
 

 

 

 

 

 

 

 

NISKANEN PETRI 

SCRATCH – OHJELMOINNIN VAIKUTUS 6. LUOKAN OPPILAIDEN KÄSI-

TYKSIIN ITSESTÄ ARKISTEN ONGELMIEN RATKAISIJANA 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 

2015 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

Faculty of Education   Thesis abstract 

Luokanopettajankoulutus 

  

Tekijä/Author 

Niskanen Petri 

      Työn nimi/Title of thesis 

Scratch - ohjelmoinnin vaikutus 6. luokan oppilaiden käsityksiin itsestä arkisten ongelmien ratkai-

sijana. 

 

Pääaine/Major subject 

kasvatustiede 

Työn laji/Type of thesis 

pro gradu - tutkielma 

Aika/Year 

maaliskuu 2015 

Sivumäärä/No. of pages 

68 + 12 liitettä 

Tiivistelmä/Abstract 

Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää Scratch – ohjelmoinnin vaikutusta 6. luokan oppilaiden käsi-

tyksiin itsestä arkielämän ongelmien ratkaisijana. Tämän lisäksi tutkittiin miten oppilaat käyttävät 

Scratch – ympäristön ominaisuuksia, miten he ymmärtävät ohjelmallisia käsitteitä, ja miten he koke-

vat Scratch – ohjelmoinnin. 

Teoreettisesti ongelmanratkaisua voidaan lähestyä itsesäätelyn näkökulmasta, jolla tarkoitetaan tar-

koituksellisesti luotuja ajatuksia, tunteita ja toimintaa, joita käytetään jaksottaisesti henkilökohtaisten 

tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tutkimuksessa kerättiin tietoa 6. luokan oppilaille (n=17) järjestetyn Scratch – ohjelmointikerhon 

toiminnasta haastatteluin, koodianalyysillä, kvantitatiivisella mittauksella, observoinnilla ja ohjelmoin-

titaitoa testaamalla. Siinä on piirteitä tapaustutkimuksesta. Tietoa on kerätty laadullisia ja määrällisiä 

menetelmiä yhdistämällä. Oppilaiden käsityksiä itsestä ongelmanratkaisijana selvitettiin kvasikokeel-

lisesti analysoimalla vastauksia Wilcoxonin testillä. 

Päätulos oli, että oppilaat kokivat luottamuksensa kykyyn ratkaista arkielämän ongelmia kasvavan (z 

= -3.104, p = 0.002) efektikoon ollessa suuri (d = 0.97), ja he kokivat myös taipumuksen välttää 

arkielämän ongelmanratkaisua vähenevän (z = -2.258, p = 0.024) efektikoon ollessa keskisuuri (d = 

0.63). Oppilaat olivat myös hyvin innostuneita Scratch – ohjelmoinnista, ja he käyttivät keskimäärin 

n. 19 % ympäristön ominaisuuksista. Ongelmanratkaisukykyä mittaavan mittarin Cronbachin alfa on 

0.8, ja mittarin alkuperäisen version validiteetti on laajasti tunnustettu. 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Scratch – ohjelmointi on lapsia innostavaa, se voi muo-
kata myönteisesti heidän minäpystyvyyttään, ja sitä voidaan käyttää jopa ohjelmallisten käsitteiden ja 

ohjelmistojen tekoon liittyvien prosessien opettamiseen. 

Asiasanat/Keywords  Scratch - ohjelmointi, ongelmanratkaisu, itsesäätely, minäpystyvyys 



 

   

Sisältö 

1 JOHDANTO............................................................................................................................................ 1 

2 TUTKIMUSKYSYMYKSET ................................................................................................................ 2 

3 TEORIA .................................................................................................................................................. 3 

3.1 Ongelman määrittelyä .......................................................................................................................... 3 

3.2 Miten ongelmia ratkaistaan? ................................................................................................................ 4 

3.3 Ongelmanratkaisukykyyn vaikuttavia tekijöitä .................................................................................... 7 

3.4 Itsesäätely ongelmanratkaisussa .......................................................................................................... 8 

3.4.1 Ennakointi (Forethought Phase) .............................................................................................. 10 

3.4.2 Suoritus (Performance Phase) ................................................................................................. 12 

3.4.3 Reflektointi (Self-Reflection Phase) .......................................................................................... 13 

3.5 Lähestymis - välttämisnäkökulma ..................................................................................................... 14 

3.6 Scratch ohjelmointiympäristö ............................................................................................................ 15 

3.7 Katsaus aiempaan tutkimukseen ........................................................................................................ 17 

4 MENETELMÄT ................................................................................................................................... 19 

4.1 Tutkimuksen yleiskuvaus ................................................................................................................... 19 

4.2 Scratchin käyttö tutkimuksessa .......................................................................................................... 20 

4.3 Toiminta tutkimuksen aikana ............................................................................................................. 21 

4.4 Aineiston keruumenetelmät ............................................................................................................... 25 

5 TUTKIMUSTULOKSET ..................................................................................................................... 26 

5.1 Alkuhaastattelu .................................................................................................................................. 26 

5.2 Läsnäolo ja ohjelmointiryhmät .......................................................................................................... 26 

5.3 Scratch - komentojen analysointi ....................................................................................................... 27 

5.4 Ongelmanratkaisukyvyn itsearviointi ................................................................................................ 30 

5.5 Loppuhaastattelu ................................................................................................................................ 34 

5.6 Ohjelmointitaidonmittaus .................................................................................................................. 35 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET .......................................................................................................................... 41 

6.1 Ohjelmointikerho ............................................................................................................................... 41 

6.1.1 Alkuhaastattelu ......................................................................................................................... 41 

6.1.2 Ongelmanratkaisukyvyn itsearviointi ....................................................................................... 41 

6.1.3 Scratch - komentojen analysointi ............................................................................................. 42 

6.1.4 Loppuhaastattelu ...................................................................................................................... 47 

6.2 Ohjelmointitaidon mittaus ................................................................................................................. 49 

7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS ................................................................................................ 52 

8 POHDINTA ........................................................................................................................................... 56 



  

 

  

LÄHTEET ...................................................................................................................................................... 60 

LIITTEET 

 



 

   

1 JOHDANTO 

Aito ongelmanratkaisu tukee oppimista (Sawyer, 2009). Binkley et al. (2012) pitävät ongel-

manratkaisua yhtenä modernissa yhteiskunnassa tarvittavista taidoista, joita tulee opettaa 

oppilaille. Heidän mukaansa muita tarpeellisia taitoja ovat esimerkiksi luovuus, yhteistyö-

taidot ja kyky käyttää tietotekniikkaa. Näitä taitoja voi kehittää mm. Scratch - ohjelmoin-

tiympäristössä, joka on suunniteltu erityisesti lapsille ja nuorille (Scratch - ohjelmointiym-

päristö). 

Ohjelmointia ollaan tuomassa perusopetuksen alaluokille 2016 käyttöön otettavassa uudessa 

opetussuunnitelmassa: 1 – 2 luokilla suunnitelmassa puhutaan ”ikäkaudelle sopivasta ohjel-

moinnista”, jossa tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, 

joita myös testataan. 3 – 6 luokilla suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia jo graafisessa ohjel-

mointiympäristössä.  (Opetussuunnitelma, 2015) 

Käytännössä opetussuunnitelmaa on kaavailtu sovellettavaksi mm. niin, että 1 – 2 luokilla 

opetellaan antamaan yksittäisiä komentoja ihmiseltä toiselle, jolloin yksi tavoite on auttaa 

lapsia huomaamaan, että vain täsmälliset ohjeet tuottavat täsmällistä toimintaa. 3 – 6 luokilla 

työskentely Scratchin kaltaisen graafisen ohjelmointiympäristön parissa on jo lähempänä oi-

keaa ohjelmointia. 7 – 9 luokilla opetuksessa otetaan käyttöön oikea ohjelmointikieli. Ope-

tusalan ammattijärjestön mukaan opettajien kouluttaminen tähän tehtävään on uuden ope-

tussuunnitelman vaatimassa aikataulussa kuitenkin haasteellista. (Koodi2016, 2014; Opet-

taja - lehti, 2014) 

Tämän hetken tarpeet ja resurssit huomioiden on siis perusteltua kiinnittää huomiota Scratch 

– ohjelmointiin ja sen mahdollisuuksiin.  
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET                         

1. Muokkaako ongelmanratkaisu Scratch – ympäristössä 6. luokan oppilaiden käsityk-

siä itsestä arkisten ongelmien ratkaisijana? 

2. Ovatko oppilaat ohjelmoineet ennen tutkimusta? 

3. Miten oppilaat käyttävät Scratch - ympäristön ominaisuuksia? 

4. Miten oppilaat ymmärtävät Scratch - ympäristön ohjelmallisia käsitteitä? 

5. Miten oppilaat kokevat toiminnan Scratch – ympäristössä?  

Tutkimuksen kannalta keskeisin kysymys on ensimmäinen kysymys. Toisen kysymyksen 

tarkoitus oli lähinnä välittää tietoa, joka mahdollisesti auttaa tutkijaa tutkimuksen empiirisen 

osan aikana lasten ohjaamisessa. Kysymysten kolme ja neljä tavoite oli valottaa Scratchin 

mahdollisuuksia tietojenkäsittelytieteiden käsitteiden ja ohjelmistojen tekoprosessien opet-

tamisessa. Viidennellä kysymyksellä selvitettiin erityisesti tutkimustehtävän haasteellisuutta 

ja tarjottujen apuvälineiden käyttöä. 
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3 TEORIA 

3.1 Ongelman määrittelyä 

Ongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa halutaan saavuttaa jokin tavoite, mutta jossa ei ole 

itsestään selvää millä tavalla tavoitteeseen päästään (Mayer & Wittrock, 2009; Schunk, 

2012; Woolfolk, 2010). Laajasti ajatellen ongelman määritelmään voidaan sisällyttää mikä 

tahansa tilanne elämän eri alueilta, kuten akateemisen esseen kirjoittaminen, auton moottorin 

korjaaminen, aritmeettisen ongelman ratkaisu, tai korkealla puussa olevan omenan poimi-

minen (Mayer & Wittrock, 2009; Newell & Simon, 1972). Esimerkiksi kaikenlaiseen oppi-

miseen ajatellaan sisältyvän ongelmanratkaisua, jos oppijan taidot eivät ole kehittyneet ta-

solle, jossa hän saavuttaa tavoitteen automaattisesti (Schunk, 2012; Zimmerman & Cam-

pillo, 2003; Woolfolk, 2010). Ongelmaan luonteesta riippuen siihen on olemassa monta, 

yksi, tai ei selkeää ratkaisua (Pretz et al., 2003; Zimmerman & Campillo, 2003). 

Ongelmia on kategorisoitu useammilla tavoilla. Ne voidaan jakaa esimerkiksi rutiini - ja ei-

rutiiniongelmiin, hyvin määriteltyihin (well-defined) ja avoimiin ongelmiin (ill-defined) 

sekä kaavamaisiin (formal) ja ei-kaavamaisiin (informal) ongelmiin (Kim & Hannafin, 

2010; Mayer & Wittrock, 2009; Pretz et al., 2003; Woolfolk, 2010).   

