipuoliset, helposti saatavilla olevat materiaaliresurssit voivat inspiroida, mutta toisaalta niiden rajoittaminen vain välittömästi tarpeellisiin voi helpottaa keskittymistä.
Vaikka työskentelyolosuhteiden järjestäminen vaatii opettajalta paljon panostusta, Looijenga ym. (2015, 20) toteavat, että sen ansiosta ohjeistamiseen ja palautteen antamiseen
saattaa kulua vähemmän aikaa. Opettajan merkitys ei kuitenkaan katoa parhaimmassakaan työskentely-ympäristössä. Tässä tutkimuksessa yksi ryhmä olisi luovuttanut materiaalin leikkaamisen kanssa, ellei opettaja toistuvasti olisi kannustanut heitä jatkamaan.
Käsityötaitoja harjoittamalla voidaan sujuvoittaa suunnitteluprosessia, sillä ne helpottavat mallinnuksen rakentamista eli idean visualisoimista. Toisaalta taitojen puute, eli teknisiin ongelmiin takertuminen, voi hidastaa työskentelyä huomattavasti, kuten tässä tutkimuksessa hetkittäin tapahtui. Lisäksi materiaalien työstäminen tukee kehollista ajattelua (Groth 2017; Patel 2008) ja oppilaiden itsenäisyyttä, sillä materiaalit sisältävät paljon
tietoa ja antavat palautetta (ks. Gore 2004; Kangas 2014, 58; Looijenga ym. 2015). Käsillä tekeminen kehittää myös sellaisia taitoja, joista on hyötyä suunnitteluprosessin ulkopuolellakin. Näitä ovat esimerkiksi hienomotoriikka ja muut fyysiset taidot (Illum &
Johansson 2012, 3), materiaalintuntemus (Härkki ym. 2016, 2) sekä kognitiiviset taidot
(Vrencoska 2013, 243). Mikäli käsityöllisyys häivytetään koululaisten suunnitteluprosessista materiaalien työstämisen aiheuttaman hitauden tai takkuilevuuden vuoksi, menetetään myös mainitut hyödyt.
Oppilaiden taitotasoon sopivien ja niitä kehittävien tekniikoiden tunteminen ja löytäminen vaatii opettajalta monipuolista tietoa sekä kokemusta materiaaleista ja niiden käsittelystä. Yksinkertaisistakin materiaaleista on mahdollista työstää näyttävää jälkeä, mutta
tekijän taitotaso vaikuttaa materiaalien käyttömahdollisuuksiin enemmän kuin itse materiaalivalinta (Ramduny-Ellis ym. 2010, 69). Tässä tutkimuksessa oppilaat työstivät yksinkertaisia materiaaleja yksinkertaisilla tekniikoilla, ja jo niiden myötä oli havaittavissa
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materiaalien avulla ajattelua sekä idean konkretisoimista. Voi kuitenkin olla, että monipuolisemmat materiaalit ja tekniikat olisivat mahdollistaneet kehollista ajattelua ja materiaalisuuden tutkimista vielä syvällisemmin. Clappin ym, (2016, 80) mukaan laadukkaat
ja ammattimaiset materiaalit ja työkalut voivat olla tärkeitä oppimisen ja motivaation kannalta. Jotta laadukasta käsityöllistä työskentelyä voitaisiin toteuttaa, pitää tekniikoita kuitenkin harjoitella.
Koulumaailmassa voi olla haastavaa löytää aikaa tekniikoiden harjoittamiselle, jos käsityötunnit on varattu vain suunnitteluprojektille. Suunnittelutehtävän tai mallinnuksen rakentamisen ohjeistuksen rajaaminen voisi helpottaa tarvittavien tekniikoiden erittelyn ja
ennakoimisen. Tällöin voisi olla mahdollista pitää erillisiä tekniikkatyöpajoja, esimerkiksi Arabian koulun Co4Lab-projektia toteuttaneet oppilaat, joiden tuote sisälsi virtuaalisia ominaisuuksia, osallistuivat ennen ohjelmoinnin aloittamista sovelluskehittäjän pitämään ohjelmointityöpajaan. Mallinnuksen rajaaminen vain tiettyyn yksityiskohtaan
taas mahdollistaa kuhunkin tarkoitukseen sopivien materiaalien ja tekniikoiden valitsemisen. Silloin hidasta työstöä vaativia materiaaleja ei tarvitsisi jättää kokonaan pois, vaan
niitä voitaisiin hyödyntää vain tarvittavin osin. Myös vertaisoppimisen mahdollisuus kannattaa huomioida. Clapp ym. (2016, 52) huomauttavat, että oppilaat voivat opettaa toisilleen aiemman osaamisen lisäksi myös juuri oppimiaan taitoja. Tällainen opetuksen ketjuttaminen voi säästää opettajan aikaa. Taidon opettaminen eteenpäin voi myös vahvistaa
opettajana toimivan oppilaan osaamista ja itseluottamusta (Clapp ym. 2016, 54).
Jatkotutkimus
Yllä esitettyjen ratkaisuehdotusten toimivuuden ja käytäntöön soveltuvuuden analysoiminen vaatisi syvällisempää ja laajempaa jatkotutkimusta. Tämä tutkimus kuvasi alustavasti sitä, millaisia haasteita ja hyötyjä materiaalisuudesta ainakin voi olla peruskoululaisten työskentelyssä. Kattavamman ja syvällisemmän käsityksen saamiseksi tarvittaisiin kuitenkin tutkimusta, jossa olisi mukana erilaisia, eri tavoilla ohjattuja projekteja sekä
eri ikäisiä oppilaita. Myös suunnitteluprosessin huomioiminen kokonaisuudessaan antaisi
laajempaa käsitystä materiaalisuuden merkityksestä koko suunnitteluprosessille.
Teknologian kehitys ja sen kasvava rooli opetuksessa nostaa esille kysymyksen myös
materiaalisuuden ja teknologian yhteistyöstä. Tässä tutkimuksessa nähtiin pienenä väläyksenä esimerkki siitä, kuinka virtuaalinen ja fyysinen mallinnus toimivat yhdessä ja
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kuinka niillä kuvattiin idean hieman eri ominaisuuksia, sillä virtuaalisen mallinnuksen
luonne on erilainen kuin fyysisen. Digitalisaation ja teknologisten välineiden kasvavan
suosion myötä olisi ajankohtaista tutkia myös virtuaalisten ja materiaalisten suunnittelutapojen hedelmällistä ja toisiaan tukevaa yhdistämistä. Tällaisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan pidä unohtaa materiaalisuuden ainutlaatuisia ja korvaamattomia ominaisuuksia.
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Liitteet
Liite 1. Luokittelurunko
o
o
o

