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johdanto
Erilaisia värkkäilytiloja on ollut jo kauan käytössä ympäri maailmaa. Termit
keksimisen pedagogiikka, STEAM, maker-pedagogiikka, makerspace,
hackerspace, fablab ja fablearn lab voivat kuulostaa tutuilta, mutta mistä
oikein on kyse?
Tässä käsikirjassa pyritään vastaamaan moneen mieltä askarruttavaan
kysymykseen, esim.
Miten keksimisen pedagogiikka istuu suomalaiseen koulumaailmaan?
Miten keksimisen pedagogiikkaa voidaan tuoda keskelle kouluarkea?
Millä välineillä toimintaa voidaan järjestää?
Minkälaisia erilaisia tilaratkaisuja on?
Mitä erilaisissa fablearn labeissa voi tehdä?
Mistä löytää lisätietoa aiheesta?
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mikä?
Keksimisen pedagogiikka

Keksimisen pedagogiikka linkittyy vahvasti maker-kulttuuriin. Se yhdistää
opetussuunnitelman
tavoitteet
monipuolisella
tavalla
monialaiseen
tekemiseen maker-toiminnasta tuttujen menetelmien myötä. Keksimisen
pedagogiikassa innovoidaan uusia ratkaisuja ja keksintöjä, yleensä
pohjautuen oppilaiden omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Maker

Maker-kulttuurin juuret ovat Yhdysvalloissa, MIT-yliopistossa. Maker on
tiivistetysti tekemisen ja kokeilemisen kautta oppimista, joka yhdistää monia
eri oppiaineita ja työtapoja. Toiminta on tiiviisti yhteydessä varsinkin STEAMja käsityöaineisiin.

STEAM

Science - luonnontieteet
Technology - teknologia
Engineering - insinööritieteet
Arts - taito- ja taideaineet
Mathematics - matemaattiset aineet

Makerspace, Hackerspace, Hacklab, FabLab (fabrication
laboratory)

Eri maker-tiloissa valmistetaan keksimisen ja innovoinnin kautta erilaisia
töitä. Tilat voivat olla esimerkiksi museoiden, kirjastojen tai korkeakoulujen
yhteydessä. Ne ovat perinteisesti kaikille avoimia yhteisöllisiä työskentelyympäristöjä, joihin pääsee pienilläkin kustannuksilla toteuttamaan omia
innovaatioita digitaalisen valmistuksen keinoin. Osaamista jaetaan
monipuolisesti. Toimintaa voi ylläpitää yhteisö tai instituutio.

FabLearn Lab

Tilat voivat olla myös kouluissa toimivia tiloja, eli fablearn labeja. Tällöin
keskiössä on learn eli oppiminen. Fablearn labien toiminta on pääasiassa
peruskouluikäisille. Toiminta ei kuitenkaan ole sidottu vain fyysisiin tiloihin,
vaan sitä voidaan järjestää myös muilla tavoin. Niissä voidaan järjestää
opetuksen lisäksi kerhoja ja koulutuksia. Toiminnan perustana käytetään
keksimisen pedagogiikkaa.
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miksi?
Keksimisen pedagogiikka on helposti tuotavissa koulun arkeen, sillä sen
periaatteet ja työtavat ovat jo sisäänkirjoitettu opetussuunnitelmaan
oppijalähtöisessä
pedagogiikassa.
Monialainen
työskentely
kehittää
tulevaisuuden työelämätaitoja OPS:n edellyttämällä tavalla. Keksimisen
pedagogiikka ja innovaatiot tukevat hauskalla ja monipuolisella tavalla sekä
oppilaiden
että
opettajien
osaamista
ja
sen
kehittämistä.
Vuorovaikutustaidot ovat konkreettisen toiminnan lisäksi oleellisia oppimisen
kohteita. Osaamisen ylläpito ja toiminnan jatkuvuus on tärkeää. Tähän
päästään huolellisella suunnittelulla ja pitkäjänteisellä toteuttamisella,
esimerkiksi koulukohtaisilla oppimisen poluilla.
Yhteistyötä voidaan tehdä laajasti, sekä koulun sisällä että ulkopuolisten
toimijoiden kanssa. Toiminnassa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia
verkostoja sekä erilaisia yhteistyökumppaneita. Kodin ja koulun yhteistyötä
voidaan lisätä erilaisilla toiminnallisilla tapahtumilla, joita voidaan pitää
fablearn lab -tiloissa. Kerhotoiminnan järjestäminen tiloissa on myös usein
hyvä tapa hyödyntää tiloja koulupäivän jälkeen.
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laaja-alainen osaaminen
ja
2000-luvun taidot
Koulussa toimintaa ohjaa opetussuunnitelma,
jossa on nostettu keskeiseksi osaksi laajaalaisen osaamisen taidot. Keksintöprojektit ja
monialaiset oppimiskokonaisuudet täyttävät
monet näistä tavoitteista.
Laaja-alainen osaaminen
2000-luvun taitoihin.