Mayerin & Wittrockin (2009) mukaan ongelmanratkaisijalla on olemassa rutiiniongelmaan 

valmis opittu ratkaisumalli. Heidän mukaansa lapsen esimerkiksi opittua kokonaislukujen 

jakamisen, uusi jakolasku kokonaisluvuilla on rutiiniongelma.  

Pretz et al. (2003) mukaan hyvin määritellyn ongelman esteet, ratkaisutapa ja ratkaisu tulevat 

selvästi esille ongelman ilmenemismuodosta, kun taas avoimeen ongelmaan ei ole olemassa 

selvää ratkaisutapaa. Mayerin & Wittrockin mukaan (2009) hyvin määritelty ja avoin on-

gelma voidaan eritellä toisistaan myös ongelmanratkaisuun liittyvän tilan, tavoitteen ja ope-

raattoreiden perusteella. Heidän mukaansa matemaattinen ongelma “1.27 * 0.28 = _____” 

on hyvin määritelty, koska sen tila (“1.27 * 0.28”), tavoite (numeerinen vastaus kertolaskun 

tuloksena) ja operaattori (desimaalilukujen kertolasku) on määritelty yksiselitteisesti. Esseen 

kirjoittaminen aiheesta “Piristääkö veronalennus taloutta?” on sen sijaan avoin ongelma, 

koska operaattorit ja jossain määrin myöskään tavoite eivät ole selviä (Mayer & Wittrock, 

2009). Useimmat aritmeettiset ongelmat ovat hyvin määriteltyjä, mutta useimmat reaalielä-

män ongelmat ovat avoimia (Woolfolk, 2010).  
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Zimmermanin & Campillon (2003) mukaan kaavamainen ongelma sisältää hyvin määritel-

lyn tehtävän, ja ei-kaavamaisessa ongelmassa ratkaisun tuottava tehtävä on avoin. Heidän 

mukaansa esimerkki kaavamaisesta tehtävästä on sanavihjeen sisältävä ristisanatehtävä ja 

ei-kaavamaiset ongelmat ovat jokapäiväisen elämän ongelmia, kuten yllättäen sammuva au-

ton moottori. Zimmerman & Campillonin mukaan kaavamaiset ongelmat sisältävät kaiken 

tarpeellisen ratkaisemiseen tarvittavan tiedon, ne pyritään laatimaan mielenkiintoisiksi ja 

haastavaksi, mutta niille on olemassa selkeä ja yksiselitteinen ratkaisu. Heidän mukaansa ei-

kaavamaiset ongelmat eroavat näistä mm. siinä, että niiden ratkaiseminen vaatii rekursiivista 

ratkaisutapaa ja oikeaan ratkaisuun vaadittava kompetenssi kehittyy vasta ongelmaa pitkä-

jänteisesti ratkaisemalla.  Arkielämän ongelmat sisältävät usein piirteitä kummastakin kate-

goriasta (Zimmerman & Campillo, 2003).  

Vielä eräs tapa eritellä ongelmia on jakaa ne sen perusteella miten ongelmanratkaisija ha-

vaitsee ne. Getzels (1982) esitti, että ongelmia on kolmea tyyppiä: esitetty, löydetty ja luotu. 

Esimerkki esitetystä ongelmasta on hänen mukaansa tilanne, jossa opettaja pyytää oppilasta 

laskemaan suorakulmion pinta-alan, kun sen kanta on 3 yksikköä ja korkeus 4 yksikköä 

pitkä. Löydetyksi hän kutsuu ongelmaa, joka on jollain tavalla läsnä ihmisten elämässä, 

mutta joka vaatii jonkun ihmisen havaitsemaan sen.  Getzelsin mukaan keksityn ongelman 

tapauksessa sitä ei ole olemassa, ennen kuin joku keksii sen. Esimerkkinä tästä hän mainitsee 

tiedemiesten ongelmanasettelut, joiden avulla on tutkittu valon luonnetta ja nopeutta. Get-

zels toteaa, että keksityt ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin ei voi törmätä va-

hingossa tai huonon onnen vuoksi, vaan niiden kehittely vaatii pitkäjänteistä työtä ja laajan 

tietomäärän aiheesta. 

3.2 Miten ongelmia ratkaistaan? 

Kim & Hannafin (2010) mukaan ongelmanratkaisun vaiheita on määritelty mm. tietojenkä-

sittelytieteen, kognitiotieteen ja konstruktivismin näkökulmista. Ongelmanratkaisu on aina 

kontekstisidonnaista, siksi ei voida määritellä yhtä ongelmanratkaisumallia, joka soveltuu 

kaikkiin tilanteisiin (Kim & Hannafin, 2010). Heidän mukaansa olennaisia ratkaisuun liitty-

viä periaatteita ovat tilannesidonnaisuus, ongelmanratkaisuun liittyvä pohdinta, ratkaisijan 

persoonallisten ominaisuuksien huomioonottaminen ja toimintapainotteisuus.  
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Useat psykologit ovat kuitenkin tunnistaneet yleisen jatkuvana syklinä etenevän ongelman-

ratkaisuprosessin: 1. tunnista ongelma, 2. määritä ja kuvaa ongelma, 3. kehitä ratkaisustra-

tegia, 4. järjestä mielessä ongelmaa koskeva tieto, 5. varaa henkiset ja fyysiset resurssit on-

gelman ratkaisemiseksi, 6. monitoroi ratkaisun etenemistä kohti tavoitetta ja 7. arvioi ratkai-

sun laatua (Pretz et al., 2003). Pretz et. al. (2003) kutsuvat prosessia sykliseksi, koska kun 

se suoritettu loppuun, löydetään usein uusia ongelmia, joita varten prosessi käynnistyy uu-

delleen. Heidän mukaansa prosessin vaiheet ovat todellisuudessa melko vuorovaikutteisia, 

ja usein vaikeasti toisistaan erotettavia. Sopusoinnussa Kim & Hannafin (2010) ongelman-

ratkaisun kontekstisidonnaisuuden kanssa, Pretz et al. (2003) toteavat myös, että ongelman-

ratkaisussa ei aina suoriteta prosessin kaikkia vaiheita peräkkäin, vaan menestyksekäs rat-

kaiseminen vaatii joustavuutta.  

Jonassenin (2007) mukaan Pretzin ja kumppaneiden esittämän prosessin kriittisin vaihe on 

sen toinen vaihe, ongelman määrittäminen ja kuvaaminen. Kognitiotieteen klassisissa teori-

oissa (ks. esim. Newell & Simon,1972) ongelman määrittäminen ja kuvaaminen tapahtuu 

ns. ongelma-avaruudessa (problem space), jolla tarkoitetaan mielen sisäisiä tietorakenteita, 

joihin on talletettu ongelman osa-alueet, ongelman eri tilat, operaattorit, tavoitteet ja ratkai-

sustrategiat (Greeno, 2006; Jonassen, 2007, Mayer & Wittrock, 2006).  On epätodennä-

köistä, että ongelma ratkeaa, jos kontekstisidonnainen ongelma-avaruus ei ole tarpeeksi hy-

vin järjestynyt, koska ongelmanratkaisuprosessin suunta riippuu siitä, miten ongelma on rat-

kaisijan mielessä jäsentynyt (Jonassen, 2007; Woolfolk, 2010).  

Woolfolkin (2010) mukaan ratkaistaessa ongelmatyyppiä, joka on jo entuudestaan tuttu, 

ikään kuin palautetaan mieleen vanhan ongelman määritys ja kuvaus (schema), ja voidaan 

siirtyä suoraan kokeilemaan ratkaisua. Ongelma-avaruuden ideaa käytetään erityisesti ku-

vaamaan hyvin määriteltyjen ongelmien ratkaisemista (Pretz et al., 2003). Jos sen määritys 

epäonnistuu esimerkiksi siksi, että yritetään ratkaista avoimesti määriteltyä monimutkaista 

ongelmaa, voidaan ongelma pyrkiä ratkaisemaan kokeilemalla erilaisia ratkaisustrategioita 

ja kehittelemällä ratkaisutapaa havaintojen perusteella (Schunk, 2012; Woolfolk, 2010).  
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Kuvio 1.  Ongelmanratkaisuprosessi (Woolfolk, 2010) 

Schunkin (2012) mukaan ongelmanratkaisustrategiat ovat yleisiä tai tiettyä tilannetta varten 

suunniteltuja. Niiden käyttö ei välttämättä takaa ratkaisua ongelmaan, mutta ne ohjaavat on-

gelmanratkaisuprosessia (Gick, 1986).  Yleiset ongelmanratkaisustrategiat sopivat erityisen 

hyvin avoimien ongelmien ratkaisuun (Pretz et al., 2003).  

Woolfolkin (2010) mukaan esimerkkejä strategiatyypeistä ovat algoritmit ja heuristiikat. Hä-

nen mukaansa algoritmit ovat yleensä tiettyä tilannetta varten suunniteltuja reseptin omaisia 

asteittain eteneviä ongelmanratkaisumenetelmiä, jotka - jos ne valitaan ja toteutetaan oikein 

- johtavat oikeaan ratkaisuun. Heuristiikka on nimitys yleiselle strategialle, joka voi johtaa 

oikeaan ratkaisuun (Woolfolk,2010). Esimerkkejä heuristiikoista ovat ongelman jakaminen 

pienempiin ratkaistaviin osiin, ratkaisu yrityksen ja erehdyksen kautta, kulkeminen tunne-

tusta ratkaisusta kohti mahdollista lähtötilannetta, käyttämällä ratkaisumallin etsiminen on-

gelmaa muistuttavasta tutusta tilanteesta, tauko ongelmanratkaisussa, jolloin alitajunta voi 

työstää sitä ja aivoriihi (Pretz et al., 2003; Schunk, 2012; Woolfolk, 2010). Esimerkiksi on-

gelman jakamista pienempiin osiin voidaan soveltaa tietyn paikkakunnan ominaispiirteitä 

kuvaavan julisteen luomisessa pohtimalla valittavaa paikkakuntaa, esitettäviä ominaispiir-

teitä, ja esitystapaa (Schunk, 2012). 
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3.3 Ongelmanratkaisukykyyn vaikuttavia tekijöitä 

Strategioiden lisäksi ongelmanratkaisun tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. aiempi 

tieto, yksilölliset erot kyvyissä ja luonteessa sekä ulkoiset tekijät, kuten sosiaalinen ympä-

ristö (Mayer & Wittrock, 2009; Pretz et al., 2003; Schunk, 2012).   

Woolfolkin (2010) mukaan useimmat psykologit ovat sitä mieltä, että tehokas ongelmanrat-

kaisu perustuu laajaan aiempaan tietomäärään ongelma-alueesta. Tietomäärä kasvaa ja lä-

hestyy asiantuntijuutta hankittaessa aiheesta paljon tietoa (Alexander, 1992). Kognitiivisesta 

näkökulmasta katsottuna asiantuntijuuteen liitetään laajat ja monimutkaiset mielensisäiset 

tietorakenteet, runsaasti menettelytapoja ja toimintasuunnitelmia, kyky soveltaa improvisoi-

den menettelytapoja yksilöllisten tilanteiden erityisiin tarpeisiin, ja kyky reflektoida omia 

mielensisäisiä prosesseja (Sawyer, 2009).  

