Disaini- ehk arendusuuring
Uurija kui disainiobjekti looja või edasiarendaja
Disaini ehk arendusuuringus võib luua või paremaks muuta nii tarbeesemeid, objekte,
ruumilisi lahendusi, inimesi kaasavaid tegevusi, protsesse ja olukordi kui ka teenuseid.
Näiteks võib tööõpetuses luua eseme, kavandada geograafias, bioloogias, keemias või
füüsikas uue mudeli millegi raskesti selgitatava näitlikustamiseks või disainida uudse
katseolukorra robotitele. Õpilastööna võib arendada uusi ruumikasutuse võimalusi nii
klassis, koolis, kooli ümbruses või virtuaalses keskkonnas ja seda ka koostöös tellijatega
sobivasse kohta. Näiteks luuakse näidendi jaoks kostüümid ja lavakujundus, kooli- või
õueruumide uus kasutuskogemus (näiteks õpperada) mis veebilahendustega rikastatud vms.
Arendusuuringus võib mõelda välja uusi tegevusi – näiteks mängustada igavaid tegevusi,
muutes need kaasakiskuvateks; luua olukordi, mis panevad inimesed oodatust teistmoodi
käituma (näiteks tõmbavad kaasa ühistegemistesse, jagama, panustama), või loovad neile
teise meeleolu.
Ärilisest seisukohast saab arendusuuringu kaudu luua kasutajate jaoks väärtusi, mida nad
soovivad sageli kasutada ja mille eest nad on nõus midagi vastu andma.
Disainimine ja arendamine kui uuriv tegevus
Uuriv lähenemisviis disainimisele aitab luua või paremaks muuta sellist disaini objekti, mis
on kindlale kasutajarühma(de)le nii esteetiliselt meeldiv, kui ka praktiline ja mugav
kasutada.
Uurimine eeldab seetõttu alati küsimist, millist kasutaja probleemi see asi lahendab ja
kuidas - kes seda kasutavad, ning kuidas ja miks on loodav asi parem olemasolevast. Läbi
küsimuste esitamise saab disainija/arendaja kasutajaga koos liikuda sobiva lahenduse
loomise suunas.
Disainiuurimus on objektiivne uurimismeetod, sest disainide loomiseks kogutakse erineva
kultuuritaustaga kasutajate kogemusi, emotsioone, mõtteid ja jälgitakse nende käitumist ja
interaktsiooni loodavate disainidega. Disainiuuring on kvalitatiivne uuring, milles andmeid
kogutakse väikeselt sihipäraselt valitud inimeste rühmalt süvitsi.
Miks on vaja luua innovatsioone?
Traditsiooniliselt mõeldakse innovatsioonide all mitte ainult tehnilisi uuendusi, vaid ka
kasutajate ootuste paremat täitmist ja neile uute seni tundmata või kogemist avardavate
võimaluste loomist. Innovatsioone on vaja, et kaasajastada juba loodud disaine ja mitte
lasta juba loodul kasutusest välja minna või saada konkureerivate disainide poolt välja
tõrjutuks.
Kuidas disainimõtlemine aitab teha arendusuuringut?
Disainmõtlemine pakub rea kasutajaid kaasavaid uurimispraktikad, mis aitavad muuta
loodavaid disaine kasutajale sobivaks. Arendusuuringus disainimõtlemise praktikate
kasutamine lubab arenduse loomisel saavutada edu.
Uurimist ei juhi arendusuuringus mitte eelnevalt valmismõeldud mudel, vaid mudel võtab
probleemi lahenduse kuju. Disainija mõtleb probleemi lahendusest disaini mudeleid luues,
püüdes probleemi kui väljakutset ületada “kastist välja” mõeldes, mudelitena rakendades ja
neid katsetades. Idee peab võtma konkreetse kuju ja vormi, et seda saaks tervenisti mõista
ja kasutada (Krippendorf, 1989). Arendusuuringu tee pole sirgjooneline, vaid arendajale

teadmata kasutajate ootused, vajadused ja kasutamise praktikad võivad esialgse disaini
mudeli mitu korda tuua arenduse alguspunkti tagasi ja sunnivad arendajat välja pakkuma
uut lahendust. Esmane ebaselge arendusidee võtab vaid koostöös kasutajajatega sobiva
kuju.
Uurija eesmärk on dokumenteerida mitte ainult lõpptulemus, vaid ka teekond ja põhjused,
miks jõuti sellise lõpplahenduseni, tuues välja loodud disainiobjekti peamised väärtused.
Disaini praktikate järgimine annab uuringule metoodikad ja disainipraktikate teostamise
dokumenteerimine on uuringu tulemuseks. Dokumenteeritud arendusuuring on veenev
ning sellest saavad edasiste innovatsioonide tegijad õppida.