linkittyy

tiiviisti

2000-luvun taitoihin kuuluvat luova ja kriittinen ajattelu, yhteistyötaidot,
kommunikointi, ongelmanratkaisukyky, arvot ja etiikka, innovatiivisuus ja
digitaalisessa yhteiskunnassa toimiminen. Nämä tulevaisuuden taidot
pitävät siis sisällään erilaiset ajattelun ja työskentelyn taidot, monipuolisen
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen ja aktiivisen, globaalin toimijan
taidot.
Koulussa näitä tulevaisuuden ja laaja-alaisen osaamisen taitoja voidaan
toteuttaa oppilaslähtöisellä pedagogiikalla, eli esimerkiksi hyödyntämällä
keksintö- / maker-pedagogiikkaa ja innovaatiokasvatusta.

2000-luvun taidot tiivistetysti koottuna
(lähteet: PISA, New Millennium learners, DeSeCo jne.)
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ketkä eli
verkostot
Fablab-verkosto https://fabfoundation.org/
FabLabeilla on tiivis yhteisö ympäri maailmaa. Verkostossa on tällä
hetkellä fablabeja yli 2000. Periaatteena on, että toiminta on avointa
kaikille ja että missä tahansa aloitettua työtä olisi mahdollista jatkaa
toisessakin labissa. Tämän mahdollistaa samanlaiset tai ainakin
samantyyppiset laitteet jokaisessa fablabissa.

FabLearn-verkosto https://fablearn.org/
FabLearn.org on maailmanlaajuinen verkosto, jossa on mukana
toimijoita monesta maasta. Verkoston toiminta ja sen kehittäminen
koostuu
FabLearn
Labeista
(aiemmin
tunnettiin
nimellä
FabLab@School), tutkijoista (FabLearn Fellows) ja konferensseista.
Pääperiaatteet
toiminnassa
on
oppijakeskeisyys,
monialaisuus,
mielekkyys, kokonaisvaltaisuus, opettajan rooli ja sen muutos
kanssaoppijaksi
sekä
prosessin
tärkeys.
Toimintaa
halutaan
mahdollistaa kaikille oppijoille erilaisista taustoista huolimatta
mahdollisimman pienin kustannuksin.

Innokas-verkosto https://www.innokas.fi/
Innokas on Helsingin yliopiston ja aluekoordinaattoreiden ylläpitämä
verkosto,
joka
järjestää
koulutuksia
ja
tapahtumia
kaikkien
kouluasteiden opettajille ja oppilaille. Tutkimuksiin perustuvaa
kehittämistyötä tehdään aktiivisesti joka puolella Suomea ja
koulutuskenttää. Innokas-nimi tulee innovaatiokasvatuksesta, ja tämä
kuvaakin hyvin verkoston toimintaa. Innokkaassa on koordinaattoreita,
kouluttajia ja yhteistyökouluja ympäri Suomen. Verkosto järjestää joka
vuosi Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksen, johon osallistuu
oppilaita
kisaamaan
monenlaisissa
turnauslajeissa.
Lisätietoa
turnauksesta löytyy osoitteesta www.innokas.fi/turnaus.