Asiantuntijoilla on kokemattomiin nähden mm. seuraavia etuja: 1. laajan ja merkitykselli-

semmän, aihealueen periaatteisiin sidotun, käsityksen muodostaminen ongelmasta, 2. nope-

ampi ja virheettömämpi ongelmanratkaisu, 3. tehokkaampi työ - ja pitkittäismuistinkäyttö, 

4. syvällisempi ongelman laadullinen analysointi ennen ratkaisuvaiheeseen siirtymistä ja 5. 

kehittyneempi kyky säädellä omaa ongelmanratkaisuun liittyvää toimintaansa (Chi et al., 

1998).  

Käytännössä asiantuntijaksi tuleminen vaatii ahkeraa tutustumista tietyn aihealueen lukui-

siin erilaisiin ongelmiin, ongelmanratkaisuihin ja ongelmanratkaisun henkilökohtaiseen har-

joitteluun (Woolfolk, 2010). Yksilöllisestä lahjakkuudesta huolimatta on arvioitu, että tätä 

työtä täytyy tehdä ainakin 10 vuotta tai noin 10 000 tuntia (Ericsson & Charness, 1994). Jo 

vähäisellä ongelma-alueeseen liittyvällä tiedolla on jo kuitenkin merkitystä. Chi (1978) mu-

kaan esimerkiksi shakinpeluuta harjoitelleet 3 - 8 luokkalaiset lapset osasivat ratkaista ko-

kemattomia aikuisia paremmin shakkipelin ongelmia mm. siksi, että he tunnistivat pelissä 

paremmin ongelmanratkaisun kannalta olennaisia yksityiskohtia ja heidän työmuistissa ole-

vat mieltämisyksikkönsä olivat paremmin jäsentyneitä. Näin siitäkin huolimatta, että lapsen 

henkisen kehityksen taso vaikuttaa siihen kuinka paljon ongelmaan liittyviä yksityiskohtia 

hän pystyy omatoimisesti havaitsemaan, ja vaikka aikuisen työmuistin fyysinen suoritus-

kyky on parempi (Chi, 1978; Siegler, 1978).  

Pretz et al. (2003) mukaan Chase ja Simon ovat osoittaneet tutkimuksissaan, että kokeneiden 

shakinpelaajien kyky luoda kokemattomia parempi ymmärrys ongelmasta heikkenee, jos he 
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kohtaavat itselleen tuntemattoman pelitilanteet. Asiantuntijuuteen perustuva kyvykäs ongel-

manratkaisu on myös kontekstisidonnaista (Zimmerman & Campillo, 2003) ja sen siirtämi-

nen oman aihealueen ulkopuolelle on epätodennäköistä (Chi et al., 1998). Tätä voidaan ha-

vainnollistaa mm. vertaamalla ilman apulaitteita työskentelevän kokeneen taksinkuljettajan 

kykyä löytää reitti perille vieraan ja kotikaupungin välillä (Zimmerman & Campillo, 2003).  

Tutkittaessa ihmisten tekstinymmärrystä on mm. havaittu, että osa muodostaa käsityksensä 

kielellisesti ja osa spatiaalisesti (Macleod et al., 1978). Pretz et al. (2003) mukaan tämä osoit-

taa ihmisten määrittävän ja kuvaavan ongelman mielessään eri tavoin riippuen heidän yksi-

löllistä taipumuksista. Tutkiessaan 1 - 6 luokkalaisten lasten matematiikan yhteenlaskemista 

Bailey et. al. (2012) havaitsivat eroja kyvyssä palauttaa faktoja mieleen pitkittäismuistista, 

jota tasoittaa lasten myöhempi kognitiivinen kehitys ja harjoittelu. Sieglerin (1998) mukaan 

lapsissa on yksilöllisiä eroja ratkaisustrategioiden valinnan suhteen. Erot voivat johtua mm. 

siitä, että lapset ovat mieltyneet tiettyyn ongelmanratkaisutapaan, vaikka heillä olisi kyky 

ratkaista ongelma oikein käyttämällä jotakin toista ratkaisustrategiaa (Bailey et al., 2012).  

Luovaan ongelmanratkaisuun liitetään esimerkiksi joustavuus, monitulkintaisuuden sietämi-

nen ja sisäinen motivaatio (Pretz et al., 2003). Feistin (1998) mukaan luovuutta ennustavia 

luonteepiirteitä ovat mm. avoimuus, tunnollisuus, itsehyväksyntä, vihamielisyys ja impul-

siivisuus.  Luovuuden yhteyttä ongelmanratkaisuun selitetään esimerkiksi sillä, että luovat 

ihmiset havaitsevat ongelmanratkaisuun liittyviä yksityiskohdat ja kykenevät ratkomaan 

niitä monipuolisesti ongelmanratkaisuprosessin kaikissa vaiheissa (Pretz et al., 2003). Mo-

nien psykologien mielestä ei ole olemassa yleispäteviä ongelmanratkaisua tukevia luovia 

piirteitä, vaan ne vaihtelevat aihealueittain (Pretz et al., 2003; Woolfolk, 2010). Lubart ja 

Mouchiroud (2003) esittävät syyksi mm. sen, että luova ongelmanratkaisu vaatii aina paljon 

aihekohtaista ja yksilöllistä tietoa. Heidän mukaansa luovan ongelmanratkaisun yleisiä kom-

ponentteja ovat mm. kehittynyt muisti ja kyky käsitellä tietoa ja tunteita. 

3.4 Itsesäätely ongelmanratkaisussa  

Leary & Tangney (2012) ajattelevat, että “itse” tarkoittaa pohjimmiltaan psykologisia me-

kanismeja ja prosesseja, joilla organismi kykenee ajattelemaan tietoisesti itsestään. Wool-

folkin (2010) mukaan käsitys “itsestä” vaihtelee ajan kuluessa ja se on jakautunut useisiin 

eri alueisiin. Marsh et al. (2006) on tunnistanut 17 erilaista käsitystä “itsestä”, jotka jakaan-

tuvat ulkonäön kaltaisiin ei-akateemisiin ja matemaattisuuden kaltaisiin akateemisiin, ja 
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joista yksi on käsitys “itsestä” ongelmanratkaisijana. Baumeisterin & Vohsin (2012) mukaan 

ihmisen “itse” on aktiivinen, osallinen, reagoiva, tarkoituksellisesti tahdonalaisiin prosessei-

hin osallistuva muokatakseen sen ajatuksia, tunteita, reaktioita ja käyttäytymistä.  

Itsesäätelyllä tarkoitetaan yleensä tietoisia ja ei-tietoisia prosesseja, joilla “itse” kontrolloi 

ihmisen käytöstä (Baumeister & Vohs, 2012). Zimmermanin (1998) mukaan itsesäätelyllä 

tarkoitetaan tarkoituksellisesti luotuja ajatuksia, tunteita ja toimintaa, joita käytetään jaksot-

taisesti henkilökohtaisten tavoitteiden, kuten ongelmanratkaisun saavuttamiseen. Toisin 

kuin näkemykset, joissa ongelmanratkaisu nähdään pelkästään metakognitiivisten tilojen ja 

deduktiivisen päättelyn näkökulmasta, itsesäätelyn näkökulma painottaa motivationaalisia 

uskomuksia itsestä ja tunteisiin liittyviä reaktioita, kuten optimismia ja pelkoa (Zimmerman 

& Campillon, 2003; Zimmerman, 1995). Shakin pelaaja voi esimerkiksi suunnitella käyttä-

vänsä vaativassa pelissä tuttua hyväksi havaittua puolustusstrategiaa, mutta voi luopua sen 

käytöstä, jos hänen luottamuksensa alkaa horjua (Zimmerman & Campillon, 2003). Shakki-

pelin kaltaisten monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen vaatii tiedon lisäksi itsesäätelyä, 

josta on johdettu itsesäätelyn malleja, jotka sisältävät motivationaalisia tekijöitä, kuten ta-

voitteen asettaminen, uskomukset itsestä ja sisäsyntyinen motivaatio (Zimmerman, 1998). 

Sosiaalikognitiivisesta näkökulmasta ongelmanratkaisu ja siihen liittyvät uskomukset sijoit-

tuvat kolmeen - ennakointi, suoritus ja reflektio - sykliseen, prosessinomaisesti vuorottele-

vaan itsesäätelyvaiheeseen, jossa ongelmanratkaisijan toimintaan vaikuttaa myös ympäristö 

(Zimmerman, 2005). Ennakointivaiheessa tehdään järjestelyt ongelmanratkaisua varten, ja 

se edeltää suoritusta ts. ratkaisuyritystä, jonka jälkeen reflektiovaiheessa reagoidaan suori-

tusvaiheen tuloksiin (Zimmerman & Campillon, 2003).  

Zimmermanin (2008) mukaan yksilöt voidaan itsesäätelyn prosessinäkökulmasta jakaa laa-

dullisesti ongelmaa ennakoiviin tai siihen jälkikäteen reagoiviin. Hänen mukaansa enna-

koiva tapa vahvistaa itsesäätelyä enemmän sen kaikissa vaiheissa.  Yksittäinen kolme vai-

hetta sisältävä sykli saattaa vaihdella minuuteista vuosiin riippuen ongelmanratkaisijan ta-

voitteista, hänen saamastaan palautteesta ja muista itsesäätelyn prosesseista (Zimmerman, 

2008). 
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Kuvio 2.  Ongelmanratkaisun itsesäätelymalli (Zimmerman & Campillo, 2003) 

3.4.1 Ennakointi (Forethought Phase) 

Ennakointi jakaantuu kahteen päävaiheeseen, jotka ovat tehtävän analysointi ja uskomukset 

omasta motivaatiosta (Zimmerman & Campillo, 2003).  