o

o
o

o

o

o

Description
Notes
Primary verbal design action
• Seeking knowledge
• Process organizing
• Analysis
• Ideation
• Evaluation
• Redefining idea
• Discussion about manufacturing
• Non-task-related action
• No action
Primary embodied design action
• Drawing/sketching
• Model making
• Material experimentation
• Mechanical experimenting
• Digital experimenting
• Constructing final version
Design gestures
• Yes
Scientific practices
• Asking questions or defining problems
• Planning or carrying out investigations
• Analysing data, argumentation, developing models or constructing explanations
• Obtaining, evaluating or communicating information
Science embodiment
o Equipment or tools present and attention focused (e.g. observing)
o Touching or holding equipment or tools
o Manipulating by hands equipment or tools
Pupil 1…n
o Active
o Passive
Group work
o All together
o Divided
Subgroup 1…n
Subgroup 1…n verbal design action
o Seeking knowledge
o Process organizing
o Analysis
o Ideation
o Evaluation
o Redefining idea
o Discussion about manufacturing
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o Non-task-related action
o No action
Subgroup 1…n
subgroup 1…n embodied design action
o Drawing/sketching
o Model making
o Material experimentation
o Mechanical experimenting
o Digital experimenting
o Constructing final version
o

o
o

o
o

Teacher
o Active
o Passive
Utilize teacher’s briefing
o Yes
Tutor
o Active (a tutor is present and interacts with the group)
o Passive (a tutor is present but doesn’t interact with the group)
Utilize tutor’s briefing
o Yes
Conflict
o Cognitive conflict
o Affective conflict
o Process conflict
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Liite 2. Merkitykselliset tilanteet
Ryhmä
Video
Ajankohta

Kuvaus
Oppilas esittelee tuotteen kokoa materiaalien

Kamlele

3.3. sivu1 04:45-04:55 avulla
Huomion hakeminen materiaaleilla + Rakentami-

10:25-10:45 sen hahmotteleminen
Vain yksi rakentaa, ongelman tullessa kaikki kiin-