Innokas FabLearn Lab
Innokas FabLearn Lab on kasvava verkosto, johon kuuluu ympäri
Suomea toimivia fablearn labeja. Jokaisella labilla on omat erityispiirteensä ja toimintatapansa, mutta periaatteet ovat yhteiset: tuoda
oppilaille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja tukea oppimista
mielekkäällä tavalla. Innokas FabLearn Lab tekee yhteistyötä
kansainvälisen FabLearn-verkoston kanssa.
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innovoivan
opettajan
huoneentaulu
Muistan olla rohkea ja heittäytyä!
Teen yhteistyötä!
Opin oppilailta ja kollegoilta!
Lähden pikkuhiljaa liikkeelle - ei Roomaakaan rakennettu
päivässä!
En lannistu epäonnistumisista, vaan yritän uudestaan!
Jaan osaamistani!
Yritän innostaa kollegoja mukaan toimintaan!
Kouluttaudun ja hankin lisää osaamista!
Hyödynnän jo olemassa olevaa materiaalia ja laitteistoa!
Annan vastuuta enemmän myös oppilaille!
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innokas fablearn
labeissa
korostuu...
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miten eli mitä
pitää ottaa
huomioon
fablearn labeja
perustettaessa?

01

TARVE

02

KÄYTTÄJÄT

03

TOIMINTA

04

TILA

Miksi labia ollaan perustamassa?
Mikä on koulun toimintakulttuuri, jonka osaksi
innovointityöskentely tuodaan?
Mikä on minimivarustus?

Ketkä ovat pääkäyttäjät?
ikä
ryhmän koko

Mitä tehdään ja miten?
Mitä toiminta vaatii?
Kuka on vastuussa toiminnan pyörittämisestä?
Miten toiminta on resurssoitu?
Onko kyse pidemmistä vai lyhyemmistä
oppikokonaisuuksista?

Onko kyseessä pysyvä vai tilapäinen ratkaisu?
Mahdollistaako tila yhteistoiminnan?
Onko säilytystilaa tarpeeksi?
Miten tilavaraus hoidetaan?
Onko tilassa koulun ulkopuolista toimintaa?
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vinkkejä
suunnitteluvaiheeseen
Huolellinen suunnittelu ennen laitteiden ja koneiden hankintaa!
Laitevertailu, kokemusten kyseleminen
Laitteiden käyttökustannusten huomioiminen
Kannattaa hyödyntää olemassa olevia tai lainattavia laitteita.
Laitteiden haltuunotto, perehdytys ja ylläpito
Työturvallisuus, riittävä ilmanvaihto
Säilytystilaa on oltava reilusti, sekä tarvikkeille että keskeneräisille töille
Laitehankinnat pedagogia edellä
Mitä pedagogista materiaalia on jo ja mitä tarvitaan lisää?
Tiimi vastaamaan tilan / toiminnan pyörittämisestä, ettei jää vain yhden
hengen varaan.
Tiedon ja osaamisen jakaminen - miten toteutetaan?
Oppilaiden osallistaminen tilasuunnitteluun
Rajattu välineistö helpottaa toiminnan alkua
Yhteistyö eri tahojen kanssa
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erilaisia
tilaratkaisuja
FabLearn Labit voivat olla hyvinkin erilaisia tila- ja toteutusratkaisuiltaan.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, miten toimintaa voi järjestää.

01

Vanhat tilat käyttöön

02

Uusien tilojen rakentaminen

03

Mobiilit / väliaikaiset ratkaisut

Kouluissa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia tiloja, esim.
käsityöluokkia, ja hankkia sinne uudempaa välineistöä.
Työskentelyn ei tarvitse olla vain yhteen tilaan sidottua, vaan
esimerkiksi eri luokkia ja aulatiloja voidaan valjastaa
monipuolisiksi oppimisympäristöiksi.

Kun rakennetaan uutta tai peruskorjataan vanhaa koulua,
voidaan samalla suunnitella ja rakentaa fablearn lab -tiloja.
Suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon tarpeet ja toiminta,
eikä mennä laitteisto edellä.