Analysointivaiheen päätehtävä on tavoitteiden asettelu, jossa ennakoivat yksilöt asettavat 

jälkikäteen reagoivia yksilöitä yksityiskohtaisempia, haasteellisempia ja hierarkisempia ta-

voitteita (Zimmerman, 2008). Esimerkiksi syöttöä tenniksessä opetteleva ennakoiva oppilas 

voi kiinnittää huomiota useisiin yksityiskohtiin, kuten ote mailasta, pallon heitto ja pallon 

liikkeen seuraaminen loppuun asti ennen lyöntiä (Zimmerman, 2005). Itsesäätelyssä edisty-

neet yksilöt ajattelevat, että ratkaisustrategian valinnalla voidaan vaikuttaa ongelmanratkai-

sun lopputulokseen (Schunk, 2012). Oppilaiden kyvyistä ja taipumuksista riippuen he voivat 

hyötyä erilaisista strategioista ratkaistessaan samaa ongelmaa, ja ongelmanratkaisun ede-

tessä strategiaan täytyy usein tehdä muutoksia, tai se täytyy vaihtaa kokonaan toiseen (Zim-

merman, 2005). Analysoinnin laatu korreloi positiivisesti ongelmanratkaisijan uskomuksiin 

omasta motivaatiosta (Zimmerman, 2005).   
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Uskomukset jakaantuvat minäpystyvyyteen, odotuksiin tuloksista, sisäsyntyiseen motivaa-

tioon ja tavoitesuuntautuneisuuteen. Banduran (1997) mukaan minäpystyvyydellä (self-ef-

ficacy) tarkoitetaan henkilökohtaista uskomusta omasta kyvystä suoriutua tehokkaasti. Zim-

mermania (2005) soveltaen opiskelijan esimerkiksi pohtiessa ennen ylioppilaskirjoituksia 

millaisen arvosanan hän tulee saamaan, hänen arviotaan ohjaa minäpystyvyys, kun taas odo-

tuksilla tuloksista tarkoitetaan sitä, miten hän arvelee arvosanan vaikuttavan jatko-opiskelu-

paikan saamiseen. Zimmermanin (2005) mukaan yksilön halu ylläpitää ongelmanratkaisun 

itsesäätelyä riippuu erityisesti minäpystyvyyden laadusta. Kyky luoda vahva uskomus 

omasta suorituskyvystä - toisin sanoen vahva minäpystyvyys - voi olla yhteydessä persoo-

nallisuuden piirteisiin, mutta ennen kaikkea sillä tarkoitetaan uskomusta omiin kykyihin rat-

kaista vaikea tietyn aihealueen ongelma (Maddux & Gosselin, 2012). Minäpystyvyyden on 

katsottu ennustavan paremmin akateemista menestystä kuin odotukset tuloksista, käsitys it-

sestä, ja käsitys siitä kuinka hyvin pystyy kontrolloimaan (perceived control) itseään ja ym-

päristöään (Zimmerman, 2000). Riittävän minäpystyvyyden omaavat ihmiset lisäävät pon-

nistelujaan, kun he epäonnistuvat tavoitteen saavuttamisessa, kun taas omia kykyjään epäi-

levät perääntyvät (Zimmerman, 2005). Minäpystyvyyden on huomattu korreloivan positii-

visesti itse-säätelystrategian käytön kanssa useilla tehtäväalueilla (Hidi & Ainley, 2008). 

Madduxin & Gosselinin (2012) mukaan uskomukset minäpystyvyydestä pohjautuvat henki-

lökohtaisiin kokemuksiin onnistumisesta, tulkintaan siitä mitä toisten suoritustaso vastaa-

vissa tilanteissa kertoo omasta pystyvyydestä, mielikuviin omista suorituksista, toisten pa-

lautteeseen omasta pystyvyydestä ja tulkintaan siitä mitä fysiologiset reaktiot - esimerkiksi 

kiihtyneet sydämenlyönnit esiinnyttäessä - kertovat pystyvyydestä. Banduran (1997) mu-

kaan kokemukset omista suorituksista muokkaavat voimakkaimmin minäpystyvyyttä sitä 

vahvistaen tai heikentäen. Hänen mukaansa onnistumisiin keskittyminen voi vahvistaa mi-

näpystyvyyttä.  

Uskomuksiin omasta motivaatiosta liittyvät vielä sisäinen mielenkiinto ja tavoitehakuisuus 

(Zimmermanin, 2005). Sisäinen mielenkiinto tarkoittaa sitä, että ongelmanratkaisua ohjaa 

oppilaan oma luontainen mielenkiinto tehtävään, esimerkiksi halu kehittää taitojaan, eikä 

rahapalkkion kaltainen ulkoinen tekijä (Zimmerman & Campillo, 2003). Tavoitehakuisuus 

voidaan jakaa suorittamiseen ja haluun oppia (Zimmerman & Campillo, 2003). Suorittavaa 

oppilasta ohjaa mm. halu olla toisia parempi ja pelko menettää kasvot, kun taas haluun oppia 

liittyy tavoite ymmärtää tehtävä (Pintrich, 2005).  
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3.4.2 Suoritus (Performance Phase) 

Ennakoinnin prosessit vaikuttavat ongelmanratkaisun suorittavaan vaiheeseen, jonka pää-

luokat itsesäätelyn näkökulmasta ovat itsekontrolli ja itseobservointi (Zimmerman, 2008).  

Itsekontrollin prosessit itseohjaus, mielikuvaharjoittelu, tarkkaavaisuuden keskittäminen ja 

tehtävästrategiat auttavat ongelmanratkaisijaa keskittymään fyysiseen tehtävään ja optimoi-

maan ratkaisuun käytettävää työmäärää (Zimmerman & Campillo, 2003).  

Itseohjauksella tarkoitetaan mm. avoimesti tai huomaamatta tapahtuvaa tehtävän etenemisen 

kuvausta, josta esimerkkinä on ääneen ajatteleminen matematiikan tehtäviä ratkaistaessa 

(Zimmerman, 2005), ja jonka on havaittu kehittävän mm. puutteellisen lukutaidon omaavien 

alakouluikäisten luetun ymmärtämistä (Schunk, 1986; Schunk, 1985 & Rice, 1985). Mieli-

kuvien avulla voidaan itse tai toisen avulla luoda onnistuneita suorituksia mielessä ennen 

todellista suoritusta (Madduxin & Gosselinin, 2012; Zimmerman & Campillo, 2003). Sen 

avulla on onnistuttu parantamaan mm. urheilusuorituksia ja suoritusta työhaastattelun kal-

taisissa arkisissa tilanteissa (Knudstrup et al., 2003; Zimmerman, 2005). Zimmermanin 

(2005) mukaan häiritsevien asioiden poissulkemista mielestä kutsutaan tarkkaavaisuuden 

keskittämiseksi ja sen keinoja ovat mm. suorittaminen tavallista hitaammin ja aiempien epä-

onnistumisten sivuuttaminen. Vaikka lapset osaavat keksiä itse esimerkiksi algoritmien kal-

taisia ratkaisustrategioita, heidän ongelmanratkaisukykynsä kasvaa, kun kontekstiin sopi-

vien strategioiden käyttöä opetetaan heille (Pressley & Harris, 2009).  

Itseobservointia voidaan kohdistaa metakognition prosesseihin ja ulkoiseen käytökseen 

(Zimmerman, 2008). Tehtävän voi tehdä haasteelliseksi runsas informaatio erityisesti haas-

tavassa tehtävässä (Zimmerman, 2005). Observointia tehostaa mm. yksityiskohtaisempien 

tavoitteiden asettaminen, jolloin niihin liittyvä tietomäärä on paremmin hallittavissa (Zim-

merman & Campillo, 2003). Muita keinoja ovat esimerkiksi monitorointi vasta suorituksen 

jälkeen, suorituksen toteuttaminen aina mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa, jolloin 

ympäristön muutokset eivät vääristä olennaisen tiedon havaitsemista, ja onnistumisten mo-

nitorointi epäonnistumisten sijaan (Zimmerman, 2005). Zimmermanin & Campillon (2003) 

omaa toimintaa voidaan monitoroida tarvittaessa systemaattisesti. Esimerkkinä tästä he mai-

nitsevat tenniksen pelaajan, joka voi syöttöään hioessa tutkia hyvin tarkkaan miten mm. 

syöttöön liittyvät erilaiset kehon liikkeen osat, niiden nopeus ja ulottuvuus vaikuttavat pallon 

liikerataan. 
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3.4.3 Reflektointi (Self-Reflection Phase) 

Suorituksen jälkeen arvioidaan tulosta reflektointivaiheessa, jonka kaksi prosessia ovat it-

searviointi ja reaktiot itsestä (Zimmermanin & Campillon, 2003). 

Itsearvioinnin perustehtävä on arvioida vastaako ongelmanratkaisun tulos ennakointivai-

heessa asetettua tavoitetta (Zimmermanin & Campillon, 2003). Tavoite on voinut määräytyä 

mm. oman aiemman tai toisen ihmisen suorituskyvyn perusteella vastaavassa tehtävässä tai 

valtakunnallisen kokeen pisteytyksen kaltaisen yleisen standardin perusteella (Zimmerman, 

2002). Itsearvointi on vaikeampaa ratkaistaessa avoimia ja ei - kaavamaisia ongelmia (Zim-

mermanin & Campillon, 2003).  

Itsearviointiin liittyvät myös uskomukset syistä (causal attribution), jotka ovat johtaneet on-

nistumiseen tai epäonnistumiseen tehtävässä (Zimmerman, 2002). Tulkinnat syistä ovat hy-

vin kriittinen osa ongelmanratkaisun reflektiovaihetta, koska ne voivat heikentää yksilön ha-

lua käyttää omia resurssejaan erityisesti silloin, kun hän ajattelee epäonnistumisen johtuvan 

henkilökohtaisista puutteellisista kyvyistä (Zimmerman, 2005). Tulkintojen voi nähdä riip-

puvan itsetajunnan syvyyden ja minäpystyvyyden laadusta sekä ympäristötekijöistä (Carver, 

2012; Maddux & Gosselin, 2012). Madduxin ja Gosselinin (2012) mukaan kehittynyt minä-

pystyvyys esimerkiksi saa yksilön vaikeaa ongelmaa ratkaistaessa keskittämään huomionsa 

itse ongelmanratkaisuun, kun taas heikon minäpystyvyyden omaava yksilö keskittyy mietti-

mään puutteita omissa kyvyissään mistä todennäköisemmin seuraa heikentynyt resurssien 

käyttö. Itsearviointiin liittyviin tulkintoihin vaikuttaa kuitenkin myös muita tekijöitä, kuten 

tehtävän ratkaisuun liittyvän strategian suunnittelu: Zimmerman ja Kintsas (1997) ovat 

osoittaneet, että yksilöt, jotka ennakointivaiheessa luovat strategian ja toteuttavat sitä suori-

tusvaiheessa todennäköisemmin tulkitsevat tehtävässä epäonnistumisen johtuvan huonosta 

strategian soveltamisesta kuin omista puutteellisista kyvyistä. 

Ensimmäinen itsereaktion muoto on itsetyytyväisyys, jolla tarkoitetaan suorituksen jälkeisen 

tuloksen arvioinnin synnyttämiä tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden tuntemuksia (Zim-

merman, 2005). Yleensä ihmiset tavoittelevat asioita, jotka tuottavat tyydytystä ja välttävät 

asioita, jotka aiheuttavat tyytymättömyyttä (Bandura, 1991). Kun yksilö uskoo, että hän voi 

saavuttaa tavoitteen, motivaatio tehtävän loppuun suorittamiseen voi pysyä yllä silloinkin, 

kun siihen liittyy negatiivisia tuntemuksia (Schunk, 2012). Mitä enemmän yksilölle tuottaa 

tyytyväisyyttä vain tavoitteen saavuttaminen, sitä todennäköisemmin hän muokkaa toimin-
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taansa reflektionsa pohjalta vaikeissakin tehtävissä (Zimmermanin & Campillon, 2003). It-

setyytyväisyyteen vaikuttaa myös tehtävän henkilökohtainen tärkeys niin, että mitä tärke-

ämmästä tehtävästä on kyse, sitä enemmän epäonnistuminen aiheuttaa tyytymättömyyttä 

(Zimmerman, 2005). 

