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34. MONTA NÄKÖKULMAA    
Tällä menetelmällä pyritään katsomaan käsillä 
olevaa tehtävää mahdollisimman monesta eri 
näkökulmasta. Tavoitteena on koota ideoita, 
mielipiteitä ja näkemyksiä käsiteltävästä ai-
heesta erilaisilta ihmisiltä, joilla on kokemusta 
ja/tai asiantuntemusta asiaan liittyen. Saatuja 
tietoja, käsityksiä ja näkemyksiä hyödynnetään 
innoituksen lähteenä ryhmän ideointityössä. 
Tulos on sitä parempi, mitä erilaisempia ihmisiä 
mukaan saadaan!

Tarvittavat materiaalit: paperia, kyniä, kamera 
ja äänityslaite tai älypuhelin.

Tarvittava aika: valmisteluissa puolesta 
päivästä päivään, työpajaan 45 minuuttia ja 
analysointiin 1 tunti 30 minuuttia. Sopii myös 
koti- / ennakkotehtäväksi.

Miten toimitaan?
1) Suunnitelkaa ideointitapaaminen ja sopikaa 
pienistä harjoituksista. Voitte tehdä kollaasin, 
rakentaa mallin muovailuvahasta, Lego-palikois-
ta tai pilleistä ja vastata erilaisiin kysymyksiin. 

Voitte myös suunnitella muuta aiheen kannalta 
oleellista toimintaa. 

2) Selvittäkää, kenellä on tietoa, kokemuksia 
tai ideoita projektinne aihepiiristä. Voitte myös 
kutsua sellaisia ihmisiä, joilla on kokemuksen 
sijaan vahvoja mielipiteitä asiasta. 

3) Etsikää tapaamiseen paikka, jossa on rento 
ja mukava ilmapiiri ja jonne on mieluisaa tulla.

4) Kutsukaa haastateltavat paikalle ja selittää 
huolellisesti etukäteen, mitä aiotte tehdä ja 
mihin aiotte käyttää tuloksia.

5) Pitäkää työpaja ja kannustakaa kaikkia 
osallistujia selittämään, perustelemaan ja 
visualisoimaan kokemuksiaan, mielipiteitään ja 
ideoitaan käsiteltävästä aiheesta. 

6) Kootkaa ylös mahdollisimman paljon erilaisia 
näkemyksiä, mielipiteitä ja ideoita.



-
tu-tuntumille”. Tutkijan ensimmäinen tehtävä on 
esittää hypoteesi!

Tarvittavat materiaalit: liitu-, tussi-, älytaulu tai 
virtuaalinen seinä (esim. Padlet), jonka kaikki 
näkevät ja jolle kaikki pääsevät kirjoittamaan.

Tarvittava aika: 45 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Kokoontukaa yhteen projektin alkaessa. Luo-
kaa avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen 
uskaltaa tuoda vapaasti ajatuksensa ja ideansa 
esille. Viihtyisä, mukava paikka, piirissä istumi-
nen ja pikku naposteltavat sopivat hyvin osaksi 
tunnelman luomista!

-

olisi mielestänne tarpeen kehittää? Missä olisi 
oppimisen kannalta merkittävää potentiaalia?

3) Nimetkää yksi ohjaaja tai tehkää vuorotellen 
muistiinpanoja ja luonnostelkaa ehdotuksia ja 
“mutu-tuntumista” kuvia. Kannustakaa kaikkia 
ilmaisemaan mielipiteitään ja ajatuksiaan.

4) Lukekaa lopuksi koko luettelo äänen ja katso-
kaa, onko siinä jotain erityisen mielenkiintoista. 
Yrittäkää muotoilla se hypoteesiksi, jota voitte 
myöhemmin tutkia. Vaikka luettelossa ei olisi 
mitään erityisen kiinnostavaa, on se silti hyvä 
säilyttää myöhempää tarkastelua varten.
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