Toimintaa voidaan järjestää myös erilaisten helposti siirreltävien
ratkaisujen avulla. Monenlaiset salkut tai kärryt on helppo siirtää
sinne,
missä
opetusta
järjestetään.
Varsinkin
varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen puolella tämä on
toimiva ratkaisu, kun työskentelyyn ei tarvita isoja koneita
työstämiseen.
Mobiiliratkaisuilla voidaan järjestää kouluilta toisille siirrettäviä
työpajoja. Tällöin ei tarvitse yksittäisen koulun välttämättä
rakentaa omaa lab-ympäristöä.

10

esimerkkejä
innokas fablearn
labeista ja
yhteistyölabeista
Innokas FabLearn Lab
Oulu, Rajakylän koulu
https://youtu.be/CcDRpR_PTV0

Oulussa Rajakylän koulussa on jo
pitkät
perinteet
teknoluokkatoiminnasta. Sen pohjalta koulu on
sitoutunut myös FabLearn Labin
monipuoliseen
käyttöön
ja
kehittämiseen.
Rajakylän FabLearn Lab on 180 m² kokoinen
tila,
jossa
toimintaa
pystytään
järjestämään
monipuolisesti. Oppilaat pitävät siellä
myös toisilleen kerhoja, joten kaiken
ei tarvitse aina olla opettajavetoista.

Innokas FabLearn Lab
Tampere, Vuoreksen koulu
https://youtu.be/burSOXq1f_w

Tampereella Vuoreksen koulussa on
syksyllä
2020
käyttöön
otettu
Innokas FabLearn Lab. Se sijaitsee
koulun
teknisen
työn
luokkien
yhteydessä. Tiloissa on järjestetty
opetuksen lisäksi myös Innokkaan ja
Tampereen
kaupungin
OPSagenttien järjestämiä koulutuksia,
sekä kerhotoimintaa oppilaille. Lab
tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen
Mediakoulun kanssa.
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Bosund Makerspace,
Larsmo
https://youtu.be/bwzsYLu1VT4

Larsmossa
Bosundin
koulussa
maker-tilat on jaettu useampaan
tilaan ja niissä järjestetään monipuolista toimintaa. Kaikki koulun
opettajat osaavat hyödyntää tiloja,
mutta
osaamista
jaetaan
ja
hyödynnetään
lisäksi
esim.
vaihtotunteina. Kerhotoiminta on
aktiivista.

Innoverstas, Lappeenranta
https://youtu.be/4OQ7Hk8ye38

Lappeenrannan
Innoverstas
on
hyödyntää
toiminnassaan
voimakkaasti kierrätystä ja sen
yhteydessä
onkin
materiaalin
uudelleenkäyttökeskus. Innoverstas
on
nuorisotoimen
ylläpitämä
yhteisöllinen
paikka,
jossa
tärkeimpänä on kehittäjäyhteisö,
sitten toiminta ja laitteet. Verstasta
voi siis käyttää koulujen lisäksi
myös muut toimijat. Innoverstaassa
järjestetään maker-toimintaa myös
toisen asteen opiskelijoille.
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Mobile Juniversity,
Tampereen yliopisto
https://youtu.be/p9Xf-x_YqaA

Tampereen yliopiston yhteydessä
toimii Juniversity, jonka Fablab on
avoin sekä opiskelijoille että
muillekin värkkääjille. Lapsille ja
nuorille
järjestetään
yliopiston
tiloissa koulutusta, mutta koska
yliopiston tilat eivät aina ole
koululaisille
saatavilla,
on
perustettu Mobile Fablab, joka on
pakettiautossa
kulkeva
kokonaisuus. Mobile Fablab kiertää
kouluja ja toiminnassa mukana
olevat
yliopisto-opiskelijat
vastuuvetäjän
kanssa
pitävät
oppilaille
erilaisia,
opettajan
ennalta valitsemia värkkäilypajoja.

Varhaiskasvatuksen
värkkäilyboksi, Lohja
https://youtu.be/J0wUjfiNZp8

Toinen esimerkki mobiilimmasta
maker-ratkaisusta
on
Lohjan
värkkäilypaketit varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Ohjeet ja
materiaalit ovat mahdollisimman
helposti käyttöön otettavia ja
kattavia. Paketteja täydennetään
ja
ylläpidetään
keskitetysti.
Varaukset
hoidetaan
verkossa
olevan varauskalenterin kautta.