3.3. sivu2 06:55-08:10 nostuvat
10:25-11:05 Hiomalla kuumenevan levyn ihmettelyä
3.3. sivu3 05:55-06:40 Yksi rakentaa mallinnusta, muut kommentoivat
Mallinnuksen rumaksi kutsumista ja sille naura-

15:45-16:00 mista
Kamlele

17.3.
sivu1

02:40-03:15 Mallinnuksen arvioimista suhteessa ideaan
Opettajan jekuttamisen suunnittelua kuumalii-

09:45-10:45 man avulla

Monitoimituoli

17.3.
sivu2

01:45-02:20 siinsa napin paikan sanallistamiseksi

17.3.
sivu3

02:50-05:05 män ideointikeskustelussa

Luonnoksen ja mallinnuksen vertaamista toiMallinnus mukana tuotteen kiinnitysmenetel-

Yksi rakentaa, kaksi muuta leikkivät toimetto-

9.2. sivu1 06:00-07:00 mina materiaaleilla
Opettaja neuvoo toisesta pöydästä muuttamaan

09:05-09:35 mallinnuksen rakennetta
12:00-12:45 Toimeton oppilas yrittää kysellä mitä voisi tehdä
Opettaja neuvoo työnjaossa, ohjeistaa tuolin ja

9.2. ylä2

03:25-04:55 kuomun rakentamista

9.2. ylä3

01:05-05:15 Oppilas rakentaa mallinnusta, miettii testaillen

9.2. ylä4

04:15-05:00 avulla + Materiaalin valinta

23.3.
sivu1

00:30-01:30 Idean esittelyä mallinnuksen avulla

Oppilas esittelee kuvun toimintaa mallinnuksen

Monitoimituoli

Työskentelyyn orientoitumista mallinnusta osoi-

02:30-04:45 tellen, materiaalin valintaa, työnjako
Oppilas piirtää kahdelle muulle luonnoksen ra-

11:30-12:15 kentamista ohjeistaakseen
Kaksi oppilasta selittää rakentamisen aloitusta

15:00-15:45 kolmannelle mallinnuksen avulla
16:05-17:15 Tuolin rakenteen ideointia mallinnuksen avulla
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23.3.
sivu2

Mallinnuksen koon hahmottamista materiaalin

03:30-04:45 avulla
Käytännön ongelmia materiaalin leikkaamisessa,

07:45-08:15 opettaja neuvoo
Sahaaminen ei onnistu, opettaja näyttää keholli-

09:40-10:55 sesti, oppilaat sahaavat yhdessä
Mallinnuksen pehmusteen koon varmistaminen

16:50-17:05 materiaalien avulla
23.3.
sivu3

Rakentamisen hahmottelua materiaaleja kään-

03:05-03:45 nellen
Ulkonäön pohtimista virtuaalisen mallinnuksen

05:00-11:20 avulla
Technical
cleaner

20.3.
sivu1

Opettaja ohjeistaa mallinnuksen idean, työnjaon

03:30-04:30 suunnittelua
Mallinnuksen koon ohjeistus ja sen miettimistä

07:30-08:30 materiaalien avulla
Mallinnuksen koon määrittäminen materiaa-

11:30-12:40 leista katsomalla
Koko ryhmä pohtii yhdessä miten halutun kokoi-

14:00-15:30 sen suorakulmion saisi piirrettyä
20.3.
sivu3

Oppilas leikkaa päätypalan mallinnuksen avulla,

02:55-03:25 eikä laskemalla
Mallinnuksen ulkonäölle naureskelua, rakenteen

10:05-11:20 ja rakentamisen pohtimista testaillen
Oppilaat nappaavat mallinnusta toistensa kä-

14:30-16:30 destä halutessaan ratkaista ongelman

Technical
cleaner

20.3.
sivu4

00:30-00:40 neet aikaiseksi

27.3.
sivu1

05:40-06:10 Mallinnuksen ulkonäölle naureskelua

Oppilaat päivittelevät sitä, miten vähän ovat saa-

Yksi oppilaista vertaa olemassa olevaa ideaansa

07:10-07:40 mallinnukseen
Mallinnuksen esittelyä tutkijalle ja ominaisuuk-

07:40-08:45 sien ideointia osoitellen
Oppilas sanallistaa ideaa mallinnuksen avulla ja

15:10-16:10 hakee huomiota mallinnusta heiluttamalla
27.3.
sivu3

01:10-03:40 Idean esittely opettajalle mallinnusta osoitellen
06:30-07:25 Mallinnuksen arvioiminen ja idean kehittely