Toisella itsereaktion muodolla tarkoitetaan päätelmää siitä missä määrin ongelmanratkaisun 

lähestymistapaa pitää muuttaa, jotta ratkaisuun voidaan päästä seuraavilla yrityskerroilla 

(Zimmermanin & Campillon, 2003). Päätelmän kaksi ääripäätä ovat halu jatkaa ongelman-

ratkaisua muokkaamalla suoritusta tehden esimerkiksi korjauksia strategiaan (adaptive), tai 

halu suojella minäkuvaa välttämällä koko ongelmanratkaisutilannetta (defensive) (Zimmer-

man, 2002). 

3.5 Lähestymis - välttämisnäkökulma 

Lähestymis - välttämisulottuvuus ansaitsee keskeisen sijan motivaation käsitteistössä (Car-

ver, 2006; Elliot & Covington, 2001). Lähestymis - välttämiskäytökselle on löydetty pohjaa 

mm. aivotutkimuksista, joiden mukaan esimerkiksi Davidson (1992) on päätellyt, että, lä-

hestymistä ja välttämistä ohjaa kaksi erillistä aluetta otsalohkon aivokuorella (Carver & 

Scheier, 2005). Elliot (1999) on havainnollistanut tätä ulottuvuutta yksinkertaisesti silmä-

luomen toiminnalla: Kaunis luontomaisema voi saada ihmisen pitämään silmäluomensa 

auki, jotta hän voi keskittyä katsomaan sitä. Esineen lentäminen kohti silmää taas saa silmä-

luomet yleensä sulkeutumaan reaktionomaisesti, jotta silmän vanhingoittuminen voitaisiin 

välttää.  

Schunkia & Zimmermania (2008) soveltaen voidaan sanoa, että lähestymis - välttämiskäytös 

on yksi motivationaalisista prosesseista, joilla kaikilla on tärkeä rooli ongelmanratkaisuun 

liittyvän itsesäätelyn laukaisijoina, ohjaajina ja sitä tukevien ponnistusten ylläpitäjinä. Hei-

dän mukaansa esimerkiksi oppilaalle voidaan opettaa reflektointia kognitiivisena prosessina, 

mutta jos hän ei ole kiinnostunut hyödyntämään havaintojaan, hänen itsesäätely ei todennä-

köisesti kehity. 

Yksityiskohtaisemmin lähestymis - välttämiskäytös voidaan liittää ongelmanratkaisuun esi-

merkiksi tavoitteiden asettamisen kautta. Carverin ja Scheierin (2005) mukaan ihmisen käy-

töstä ohjaa tavoite, jota kohti ponnistellessa hän saa palautetta, joka vaikuttaa hänen tavoi-

teellisuuteensa. Tavoitteiden asettaminen ja palautteisiin liittyvä reagointi ovat nähtävissä 
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Zimmerman ja Campillon (2003) (ks. 2. kuva) itsesäätelymallin ennakointi - ja reflektointi-

vaiheissa ja vaiheiden välisessä vuorovaikutuksessa.  

Carverin ja Scheierin (2005) mukaan ihminen luokittelee mielessään jokaisen tavoitteen pal-

kinnoksi tai rangaistukseksi, jolloin lähestymiskäytöksessä on kyse palkinnon tavoittelusta 

ja välttämiskäytöksessä rangaistuksen välttämisestä. Heidän mukaansa palkinnon saavutta-

minen ja rangaistuksen välttäminen aiheuttavat myönteisen tunteen, ja palkinnon menetyk-

sestä ja rangaistuksen saamisesta seuraa kielteinen tunne, jotka palautteen muodossa vaikut-

tavat tavoitteiden uudelleen asetteluun ja käytökseen.  

Lähestymis - välttämiskäytöstä on sovellettu monipuolisesti, mm. tavoitesuuntautuneisuu-

den osalta sitoutumiseen parisuhteessa (Strachman & Gable, 2006), oppimiseen ja suoritta-

miseen (Pintrich, 2005), sekä toimintaan ongelmanratkaisutilanteessa (Heppner & Petersen, 

1982). Serdn et al. (2010) ovat hyödyntäneet Heppnerin ja Petersenin työtä tuottamalla mit-

tarin (LIITE 1), jolla alakoulun oppilaat voivat arvioida omaa lähestymis - välttämiskäytöstä 

arkielämän ongelmatilanteissa. 

3.6 Scratch ohjelmointiympäristö 

Kohin & Lyen (2014) mukaan Wing esitteli ensimmäisenä termin laskennallinen ajattelu 

(computational thinking). Wing (2006) tarkoittaa laskennallisella ajattelulla ihmisten ongel-

manratkaisustrategiaa, jolle on ominaista mm. ongelman käsitteellistäminen abstraktion eri 

tasoilla, sen jakaminen osiin ja sopivimman ratkaisun etsiminen iteratiivisesti. Tarkastelta-

essa 21 vuosisadan kompetensseja (Binkley et all., 2012), kuten kriittistä ajattelua, ongel-

manratkaisua ja luovuutta nähdään, että laskennallisessa ajattelussa on niihin yhtymäkohtia 

(Koh & Lye, 2014). Scratch - ohjelmointiympäristö tarjoaa tuen ohjelmoinnin opettelun li-

säksi laskennalliseen ajatteluun perustuvien yleisten ongelmanratkaisutaitojen kehittämi-

seen (Koodi2016).  

Scratch (http://scratch.mit.edu) on MIT:in medialaboratoriossa kehitetty www-pohjainen 

Squeak ohjelmointikielellä kehitetty open-source ohjelmointiympäristö, joka on suunniteltu 

aloitteleville ohjelmoijille (Meerbaum-Salant & Mordechai, 2013; Baytak & Land, 2011; 

Resnick et al., 2009). Sen käyttö on ilmaista (Taylor et al., 2010). Kehitysympäristön luojien 

tavoite on ollut luoda vetoava ohjelmointiympäristö, jota jokaisen ihmisen iästään, taustas-

taan ja mielenkiinnonkohteistaan huolimatta olisi helppoa ja mielekästä käyttää (Resnick et 

http://scratch.mit.edu/
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al., 2009). Scratch ei ole ainoa ensisijaisesti lapsille suunnattu ohjelmointiympäristö (Baytak 

& Land, 2011; Maloney et al., 2008), mutta se on tähän tarkoitukseen erityisen sopiva.  

Resnick et al. (2009) mukaan sen kehityksessä on pyritty välttämään aiempien ympäristöjen 

lapsille aiheuttamia ongelmia: liian vaikea ohjelmointikielen kielioppi, ohjelmoinnin liittä-

minen lapsille vieraisiin toimintoihin ja heikko tuki ongelmatilanteissa. Käytännössä tähän 

on päästy mm. sillä, että ohjelmointi tapahtuu erilaisia komentoja vastaavia graafisia raken-

nuspalikoita hiirellä yhteenliittämällä, ja komentojen suorituksen lopputuloksen näkee graa-

fisesti heti ruudulla (Meerbaum-Salant & Mordechai, 2013).  

Scratch rakennuspalikoilla ohjelmointia voi verrata rakentamiseen Lego-palikoilla, jotka on 

muotoiltu niin, että niitä voi liittää yhteen vain tavalla, joka on ohjelmointikielen kieliopin 

kannalta järkevää (Taylor et. al., 2010). Pelkästään jo tämä piirre vähentää ohjelmointiin 

liittyviä virhemahdollisuuksia huomattavasti. Ohjelmointia helpottaa myös se, että koodiin 

voi tehdä muutoksia silloinkin, kun kehitysympäristö ajaa sitä. Koska ympäristö näyttää 

graafisen vasteen kaikkiin muutoksiin, lasten on helpompi tehdä kokeiluja inkrementaali-

sesti ja iteratiivisesti (Resnick et al., 2009). Ympäristö piilottaa myös muilla tavoin todelli-

sen ohjelmointikielen monimutkaisuutta. Esimerkkinä tästä voidaan mainita tuki tapahtuma-

pohjaiselle moniajolle (esim. Ruudulla on monta hahmoa, jotka reagoivat eri tavoin samaan 

hiiren painallukseen.), jonka lapsi ohjelmoi helposti todennäköisesti kuitenkaan ymmärtä-

mättä kuinka monimutkaisesta toiminnosta on kyse (Meerbaum-Salant & Mordechai, 2013).  

Scratch on erityisen sopiva ohjelmoinnin alkeiden opetteluun ala - ja yläkouluissa (Addison 

et.all., 2014). Sitä on käytetty ensiaskeleena Javan kaltaisten ammattimaisten ohjelmointi-

kielten opiskelussa (Wolz et al., 2008), ja sitä on käytetty jopa yliopistojen ohjelmoinnin 

peruskursseilla (Mishra et al., 2014). 

Scratch - ohjelmointiympäristöllä voi luoda 2D grafiikan ja äänien avulla mm. tarinoita, ani-

maatioita, pelejä ja simulaatioita (Resnick et al., 2009). Ympäristö tarjoaa omien ohjelmien 

tueksi melko laajan valmiin grafiikka - ja äänikirjaston sekä piirto-ohjelman, siihen voidaan 

liittää myös ympäristön ulkopuolisia kuvia ja ääniä ja sillä voidaan ohjelmoida LEGO ro-

bottien kaltaisia fyysisiä laitteita (Baytak & Land, 2011;Scratch ja fyysinen maailma; 

Scratch Wiki). Eräs sen olennainen piirre on, että ohjelmat kannustetaan jakamaan toisille 

käyttäjille, jolloin kaikki käyttäjät saavat ohjelmaan lukuoikeuden ja voivat tutkia miten 

heitä kiinnostava ohjelma on ohjelmoitu (Resnick et al., 2009). Ympäristö tarjoaa myös tuen 
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yleisimmille ohjelmointikielissä käytetyille käsitteille, kuten toistorakenteet, ehtorakenteet, 

muuttujat, loogiset operaatiot ja tapahtumat (Kinnunen et al., 2011). 

Scratch - ohjelmointiympäristöä käytetään maailmanlaajuisesti. Helmikuussa 2015 siihen oli 

rekisteröitynyt reilusti yli 5 000 000 käyttäjää, jotka ovat jakaneet yli 8 000 000 projektia. 

Kuukausittain aktiivisia käyttäjä oli tuolloin noin 150 000 ja suurin osa käyttäjistä oli 7 - 20 

vuotiaita, 12 vuotiaiden ollessa selkeästi suurin käyttäjäryhmä.  (Scratch - käyttäjätilastot) 

3.7 Katsaus aiempaan tutkimukseen 

Scratch - ohjelmointiympäristöön liittyen on tehty runsaasti tutkimusta. Pelkästään ohjel-

mointiympäristön sivuilta on ladattavissa 53 tutkimusta (Scratch), joissa on käsitelty mm. 

seuraavia aiheita: Scratch - teknologian merkitys matematiikan opiskelussa, yhteistyön toi-

mintatavat Scratch - ympäristössä, menetelmiä ohjelmointiin liittyvän ajattelutavan kehitty-

misen arviointiin ja peliohjelmoinnin suhde lukutaidon kehittymiseen. Tässä kappaleessa 

esitellään lyhyesti joitakin aiheeseen liittyviä tutkimuksia, joita on hyödynnetty tutkimuksen 

toteutusta suunniteltaessa. 