Molemmissa mobiileissa malleissa opettajille järjestetään koulutuksia
kokonaisuuksiin ja paketteihin liittyen.
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esimerkkejä
varustelusta
Välineistö ja tarvikkeet uudistuvat jatkuvasti, joten tässä vain esimerkkejä,
mitä tila tai kärry voi sisältää.
Koneet
3D-tulostin
laserleikkuri
vinyylileikkuri
CNC-jyrsin
lämpöprässi
konelehtisaha
penkkipora
juotosvälineet ja -tarvikkeet
ompelukone
saumuri
Tietotekniikka
pöytätietokoneita
laserleikkurille
vinyylileikkurille
3D-tulostimelle
kannettavia tietokoneita
iPadeja
esitystekniikka
monipuolisesti suunnittelu- ja
valmistusohjelmia
Työkalut
puuntyöstövälineitä
metallintyöstövälineitä
Askartelumateriaalia
kyniä, kumeja, tusseja, saksia,
liimaa, sinitarraa, teippiä
kartonkia, silkkipaperia, paperia
puuhelmiä, -kiekkoja, -tikkuja
askartelusilmiä
haaraniittejä
kuminauhoja
muovailuvahaa
ilmapalloja

Tekstiilityötarvikkeita ja -materiaaleja
kankaita
huopaa
lankoja
neuloja
kierrätysmateriaalia
sähköä johtavaa ompelulankaa
Ohjelmointi ja robotiikka
mikrokontrollereita (esim. Micro:bit,
Arduino)
breakoutboardeja
robotiikkaa (esim. Bee-bot, Lego
EV3, Lego Spike, VEX iQ)
ratapaloja, alustoja
Elektroniikkavälineitä
johtoja (hyppylankoja,
hauenleukajohtoja)
ledejä
paristoja, paristokoteloita
vastuksia
kytkimiä
antureita
servomoottoreita
Työturvallisuus
suojalaseja
kuulosuojaimia
ensiapulaukku
hengityssuojaimia
Kalusteet
kiinteät työpöydät
liikuteltavat työtasot
työtuolit
säilytyskalusteet
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prosessimalli
työskentelyn
tueksi

FabLearn Labissa voidaan tehdä erilaisia keksintöprojekteja, jotka voivat olla
viikon mittaisista monialaisista oppimiskokonaisuuksista aina lukuvuoden
mittaisiin laajempiin projekteihin. Projekti voi olla ongelmalähtöinen, vaikka
arjen haasteisiin liittyvä, avoin oppimistehtävä. Apuna työskentelyssä voi
käyttää erilaisia prosessimalleja.
Innokkaan kehittämä innovaatioprosessi tukee keksintöprojektin suunnittelua
ja etenemistä. Prosessi alkaa lämmittelyllä, jonka jälkeen määritellään
ongelma, joka halutaan keksinnön avulla ratkaista. Tämän jälkeen ideoidaan,
tunnistetaan rajoitteet, arvioidaan ja päätetään, mitä lähdetään tekemään.
Työskentelyyn kuuluu erilaisten kokeilujen tekeminen (prototyypit) ja niiden
kehittäminen. Idea jaetaan muille, joilta saadaan palautetta. Palautteen
myötä saatetaan vielä muokata suunnitelmaa ja sen jälkeen toteuttaa se.
Lopuksi valmis työ ja projekti esitellään muille.
Missä tahansa vaiheessa voidaan palata takaisinpäin, eli prosessin ei tarvitse
edetä järjestyksessä.
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materiaaliesimerkkejä
Varhaiskasvatus ja alkuopetus
Beebot-kaupunki

Alakoulu
Oma huone

Yläkoulu ja toinen aste
Arjen aktivismi
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beebot-kaupunki
Kohderyhmä: varhaiskasvatus, alkuopetus
Tehtävä:
Valmistetaan koko ryhmän / luokan kanssa yhdessä beeboteille kaupunki,
jossa on boteille omat kodit, katuja, maisemointia jne. Jaetaan ryhmä
pienempiin työryhmiin, joille jokaiselle tulee oma beebot ja sille osa
kaupungista.
Tarvikkeet:

Työskentely:
lämmittelynä voidaan opetella / kerrata
beebotien toiminta
mietitään yhdessä, millaisessa kaupungissa
beebotit elävät, mitä kaikkea sieltä löytyy
jaetaan ryhmät, jotka suunnittelevat oman
osan kaupungista
suunnitellaan isolle paperille piirtäen
kaupungin osa ja koti
askarrellaan suunnitelman mukaan eri
materiaaleja hyödyntäen ja yhdistäen
osa esineistä voidaan valmistaa 3Dtulostimella, jos siihen on mahdollisuus
varataan paljon aikaa lopputuotosten
esittelyyn ja leikkimiseen!
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- Beebot-robotteja
- askartelumateriaaleja:
kartonkia / pahvia
väripaperia
kierrätysmateriaaleja
helmiä
kangasta
jne.
- liimaa, sakset, tusseja
- 3D-tulostin

oma huone
Kohderyhmä: alakoulu
Tehtävä:
Tehtävän tarkoituksena on suunnitella, valmistaa, kalustaa ja sisustaa pienoismalli
omasta todellisesta tai unelmahuoneesta. Työ toteutetaan yksin tai yhdessä parin
/ pienryhmän kanssa monimateriaalisesti, eli sekä pehmeitä että kovia aineita
yhdistäen. Työskentely etenee oppilaiden oman suunnittelun pohjalta, opettaja
auttaa sopivien materiaalien ja työstämisen löytämiseksi. Painotusta voi tehdä
haluamaansa suuntaan, mutta kriteerit pitää silti täyttyä.
Projekti on pidempikestoinen, joten siihen täytyy varata tarpeeksi tunteja, jotta työ
varmasti saadaan valmiiksi. Eriyttämistä voidaan toteuttaa taitotason ja
esinemäärän mukaan.

Tavoitteet:
työssä toteutuu luonnollisella tavalla
luovuus, keksiminen ja tutkiminen,
keskittyminen ja syventyminen
aiheeseen, jotka edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kykyjä -> L1
työskennellessä kannetaan vastuuta
omasta työstä ja työskentelystä
työturvallisuutta unohtamatta,
hyödynnetään materiaalit tarkasti ja
kierrätetään -> L3

Arviointi:
Työtä ja työskentelyä arvioidaan
kriteereiden ja tavoitteiden pohjalta.
Portfolio toimii arvioinnin tukena.
Portfolioon kirjataan joka tunnin lopuksi
muutamalla lauseella itsearviointia.
Vertaisarviointia toteutetaan
työskentelyyn sopivissa vaiheissa ja
valmiita töitä esitellessä.

tvt:tä hyödynnetään
suunnittelemisessa, työstämisessä ja
dokumentoinnissa -> L5

Opettaja havainnoi työskentelyä
tuntien aikana.
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1/2

Työssä pitää olla (valmiin työn kriteerit):
- huoneen runko rakennettuna puusta /
vanerista / pahvista
(lattia, sivu- ja takaseinät, katto)
etuseinä voi olla avattava saranoilla, tai sen
voi jättää kokonaan auki
- huonekaluja
puusta, muovista, metallista, kangasta
yhdistäen…
- sisustustekstiilejä
mattoja, taulu (kirjoen), vuodevaatteita,
verhot
- valoa tai ääntä
Materiaaleja esim.:
puu
metalli
villa- tms. lanka
kalalanka
vaneri
pleksi
elektroniikkasarja,
virtapiiri, polttimo / led,
johtoja, paristoja /
virtalähde
lakanakangas
tekstiilivärejä
askarteluvanu
puutikkuja
Micro:bit / Arduino

Työtapoja esim.:
laserleikkaus
3D-tulostus
kirjominen
ompelu
kudonta
kankaanpainanta, värjäys
metallintyöstö
puuntyöstö
juottaminen
ohjelmointi
pintakäsittely
…