Arendus- ja disainiuuringu mudeleid
Arendusuuringu lineaarne (ADDIE) mudel
Arendusuuring on tsükliline protsess, milles olulist rolli mängib hinnangu andmine loodavale
lahendusele. Kaasaegsed arendusuuringud kaasavad igas uuringu etapis kasutajaid.
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Tegevusuuringu mudel
• Tegevusuuring on rakendusuuringu üks vorme, mis seab eesmärgiks praktikute ees
seisvate lokaalsete probleemide lahendamise (Lewin, 1946).
• Reegilina viivad seda läbi protsessiga seotud isikud eesmärgiga leida oma
probleemile sobivaid lahendusi (Nt. Mis põhjustab õpilaste koolirõõmu puudumist
ja kuidas see tagasi tuua?)
• Tegevusuuring on tsükliline protsess, mis sisaldab:
– lokaalse probleemi diagnoosimist,
– uuringu planeerimist ja läbiviimist lokaalses kontekstis,
– uuringutulemuste sihtgrupi probleemi lahendamise otstarbeks sõnastamist,
– uurimistulemuste lokaalset ellurakendamist probleemi lahendamiseks näit.
Mida meie ja teised peavad tegema, et koolirõõm tuleks?
Tegevusuuringu käigus arendatakse või disainitakse mingi objekt, protsess, lahendus.

Disainiuuringu mudel
Disainiuuringu tsükkel loob mingi eseme, protsessi või lahenduse kaasates tüüpkasutajaid
loomise ja hinnangu andmise protsessi kasutades disainimõtlemist uuringu metoodikas.
Disainimõtlemise etapid on disainide kontseptsioonide loomine, nende muutmine
käegakatsutavaks ja seeläbi testimine kasutajatega. Disainiuuring hõlmab mitut järgnevat
tsüklit.

Avatud arendusmudelid, mis kaasavad teisi arendajaid ja kasutajaid (Hagen & Robertson,
2009).

Disainiuuringu etapid ja metoodikad
Disainiuuringu esimeses etapis luuakse kasutajaid kaasates uue disaini avastamisruum,
milles on palju võimalusi. Järkjärgult võimalusi kitsendatakse, jättes alles vaid kasutajale
väärtust omavad.

Näited disainiprobleemidest:
Kuidas kaasata õpilasi lugema?
Kuidas klassiruumi kasutust muuta interaktiivseks, et õppimine poleks igav?
Kuidas luua koostööks sobiv ruumikasutus?
Kuidas kooliõue aktiivselt õppimises kasutada?
I.
Kasutaja maailma avastamine ja mõistmine – Kuidas me võiksime paremini...?
1. Kiire imbumine kasutaja maailma püüab disainiuurimuses mõista probleemi
olemust.
2. Sügavuti minev uuring kogub andmeid kasutajate eelistustest, vajadustest ja
disaini loomise võimalustest.
• Intervjuud
• Kultuuriproovid
• Üldistavad sessoonid
• Päev kasutaja kingades
• Kasutaja varjuks olemine
3. Kasutajate ootuste analüüs ja süntees aitab disainiuuringus kogutud andmeid
korrastada, leida neis kasutajaid iseloomustavaid interaktsioonimustreid ja
mõtestada andmeid uue disaini loomiseks

•
•
•
•

Sissevaate kaardid
Lähedusediagramm
Mõistekaart
Empaatiakaart – kasuta meeldivuste/ mittemeeldivuste kaardistamisel vastandlikke
emotsioone, palu erinevatel iseloomulikel kasutajatel märkida oma emotsioonid
looda olukorra, protsessi või eseme funktsionaalsuse suhtes kaheotsalisel skaalal. Kui
kasutajaid on rohkem saad üldistada sarnaste kasutajate ootusi. Üksikute
tüüpkasutajate ootused saad visuaalselt dokumenteerida joondiagrammile.

•

Kasutaja teekond – Palu kasutajal pidada päevikut oma päevast

•

Kogemuse teekonna kaart

•

Ideekaart – dokumenteeri ideekaardil probleemiga seotud eesmärgid (Miks?),
olukorra toimumisajad (Millal?), seotud osapooled (Kes ja kus?), toimuvad
sündmused ( Mis juhtub?), sündmuste vaheline dünaamika (Kuidas on kõik seotud?)
ja mis võiks olla lahendusteks, et eesmärke saavutada (Kuidas?).

•

II.

