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39. VAIHDA TEKIJÄÄ
Yhteistoiminnallinen suunnittelumenetelmä, jossa yhdistetään itsenäisen työskentelyn jaksoja
luonnosten vaihtamiseen ja jatkokehittelyyn
ryhmän jäsenten välillä. Menetelmää voidaan
käyttää monessa erilaisessa työtavassa, kuten
kirjoittamisessa, piirtämisessä tai rakentelussa. Menetelmä avaa työstettävään aiheeseen
uudenlaisia yhdistelmiä ja näkökulmia sekä
nostattaa ryhmähenkeä!
Tarvittavat materiaalit: pöytä, jonka ääressä
ryhmä voi istua, paperia ja kyniä, muovailuvahaa, LEGO-palikoita tai muita askarteluvälineitä
(pahvia, tikkuja, liimaa jne) sekä ajastin.
Tarvittava aika: 45 minuuttia.
Miten toimitaan?
1) Hankkikaa riittävästi tarvittavia materiaaleja
koko ryhmän käyttöön ja levittäkää ne pöydälle.

2) Jokainen ryhmän jäsen piirtää/muovailee/
rakentaa/kirjoittaa ongelmasta tai ideasta, jota
ryhmä on työstämässä. Tähän käytetään viisi
minuuttia.
3) Kun aika on kulunut, oma työ annetaan
viereiselle ryhmän jäsenelle ja ajastin asetetaan
soimaan taas viiden minuutin kuluttua. Tuona
aikana viereinen ryhmän jäsen tulkitsee toveriltaan saamaansa työtä ja keksii siitä uusia
ideoita ja jatkaa sen työstämistä. Tärkeätä on,
että kenenkään tekemiseen ei saa puuttua sanoin eikä teoin (vaikka omaa työtä muutettaisiin
rajustikin).
4) Kunkin työtä siirretään eteenpäin ryhmän
jäseneltä toiselle, kunnes jokainen on työstänyt
kaikkien ideoita.
5) Valitkaa paras idea tai parhaat ideat, kuvatkaa/kirjoittakaa ne muistiin ja keskustelkaa,
miten niitä voisi lähteä työstämään.
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Tarvittavat materiaalit: pöytä, jonka ääressä
ryhmä voi istua, paperia ja kyniä, muovailuvahaa, LEGO-palikoita tai muita askarteluvälineitä
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5) Valitkaa paras idea tai parhaat ideat, kuvatkaa/kirjoittakaa ne muistiin ja keskustelkaa,
miten niitä voisi lähteä työstämään.
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