Baytak & Land (2011) toteuttivat tapaustutkimuksen, jossa kymmenen 5. luokan oppilasta 

ohjelmoivat Scratchia käyttäen jokainen oman pelin. Vain kolmella osallistujalla oli hieman 

aiempaa kokemusta Scratch - ohjelmoinnista. Ennen projektin alkua oppilaille esiteltiin 

Scratch - työkalun perustoimintoja. Projektin kokonaiskesto oli 21 * 45 minuuttia ja se ja-

kaantui ideointiin, pelin suunnitteluun, ohjelmointiin ja testaukseen sekä valmiiden pelien 

esittelyyn. Tutkimuksen etenemistä ohjasi strategia, joka koostui seuraavista vaiheista: a) 

pelin toiminnallisuus ja tapahtumat pohjautuvat oppilaiden omiin ideoihin, b) oppilaat pitä-

vät kirjaa työnsä etenemistä, c) potentiaaliset pelien käyttäjät testaavat kehitteillä olevia pe-

lejä ja antavat niistä palautetta ja d) pelien sisältöä katselmoidaan ja niistä keskustellaan 

opettajan ohjaamissa tilaisuuksissa.  Baytak & Land (2011) käyttivät tutkimuksessaan useita 

tietolähteitä (mm. haastattelut, video - ja kirjalliset muistiinpanot sekä koodinäytteet), koska 

heidän mukaansa parantaakseen tulosten luotettavuutta. Vähäisestä aiemmasta kokemuk-

sesta huolimatta oppilaat tarvitsivat vain vähän opettajan apua. Pelin perustoiminnallisuus 

valmistui keskimäärin 10 oppitunnin jälkeen. 

Addison et al. (2014) toteuttivat 6. luokan oppilaille (n=135) kvasikokeellisen tutkimuksen, 

jossa selvitettiin oppimistuloksia Scratch - ohjelmoinnissa vertailemalla opettajalähtöistä 
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opetustapaa, ongelmanratkaisupedagogiikkaa ja kahta erilaista sähköistä työkalua, jotka oli 

suunniteltu oppilaiden ja opettajan väliseen kommunikointiin. Tutkimuksen tulos oli, että 

käyttämällä ongelmanratkaisupedagogiikkaa yhdessä tutkijoiden itsensä kehittämän työka-

lun kanssa päästiin parhaisiin oppimistuloksiin. Työkalun eräs olennainen vaikuttava tekijä 

oli, että se helpotti tuen saantia muilta oppilailta ja opettajalta mm. kyseenalaistamalla ra-

kentavasti oppilaan ongelmanratkaisumenetelmiä. Mm. Hsiao & Brusilovskyn (2010) tutki-

mus viittaa siihen, että mahdollisesti käytetyn työkalun ominaisuuksia tärkeämpää oppimis-

tulosten kannalta on panostaa hyvään palautteen antoon.  

Meerbaum-Salant & Mordechai (2013) selvittivät Scratch - työkalun tehokkuutta erilaisten 

ohjelmoinnin käsitteiden opettamisessa. Heidän tutkimukseensa osallistui 8. ja 9. luokan op-

pilaita (n=204), joilla ei ollut aiempaa kokemusta tietojenkäsittelytieteistä. Tutkimuksen ai-

kana opetusta annettiin yksi kaksoistunti viikossa 20 viikon ajan. Tutkijoiden mukaan oppi-

laat oppivat Scratch - ohjelmoinnin avulla monia erilaisia käsitteitä, mutta tiettyjen abstrak-

timpien käsitteiden (muuttujat, toisto ja samanaikaisuus) ymmärtäminen on vaikeampaa. Sa-

man suuntaiseen tulokseen päätyivät Maloney et al. (2008) seurattuaan 18 kuukauden ajan 

kerho-olosuhteissa 8 - 18 vuotiaita Scratchin käyttäjiä, joista 90 % ei ollut aiempaa ohjel-

mointikokemusta. Nuoret tuottivat 536 ohjelmointiprojektissa - useimmiten ilman ohjausta 

- erityisesti vuorovaikutustoimintoja, silmukoita, ehdollisia lauseita, kommunikointia ja 

synkronointia.  Sen sijaan boolean logiikan, muuttujien ja satunnaislukujen käyttö vaati opet-

tajan tukea ja tiettyjä toimintoja (mm. neliöjuuri) ei käytetty koskaan. 

Kalelioglu & Gulbahar (2014) toteuttivat kvasi-kokeellisen tutkimuksen, jossa selvitettiin 

Scratch - ohjelmointiharjoitteiden vaikutusta ongelmanratkaisukykyyn. Tutkimus toteutet-

tiin 5. luokan oppilaille (n=49). Kokeessa oppilaat täyttivät ensin ongelmanratkaisukykyä 

mittaavan itsearviointilomakkeen (Serdn et al., 2010), sitten heille järjestettiin 5 * 45 mi-

nuuttia Scratch - ohjelmointiharjoitteita, ja lopuksi he täyttivät uudelleen saman itsearvoin-

tilomakkeen. Scratch - ohjelmointi ei parantanut tutkimuksessa oppilaiden käsitystä itsestään 

ongelmanratkaisijoina. Myös Lai & Yang (2011) ovat tutkineet Scratchin vaikutusta ongel-

manratkaisukykyyn ja loogiseen päättelykykyyn. He tutkivat 6. luokan oppilaita (n=130), 

joilla ei ollut aiempaa kokemusta Scratch - ohjelmoinnista. Ongelmanratkaisutaitoon liitty-

viä kykyjä mitattiin mm. Raven - testillä. Tulos oli, että Scratch - ohjelmoinnilla on merkit-

tävä myönteinen vaikutus erityisesti oppilaiden kykyyn arvioida kirjoittamiensa skriptien 

toiminnallista tulosta, ennen kuin he ovat testanneet niiden toiminnan.  
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4 MENETELMÄT 

4.1 Tutkimuksen yleiskuvaus  

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2014 Iin kunnassa pitämällä ohjelmointikerhoa (5.11. - 

21.11.) 2 tunnin jaksoissa, 2 kertaa viikossa, yhteensä kolmen peräkkäisen viikon ajan. Ko-

keen kesto oli yhteensä 12 tuntia. Ennen kerhoa ja sen jälkeen oppilaita haastateltiin lyhyesti. 

Noin kaksi viikkoa kerhon jälkeen (4.12.) järjestettiin yhdelle vapaaehtoiselle oppilaalle 

vielä ohjelmointitaitoa mittaavaa testi. Kerhon tavoite oli, että oppilaat tuottaisivat sen ai-

kana itse ideoimansa työn (peli, animaatio, tarina tms.) Scratch - ohjelmointiympäristössä.  

Kerho kokoontui kunnan tarjoamassa mikroluokassa, jossa oli nykyaikaiset tietokoneet, no-

pea internetyhteys ja mm. videotykki. Tutkittaviksi valikoituivat vapaaehtoiset saman 6. luo-

kan oppilaat (n=17) eräästä Iin kunnan koulusta. Tutkimuksen tekohetkellä tutkimukseen 

valitut oppilaat olivat käyttäneet luokassaan henkilökohtaisesti tietokoneohjelmia lähinnä 

kirja-arvostelujen tekemiseen tekstinkäsittelyohjelmalla. 

Tutkimusta voi kutsua tapaustutkimukseksi, koska siinä etsittiin tutkittavasta kohteesta yk-

sityiskohtaista tietoa (Cooligan, 2014) haastattelujen, koodianalyysin, observoinnin, ohjel-

mointitaidon testauksen ja kvantitatiivisten menetelmien avulla. Tutkimuksessa on myös ns. 

mixed methods sävy, koska siinä yhdistettiin laadullisia ja kvantitatiivisia tiedonkeruume-

netelmiä (Creswell, 2003). 

Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää vaikuttaako Scratch - ohjelmointi oppilaiden käsityk-

seen itsestään ongelmanratkaisijana. Ongelmanratkaisukyvyn itsearviointimittari (LIITE 1) 

luotiin kääntämällä turkista suomeksi Serdn et al. (2010) turkkilaisille ala - ja yläkoulun 

oppilaille muuntamaa 24: n kysymyksen Likert - tyyppistä kyselylomaketta, joka mittaa on-

gelmanratkaisukykyyn liittyvää itseluottamusta, itsekontrollia ja ongelmien välttämistä. It-

searviointimittarin alkuperäisen version ovat luoneet Heppner ja Peterson (1982) tutkittuaan 

yhdysvaltalaisia ja kanadalaisia yliopisto-opiskelijoita.  

Työskentelyn aikana pyrittiin toteuttamaan pedagogiikkaa, jonka on havaittu kehittävän op-

pilaiden ongelmanratkaisukykyä. Käytännössä tähän pyrittiin kannustamalla oppilaita ana-

lysoimaan erilaisia ratkaisustrategioita ja kokeilemaan niitä (Bransford & Stein, 1984; 
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Mayer & Wittrock, 2009), sekä tukemalla oppilaita omaan oppimisprosessiin liittyvän ajat-

telun ja toiminnan tiedostamisessa ja säätelyssä (Woolwork, 2010; Mayer & Wittrock, 2009; 

Zimmerman et al., 2009).  

Tutkimusta pyrittiin toteuttamaan myös oppilaslähtöisesti soveltaen tiedeopetuksessa käy-

tettyä tutkivaa lähestymistapaa (Bonnstetter, 1998), jossa oppilaat saivat toteuttaa Scratch  - 

ohjelman mahdollisimman omatoimisesti mm. suunnitellen työn aiheen ja toteuttaen sen 

itse. Tämän oppimistavan soveltaminen kehittää mm. syvällisemmän ymmärryksen kehitty-

mistä, ja se motivoi oppilaita (Lane, 2007; Sawyer, 2009).  

Tarjoamalla tutkimuksessa vapaus toteuttaa oma Scratch - ohjelma henkilökohtaisten kyky-

jen mukaan, työskentelemällä ryhmässä ja kannustamalla oppilaita käyttämään erilaisia tie-

tolähteitä pyrittiin soveltamaan myös moderneja opetustekniikoita, kuten kustomoitua oppi-

mista, erilaisten tietolähteiden käyttöä ja tiedon jakamista (Sawyer, 2008). 

Oppilaiden motivaatiota tutkimuksen aikana pyrittiin pitämään yllä mm. käyttämällä vain 

vähän aikaa monimutkaisten abstraktien tietojenkäsittelytieteisiin liittyvien käsitteiden sel-

vittämiseen. Tärkeämpää oli, että jokainen oppilas saisi halutessaan valmiiksi kerhoon va-

rattuna aikana oman ohjelmaidean. Koska tutkimus oli vapaaehtoista koulun ulkopuolista 

toimintaa, oppilaiden annettiin myös toimia kerhossa mahdollisimman vapaasti. 