Kaladiagramm (Fishnone diagram)

Disainiideede genereerimine

•

Ajurünnak koos valitud kasutajatega või ekspertidega
Kasuta vaatlusel kogutud pilte probleemidest ja loo liimpaberitega võimalikke
lahendusi. Ühenda need suurel paberil või valgel tahvlil.

Kasuta väikseid värvilisi liimpabereid esialgsete ideede kirjapanekuks, teises etapis
sortige ja rühmitage paberid ning leidke ühisnimetajad.

Dokumenteerige märkmepaberitega tahvlil kasutajate vajadused ja ootused, eristage
neist olulised tegevused või protsessid, leidke tehnoloogiad või lahendused, millega
saate kasutajate vajadusi rahuldada ning seostage need joontega.

•

Paluge kasutajatel joonistada 5 radikaalselt innovaatilist ideed, mis võiks kasutaja
probleemi lahendamiseks sobida.
Koosloome töötuba koos ideekaartide sortimisega – looge ja trükkige eelnevalt
ajurünnakus kogutud ideedest erivärvilised kaardikesed (eri tähendusega, nt.
Erinevaid protsesse, tegureid või käitumisi tähistavad), koos valitud kasutajatega
sortige kaardikesed meeldivuse, vajalikkuse, olulisuse järgi. Kasutage kaardikesi, et
kaardistada erinevatele kasutajatele olulisi protsesse loodava disainiga.

•

Ideede kogumine juba olemasolevatest disainidest – leidke eelnevalt kasutajate
mõtete ergutamiseks näiteid juba olemasolevate disainide omadustest ja trükkige
need fotode või joonistena. Koos valitud kasutajatega sorteerige neile olulisena
tunduvad disaiiideed välja (Mis on ootustele vastav, mis on innovaatiline, mis on
teostatav, mis on radikaalselt “kastist välja” lahendus), või leidke analoogseid ja
uudseid kasutusviise juba olemasolevatele ideedele.

•

Otsuste maatriks – looge tabel erinevatest disainiideedest (veerud), ja nende
omadustest kasutajale (read) ning kasutage seda hindamiseks (näiteks punktide,
tähtede või naerunägudega). Kui te olete loonud kasutajate prototüübid, siis märkige
iga idee juurde, millise kasutaja vajadusi see idee rahuldaks.

III.
Prototüüpimine ehk disaini mudeldamine
• Paberprototüüp – loo pabermudel planeeritud disainist ja kogu erinevate kasutajate
hinnanguid sellele
• Ruumiline mudel – looge käepäraste materjalidega ruumiline mudel, millega saab
ülevaate või millel elemente liigutades saab protsessi simuleerida

•
•

Lavastamine – lavasta planeeritud muutus, olukord või protsess, leia koos
kasutajatega mis toimib, mis mitte
Loostamine (storyboard) – loo igast stseenist üks pilt, reasta need koomiksina ja
anna valitud kasutajatele lugu arutamiseks ning hinnangute andmiseks (Mis neile
sobib, mis mitte, miks?).

•

Kirja pandud lühikesi kasutajalugusid kasutatakse ka erinevate kasutajate arvamuste
kogumiseks. Hea kasutajalugu seab fookusesse mingi kasutaja probleemi, toob välja
kasutaja tegevused ja emotsioonid disaini kasutamisega seoses.

•

Teenuse prototüüpimine

Disainiuurimuse vormistamine
Uuringu esitamise võib jagada kolmeks osaks: disaini printsiipideks (Miks disaini osad on
kasutajale vajalikud? Mida soovitakse saavutada?), disaini meetoditeks (Kuidas disainiti?) ja
hinnanguks disainile (Kuidas loodu vastab kasutajate vajadustele tegelikult?).
Kirjanduse osa: Millised on kasutajate seni teada probleemid olemasolevate disainidega,
miks on vaja midagi muuta? Milliseid sarnaseid disaine on olemas ja kuidas need toimivad,
mis on nende puudused?
Metoodika osa: Disainiuuringus dokumenteeritakse disaini loomisel läbitud meetodeid –
kuidas disainija kogus andmeid ja kuidas ta andmeid analüüsis. Kindlasti dokumenteerige
protsessi visuaalselt fotode ja videotega, mida saate kasutada metoodika kirjeldamisel.
Tulemuste osa: Dokumenteeritakse disainimise etappides kogutud andmeid.
Disainiuuringus demonstreeritakse disaini järkjärgulise muutumise etappe ja põhjusi, miks
muutused on vajalikud (näiteks esitatakse esialgne prototorüüp ja lõplik disain).
Disainiuuringu lõpptulemusena antakse ka lõplikule disainile hinnang, kuidas loodud disain
kasutajatele sobib.
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