Suunnittelun ja työskentelyn tukena voi käyttää esimerkiksi Innokasverkoston Innovaatioprosessi-mallia. Tärkeää on, että suunnitellessa, eli
ideointi- ja luonnosteluvaiheissa heittäydytään rohkeasti uuden pariin ja
kirjataan ylös kaikki ideat. Suunnitelmat voivat muuttua prosessin aikana.
Lopuksi työt esitellään toisille.
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arjen aktivismi
Kohderyhmä: yläkoulu / toinen aste
Tehtävä:
Tehtävän tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa ajankohtaiseen aiheeseen
liittyvä mielenilmaus. Toteutus voi olla esim. interaktiivinen esitys, installaatio,
juliste tai ristipistotyö, johon yhdistetään valoja ja ääntä. Työ toteutetaan yksin tai
yhdessä parin / pienryhmän kanssa. Työskentely etenee oppilaiden oman
suunnittelun pohjalta, opettaja auttaa sopivien materiaalien ja työstämisen
löytämiseksi. Painotusta voi tehdä haluamaansa suuntaan, mutta kriteerit pitää
silti täyttyä.
Projekti on pidempikestoinen, joten siihen täytyy varata tarpeeksi tunteja, jotta työ
varmasti saadaan valmiiksi. Eriyttämistä voidaan toteuttaa taitotason ja
esinemäärän mukaan.
Tavoitteet:
työssä toteutuu luonnollisella tavalla
luovuus, keksiminen ja tutkiminen,
keskittyminen ja syventyminen
aiheeseen, jotka edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kykyjä -> L1
työssä on ilmaisullista arvoa,
suunnitellessa kehitetään
mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja
esteettisyyden edistämistä ja siitä
nauttimista, siihen voidaan sisällyttää
omasta kulttuurista piirteitä -> L2
tvt:tä hyödynnetään
suunnittelemisessa, työstämisessä ja
dokumentoinnissa -> L5
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Arviointi:
Työtä ja työskentelyä arvioidaan
kriteereiden ja tavoitteiden pohjalta.
Portfolio toimii arvioinnin tukena.
Portfolioon kirjataan joka tunnin lopuksi
muutamalla lauseella itsearviointia.
Vertaisarviointia toteutetaan
työskentelyyn sopivissa vaiheissa ja
valmiita töitä esitellessä.
Opettaja havainnoi työskentelyä
tuntien aikana.
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Työssä pitää olla (valmiin työn kriteerit):
kantaa ottava idea
selkeästi mietitty ja huolellisesti
valmistettu toteutus, joka kuvaa
aihetta
valoa ja ääntä

Materiaaleja esim.:
puu
metalli
villa- tms. lanka
kalalanka
kartonki, väripaperi
lakanakangas
tekstiilivärejä- ja tusseja
askartelumateriaaleja
puutikkuja
Micro:bit / Arduino
elektroniikkasarja,
virtapiiri, polttimo / led,
johtoja, paristoja /
virtalähde

Työtapoja esim.:
laserleikkaus
3D-tulostus
kirjominen
ompelu
kankaanpainanta, värjäys
metallintyöstö
puuntyöstö
juottaminen
ohjelmointi
pintakäsittely
multimedian tuottaminen
(Garageband, iMovie...)
…

Suunnittelun ja työskentelyn tukena
voi
käyttää
esimerkiksi
Innokasverkoston Innovaatioprosessi-mallia.
Tärkeää on, että suunnitellessa, eli
ideointija
luonnosteluvaiheissa
heittäydytään rohkeasti uuden pariin
ja
kirjataan
ylös
kaikki
ideat.
Suunnitelmat
voivat
muuttua
prosessin aikana.
Lopuksi työt esitellään toisille.
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Lisätietoa ja
ideoita
Innokas.fi
FabLearn.org
Maker-kulttuuri ja opetus - YouTube
2000-luvun osaaminen – Innokas
Teknovärkkäilyä varhaiskasvatukseen -virikemateriaali
Arjen teknologiaa -koulutuksen materiaali ja projekteja
Innostu ja innovoi! -projektiesimerkkejä
Uutta luovat monialaiset projektit -esimerkkejä
Micro:bit-projekteja
Steam in Oulu - oppimiskokonaisuuksia
Steam it! Turku -projektiesimerkkejä
Innoverstaan työohjekortteja eri laitteiden hyödyntämiseen
Korhonen & Kangas (toim.) (2020): Keksimisen pedagogiikka. PSkustannus.

22