4.2 Scratchin käyttö tutkimuksessa 

Oppilaat käyttivät Scratch - ohjelmointiympäristöä itse suunnittelemansa työn toteuttami-

seen. Scratchin käyttöliittymä muodostuu neljästä alueesta, jotka ovat näyttämö (1.), hahmot 

(2.), komennot (3.) ja koodialue (4.). Jokaista ohjelman hahmoa varten on oma koodialue, 

johon siirretään ja jossa yhdistellään keskenään sopivia komentoja. Käynnistämällä ohjelma 

hahmo reagoi audiovisuaalisesti kirjoitettuun koodiin (Kinnunen et al., 2011; Baytak & 

Land, 2011). 
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Kuvio 3.  Scratch - käyttöliittymä v1.4. (Scratch - ohjelmointiympäristö) 

Ongelmanratkaisu perustui siihen, että oppilaiden piti löytää sopiva tapa yhdistellä komen-

toja koodialueella, jotta hahmo saadaan liikkumaan, puhumaan, ääntämään, reagoimaan 

käyttäjän haluamalla tavalla jne.  

4.3 Toiminta tutkimuksen aikana  

Pari päivää ennen ohjelmointikerhon alkua, kun osallistujat olivat selvillä, heitä pyydettiin 

vastaamaan alkuhaastatteluun (LIITE 2). Ohjelmointikerho, jossa oppilaat toteuttivat oman 

työn, koostui kuudesta kahden tunnin pituisesta kokoontumisesta. Ohjelmointikerhon jäl-

keen oppilaita pyydettiin osallistumaan loppuhaastatteluun. Noin 2 viikkoa ohjelmointiker-

hon jälkeen yksi vapaaehtoinen osallistui vielä ohjelmointiin liittyvien käsitteiden ymmär-

rystä mittaavaan testiin (LIITE 12).  

Taulukko 1.  Oppilaiden päätehtävät tutkimuksessa. 
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1. Kerta (2 tuntia): 

1. Oppilaat täyttävät ongelmanratkaisukyvyn itsearviointilomakkeen (LIITE 1).  Ennen 

itsearvioinnin täyttämistä oppilaille havainnollistetaan Likert - skaalan eroja. Erityi-

sesti heille painotetaan arkielämän esimerkkien (Esim. Miten pääset sisälle kotiin, 

jos huomaat, että olet unohtanut avaimen sisälle ja ketään ei ole kotona?) avulla, että 

kysymyksiin vastatessa tulee miettiä omaa tapaa ratkoa ongelmia jokapäiväisissä ti-

lanteissa. 

2. Oppilaat muodostavat ohjelmointiryhmät. Opettaja kannustaa muodostamaan 2 - 3 

oppilaan ryhmiä, mutta yksinkin saa olla, jos haluaa.  

3. Opettaja esittelee lyhyesti Scratch - ohjelmointiympäristön keskeisiä toimintoja ja 

näyttää miten ohjelma käynnistetään.  

4. Ryhmät tutustuvat Scratch - ohjelmoinnin perusteisiin yksinkertaisten tehtävien 

avulla (LIITE 3).  

5. Opettaja kiertää ryhmissä ja auttaa oppilaita tehtävien tekemisessä. 

6. Opettaja antaa ryhmille kotitehtävän ideoida omaa työtä seuraavaa kokoontumista 

varten (LIITE 4). 

2. Kerta (2 tuntia): 

1. Opettaja antaa lyhyesti (n. 10 min) ohjeita:   

 Jaa ideasi pieniin helpommin koodattaviin osiin (LIITE 5).  

 Pohdi ohjeistuksen avulla miten toimit ongelmanratkaisutilanteessa (LIITE 6).  

 Etsi ratkaisuja annettujen vinkkien avulla (LIITE 7). 

2. Lapset alkavat toteuttaa omaa ideaansa. 

3. Opettaja neuvoo lapsia yksityisesti. 

4. Opettaja näyttää videotykillä miten vinkkejä voi hakea valmiista projektista. 

5. Opettaja pyytää lapsia listaamaan ratkaisemattomia ongelmatilanteita, joihin hän lu-

paa tukea seuraavalla kerralla. 

3. Kerta (2 tuntia): 

1. Opettaja esittää lyhyesti (noin 5 minuuttia) muutamia Scratch - ohjelmointivinkkejä 

helpottamaan tilanteita, joissa oppilailla on ollut vaikeuksia:   
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 Komentoa kuvaava selitys saadaan esille seuraavasti: Valitse komento ja paina 

hiiren oikea näppäin. Valitse avautuvassa valikossa “Help”. 

 Haluttu skripti-kokonaisuus saadaan nopeasti kopioitua hahmolta toiselle seuraa-

vasti: Valitse leimasin, kosketa kopioitavaa skripti-kokonaisuutta ja siirrä synty-

nyt kopio halutun hahmon päälle.  

 Hahmon liikettä ohjaavien x ja y - koordinaattien arvot voi helposti tarkistaa (kun 

ohjelma ei ole käynnissä) liikuttamalla hahmoa ohjelman alustalla ja lukemalla 

ruudun oikeassa alareunassa olevat hahmon paikannuskoordinaatit.   

 Internetistä löytyy nyt Google hakusanalla “Scratch ohjelmointia Tietopissa” si-

vusto (Ohjelmointikerhon ohjeet), johon opettaja on kerännyt yleisiä Scratch - oh-

jelmointivinkkejä ja vastauksia oppilaiden edellisellä kerralla esittämiin kysy-

myksiin.  

2. Lapset jatkavat oman ideansa toteuttamista. 

3. Opettaja pyytää oppilaita pohtimaan omaa käyttäytymistä ongelmanratkaisutilan-

teessa 2. kerran kyselyä hieman yksinkertaisemmalla versiolla (LIITE 8). 

4. Kerta (2 tuntia): 

1. Opettaja esittää lyhyesti (noin 5 minuuttia) yhden Scratch - ohjelmointivinkin hel-

pottamaan tilanteita, joissa oppilailla on ollut vaikeuksia:  

 Keskustelu, jossa havainnollistetaan esimerkein skriptin suorituskertojen ilman 

ikuisesti - silmukkaa ja ikuisesti - silmukalla. 

2. Oppilaat jatkavat oman ohjelmansa tekemistä 

3. Opettaja kannustaa jokaista ryhmää pohtimaan miten he voisivat kehittyä ongelman-

ratkaisijoina asiassa, jonka he tunnistivat kehittämiskohteena edellisellä kerralla 

(LIITE 8). 

4. Opettaja kysyy oppilailta ovatko he työskennelleet jonkin ohjelmointiongelman pa-

rissa, johon on vaikea löytää ratkaisua. Opettaja ehdottaa, että tällaisia vaikeampia 

ongelmia koetetaan ratkaista väliaikaisesti koottavissa isommissa ryhmissä. Ryhmät 

muodostetaan niin, että niihin valitaan alkuperäisiä ryhmiä, joilla on sama tai riittä-

vän samanlaisia ongelmia. Väliaikaisten ryhmien toimintaa ohjataan erillisellä oh-

jeistuksella (LIITE 9). 

5. Opettaja kannustaa oppilaita jatkamaan työnsä tekoa ja pyrkimään sen viimeistelyyn 

jäljellä olevien kahden kokoontumiskerran aikana.  
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5. Kerta (2 tuntia): 

1. Opettaja esittää lyhyesti (noin 10 minuuttia) muutamia ohjelmointivinkkejä helpot-

tamaan tilanteita, joissa oppilailla on ollut vaikeuksia:  

 Yksinkertaisen skriptin avulla havainnollistetaan miten tieto - muuttujaa ja toi-

minnot ryhmät operaatioita voi käyttää monipuolistamaan toimintaa (Näppäimis-

tön painalluksella hyppäävä kissa saadaan puhumaan eri tavoin peräkkäisillä hyp-

pykerroilla.) 

 Opettaja kannustaa oppilaita käyttämään ongelmanratkaisun tukena “Scratch oh-

jelmointia Tietopissa” sivustoa (Ohjelmointikerhon ohjeet) ja kertoo, että sinne 

on lisätty uusia vinkkejä oppilaita kiinnostavista aiheista. 

2. Oppilaat jatkavat oman ohjelmansa tekemistä.  

3. Opettaja tarjoaa ryhmille mahdollisuutta analysoida ongelmanratkaisua ohjeistuksen 

avulla (LIITE 10). 

4. Opettaja auttaa yksittäisiä ryhmiä tarpeen mukaan. 

6. Kerta (2 tuntia): 

1. Opettaja ohjaa ryhmien toimintaa sen perusteella ovatko he analysoineet ongelman-

ratkaisuaan edellisellä kerralla annetun ohjeistuksen mukaan: 

 Ryhmät (1, 6, 8 ja 10), jotka ovat jo analysoineet ongelmanratkaisuaan, saavat 

muutamia ehdotuksia, joiden avulla he voivat viimeistellä työnsä (LIITE 11). 

 Muita ryhmiä (2, 3, 4, 5, 7, 9 ja 11) kannustetaan uudelleen analysoimaan ongel-

manratkaisuaan jo annetun ohjeistuksen mukaan (LIITE 10). 

2.  Oppilaat työskentelyä ryhmissä ohjeistuksen mukaan ja viimeistellen ohjelmiaan 

3.  Oppilaat täyttävät ongelmanratkaisukyvyn itsearviointilomakkeen (LIITE 1).  Ennen 

itsearvioinnin täyttymistä kerrataan Likert - skaalan eroja. Oppilaita muistutetaan uu-

delleen arkielämän esimerkkien (Esim. Miten pääset sisälle kotiin, jos huomaat, että 

olet unohtanut avaimen sisälle ja ketään ei ole kotona?) avulla, että kysymyksiin vas-

tatessa tulee miettiä omaa tapaa ratkoa ongelmia jokapäiväisissä tilanteissa. 

4. Ohjelmointikerhon lopuksi opettaja pyytää vapaaehtoisia ryhmiä esittelemään työtään 

toisille videotykin avulla. Ryhmä 4 esittelee työtään, jonka jälkeen on aika päättää 

kerhotoiminta. 
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4.4 Aineiston keruumenetelmät 

Tutkimuksen olennaisin tiedonlähde oli oppilaiden ongelmanratkaisukyvyn itsearviointimit-

tarin tulosten vertailu tutkimuksen alussa ennen Scratch - ohjelmointiharjoitteita ja tutki-

muksen lopuksi ohjelmointiharjoitteiden jälkeen. Tämä osa tutkimuksesta toteutettiin kva-

sikokeellisena tutkimuksena, jossa riippumattomana muuttujana oli Scratch - ohjelmointi ja 

riippuvana muuttujana oppilaiden käsitys itsestä ongelmanratkaisijana (Nummenmaa, 

2009). Tutkimuksessa kerättiin tietoa myös seuraavilla tavoilla: oppilaiden alku - ja loppu-

haastattelu, vapaamuotoisten muistiinpanojen kirjoittaminen oppilaiden työskentelystä, op-

pilaiden tuottamien Scratch - komentojen analysointi ja Scratch - ohjelmointitaidon mittaus. 

