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35. RAJAAMINEN
Rajoituksilla voidaan lisätä luovuutta! Jos kaikki
on mahdollista eikä mikään rajoita ideointia tai
työskentelyä, voi olla vaikeaa päästä projektissa alkuun ja olla luova. Tässä menetelmässä
korostetaan luovuuden kannalta tärkeiden
kehysten tai “rajoittavien sääntöjen” tarvetta,
koska ne auttavat keskittymään ja ruokkimaan
luovuutta.
Tarvittavat materiaalit: paperia ja kyniä
Tarvittava aika: 45 minuuttia –1 tunti 30 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Ryhmän jäsenet miettivät meneillään olevaa
projektia ensin viisi minuuttia itsekseen ja pohtivat, millaisia toiveita heillä on.
2) Aloitetaan yhteinen aivoriihi, jossa ideoidaan
rajoitteita, rajoja ja sääntöjä. Aivoriihessä
käsitellään kaikkea, mikä liittyy projektiin: Rajat
voivat liittyä käytettävään aikaan, jonkin asian
ilmenemismuotoon, käytettäviin materiaaleihin,
väreihin, työmenetelmiin, suunniteltavaan toimintaan tai siihen, miten projektissa edetään.
3) Arvioikaa rajoituksia, jotka sopivat juuri tähän
projektiin ja ovat samalla hauskoja ja ryhmän
yhteistyötä tiivistäviä. Valitkaa mielestänne
sopiva määrä rajoituksia ja muodostakaa niistä
projektin kehys
4) Jatkakaa sovittujen rajoitusten mukaisesti
projektin ideointia.
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35. RAJAAMINEN
tu-tuntumille”. Tutkijan ensimmäinen tehtävä on
Rajoituksilla voidaan lisätä luovuutta! Jos kaikki
esittää hypoteesi!
on mahdollista eikä mikään rajoita ideointia tai
työskentelyä, voi olla vaikeaa päästä projektisTarvittavat materiaalit: liitu-, tussi-, älytaulu tai
sa alkuun ja olla luova. Tässä menetelmässä
virtuaalinen seinä (esim. Padlet), jonka kaikki
korostetaan luovuuden kannalta tärkeiden
näkevät ja jolle kaikki pääsevät kirjoittamaan.
kehysten tai “rajoittavien sääntöjen” tarvetta,
koska ne auttavat keskittymään ja ruokkimaan
Tarvittava aika: 45 minuuttia.
luovuutta.
Miten toimitaan?
Tarvittavat materiaalit: paperia ja kyniä
1) Kokoontukaa yhteen projektin alkaessa. Luokaa avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen
Tarvittava aika: 45 minuuttia –1 tunti 30 minuutuskaltaa tuoda vapaasti ajatuksensa ja ideansa
tia.
esille. Viihtyisä, mukava paikka, piirissä istuminen ja pikku naposteltavat sopivat hyvin osaksi
tunnelman luomista!

olisi mielestänne tarpeen kehittää? Missä olisi
Miten toimitaan?
oppimisen kannalta merkittävää potentiaalia?
1) Ryhmän jäsenet miettivät meneillään olevaa
projektia ensin viisi minuuttia itsekseen ja pohti3) Nimetkää yksi ohjaaja tai tehkää vuorotellen
vat, millaisia toiveita heillä on.
muistiinpanoja ja luonnostelkaa ehdotuksia ja
“mutu-tuntumista” kuvia. Kannustakaa kaikkia
2) Aloitetaan yhteinen aivoriihi, jossa ideoidaan
ilmaisemaan mielipiteitään ja ajatuksiaan.
rajoitteita, rajoja ja sääntöjä. Aivoriihessä
käsitellään kaikkea, mikä liittyy projektiin: Rajat
4) Lukekaa lopuksi koko luettelo äänen ja katsovoivat liittyä käytettävään aikaan, jonkin asian
kaa, onko siinä jotain erityisen mielenkiintoista.
ilmenemismuotoon, käytettäviin materiaaleihin,
Yrittäkää muotoilla se hypoteesiksi, jota voitte
väreihin, työmenetelmiin, suunniteltavaan toimyöhemmin tutkia. Vaikka luettelossa ei olisi
mintaan tai siihen, miten projektissa edetään.
mitään erityisen kiinnostavaa, on se silti hyvä
säilyttää myöhempää tarkastelua varten.
3) Arvioikaa rajoituksia, jotka sopivat juuri tähän
projektiin ja ovat samalla hauskoja ja ryhmän
yhteistyötä tiivistäviä. Valitkaa mielestänne
sopiva määrä rajoituksia ja muodostakaa niistä
projektin kehys
4) Jatkakaa sovittujen rajoitusten mukaisesti
projektin ideointia.
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