Oppilaat osallistuivat vaiheisiin, jotka on kirjoitettu sinisellä ja vihreällä värillä kuvassa 4.  

 

 

Kuvio 4.  Tutkimuksen kulku ja mittaus. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Alkuhaastattelu 

Kaikki 17 tutkimukseen osallistuneet 6. luokan oppilaat vastasivat pari päivää ennen ohjel-

mointikerhon alkua tehtyyn alkuhaastatteluun (LIITE 2), jonka tarkoitus oli selvittää käsi-

tyksiä ongelmanratkaisusta ja mahdollinen aiempi ohjelmointikokemus.  

Oppilailla oli ongelmanratkaisusta omakohtaisia kokemuksia, mikä näkyi mm. siinä, että he 

viittasivat kysyttäessä “Mitä ongelmanratkaisu mielestäsi on?” ongelmanratkaisustrategiaan 

(“ongelmien ratkomista osissa”), luovuuteen (“päästä ongelman yli eli keksiä jokin hyvä 

idea”) ja ongelmaa kuvaavan tiedon muokkaamiseen omassa mielessä (“Matemaattista 

ajattelua, asioiden järjestelyä eri järjestyksiin ja eri vaihtoehtojen pohtiminen”). Vastaus 

kysymykseen “Kerro esimerkki vaikeasta ongelmasta, jonka olet ratkaissut?” oli monille 

oppilaille vaikea. Pari oppilaista viittasi koulun matematiikan tehtäviin. Vain kolme oppi-

laista viittasi avoimen kaltaiseen, ei-kaavamaiseen ongelmaan (“krossissani tulpanjohto oli 

sulanut koneeseen ja ratkaisin sen käyttämällä järkeä”, “kotona tehty äänitorven piirilevyn 

korjaus (äänitorvi oli tehty alunperin koulussa, mutta se oli rikkoutunut)” ja “suunnittelin 

askarteluhuoneen roskista valintakriteereinä tilavuus, siisti tyhjennys ja käytännöllisyys” ). 

Kysymykseen “Miten ratkaisit vaikean ongelman?” esitettiin useammin kuin kerran ongel-

maan liittyvän tiedon mieleen palauttaminen, paneutuminen ongelman määrittämiseen ja 

avun pyytäminen. Yhden oppilaan vastauksella oli yhteys myös itsesäätelyprosessiin ongel-

manratkaisun aikana (“yritän asiaa niin kauan, että onnistun jossakin asiassa”). 

Yksi oppilaista tulkitsi ohjelmoinniksi internetin pelisivustolla (Miniclip) pelaamansa erään 

pelin tarjoaman graafisten ominaisuuksien muokkausmahdollisuuden. Todellisuudessa op-

pilailla ei ollut ohjelmointikokemusta ennen ohjelmointikerhoa. Ohjelmoinnin oppilaat liit-

tivät useimmiten tietokoneen käyttöön ja pelien ja animaation tekemiseen.  

5.2 Läsnäolo ja ohjelmointiryhmät 

Tutkimusta varten perustettu ohjelmointikerho kokoontui kolmen viikon aikana 2 kertaa vii-

kossa (keskiviikkoisin ja perjantaisin) kerrallaan 2 tunnin ajan kunnan tarjoamassa tietoko-

neluokassa iltapäivisin koulun jälkeen. Tutkimukseen osallistui 17 Iin kunnan erään koulun 

6. luokan oppilasta, jotka olivat kaikki samasta luokasta. 
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 9 poikaa + 8 tyttöä = 17 oppilasta  

 keskimäärin kerhossa oli paikalla 92 % oppilaista 

 kerhosta oli poissa yhteensä 6 oppilasta (3 poikaa ja 3 tyttöä), joista yksi poika oli 

poissa kaksi kertaa  

 kaikki 17 oppilasta osallistuivat ongelmanratkaisukyvyn itsearviointiin (LIITE 1)  

 

 

Kuvio 5.  Läsnäolo ohjelmointikerhossa 

Taulukko 2.  Ohjelmointiryhmät 

 
 

Ohjelmointiryhmiä muodostui 11. Niissä oli vain tyttöjä tai poikia. 

5.3 Scratch - komentojen analysointi 

Kaikki tässä kappaleessa esitetyt tiedot pohjautuvat Scratch versiossa 1.4 (Scratch - ohjel-

mointiympäristö) käytössä olevan ympäristön ominaisuuksiin. Komennoilla tarkoitetaan 

ympäristön “Scripts” välilehden tarjoamia ohjelmointilohkoja. Hahmot, äänet ja esiintymis-

taustat ovat ympäristön tarjoamia muita ohjelmallisia elementtejä. 

Ryhmät aloittivat oman työn ohjelmoinnin toisella kokoontumiskerralla. Mahdollisesti joi-

takin ohjelmointivirheitä sisältäen työn saivat valmiiksi tai lähes ryhmät: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 
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10. Ryhmän 1 työssä oli hieman enemmän ohjelmointivirheitä, ryhmän 5 työ jäi alkutekijöi-

hin, ja ryhmä 6 toteutti lopulta yksinkertaisen demon. Työt olivat ryhmää 6 lukuun ottamatta 

yksinkertaisia pelejä ja animaatioita. Ryhmät 2, 4 ja 11 tekivät useampia töitä, ja niiden 

osalta tulokset on yhdistetty. Ryhmien tekemät työt on nähtävissä ohjelmointiympäristössä 

(Scratch - ohjelmointiympäristö) käyttäjätunnuksella “peteniskanen” ja salasanalla ”opiske-

lija12”. 

Seuraavassa on tiivistettynä joitakin lukuja toteutettujen ohjelmakomentojen (kuva 6) näkö-

kulmasta: 

 ryhmän tuottamien komentojen keskiarvoinen määrä / kerta = 17 

 ryhmän tuottaminen komentojen keskiarvoinen määrä 6. kerran lopussa = 85 

 tuotettujen komentojen huippu (ryhmä 4., 5. kerran lopussa) = 166  

 tuotettujen komentojen alhaisin määrä (ryhmä 5., 6. kerran lopussa) = 5 

 

Kuvio 6.  Ohjelmakomentojen lukumäärän kehitys.  

Kuvassa 7 näkyy kuinka suurta osaa tarjolla olleista ominaisuuksista ryhmät käyttivät töis-

sään. Hahmojen, äänien ja taustojen osalta on otettu huomioon onko käytetty ympäristön 

tarjoamia valmiita, ympäristössä itse tehtyjä vai ympäristön ulkopuolelta tuotuja kom-

ponentteja. 
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Kuvio 7.  Käytettyjen ohjelmointikomponenttien osuus. 

Kuvassa 8 on esitetty töissä käytettyjen komentojen prosentuaaliset osuudet ympäristön tar-

joamista mahdollisuuksista. Komentojen luokittelu seuraa “Scripts” välilehden luokittelua 

versiossa 1.4. (Scratch - ohjelmointiympäristö). “Lisäkomennot” - kategoria tarkoittaa, että 

työssä on käytetty funktioita. Komentojen tarkka kuvaus on kerrottu ohjelmointiympäris-

tössä (Scratch - ohjelmointiympäristö). 
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Kuvio 8.  Komentojen prosentuaaliset osuudet ryhmissä 

5.4 Ongelmanratkaisukyvyn itsearviointi  

Ongelmanratkaisukyvyn itsearviointiin käytettiin mittaria (LIITE 1), joka mittaa oppilaiden 

omia käsityksiä ongelmanratkaisutilanteissa itseluottamukseen, itsesäätelyyn ja ongelmien 

mahdolliseen välttämiseen liittyen. Nummenmaan (2009) mukaan sopiva testi toistettujen 

mittausten keskiarvojen tilastolliseen vertailuun käytettäessä laatueroasteikkoa ja havainto-

jen ollessa vähemmän kuin 20 on Wilcoxonin testi. Se on toistettujen mittausten T-testin 

epäparametrinen, järjestyslukuihin perustuva vastine (Cooligan, 2014).  

Ennen SPSS - analysointia mittarin (LIITE 1) itsehillintää (kysymykset 13 - 19) ja ongelmien 

välttämistä (kysymykset 20 - 24) koskevat vastaukset invertoitiin (“En koskaan toimi näin” 

vastaus muutettiin muotoon “Toimin aina näin”, “Toimin harvoin näin” muutettiin muotoon 



31 

 

 

“Toimin usein näin” jne.), jolloin alku - ja loppumittauksen keskiarvoja voitiin verrata toi-

siinsa niin, että korkeampi keskiarvo kuvaa luottamuksen ja itsehillinnän kasvamista sekä 

välttämisen vähenemistä. 

Seuraavissa taulukoissa kirjaimet “AT” viittaavat tutkimuksen alussa tehtyyn, ja kirjaimet 

“LT” viittaavat tutkimuksen lopussa tehtyyn itsearviointiin. 

Taulukko 3.  Descriptive Statistics. 

 

Kyselyyn osallistuivat kaikki (n=17) oppilaat. Taulukko 3 esittää mm. vastausten keskiarvot 

suhteessa itsearviointimittariin (LIITE 1). 
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Taulukko 4.  Wilcoxonin testin vertailuja. 

 

17 tutkimukseen osallistuneesta 6. luokkalaisesta 14 koki, että heidän luottamuksensa it-

seensä ongelmanratkaisijana kasvoi Scratch - ohjelmointikerhon aikana, kahden oppilaan 
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tapauksessa luottamuksessa ei tapahtunut muutosta, ja yhden oppilaan luottamus itseensä 

heikkeni.  17 tutkimukseen osallistuneesta 6. luokkalaisesta kahdeksan koki, että heidän on-

gelmanratkaisutilanteessa ilmenevä itsehillintänsä kasvoi Scratch - ohjelmointikerhon ai-

kana, kahden oppilaan tapauksessa itsehillinnässä ei tapahtunut muutosta, ja seitsemän op-

pilaan itsehillintä laski. 17 tutkimukseen osallistuneesta 6. luokkalaisesta 10 koki, että hei-

dän taipumuksensa välttää ongelmia heikkeni Scratch - ohjelmointikerhon aikana, neljän 

oppilaan tapauksessa välttämisessä ei tapahtunut muutosta, ja kolmen oppilaan ongelmien 

välttäminen kasvoi kerhon aikana. (Laerd Statistics, 2013) 

Taulukko 5.  Wilcoxonin testin z ja p arvot. 

 

Tutkimuksessa tutkittiin Scratch - ohjelmoinnin vaikutusta 6. luokan oppilaiden käsitykseen 

itsestä ongelmanratkaisijana käyttäen mittarina Serdn et al. (2010) turkkilaisille alakoulun 

oppilaille skaalaamaa mittaria. Oppilaat kokivat, että heidän luottamuksensa ongelmanrat-

kaisutaitoon kasvoi tilastollisesti merkittävästi 3 viikkoa kestäneen ohjelmointikerhon ai-

kana, z = -3,104, p = 0,002, efektikoon ollessa suuri (d = 0,97). Oppilaat kokivat myös, että 

ongelmien välttäminen väheni tilastollisesti merkittävästi 3 viikkoa kestään ohjelmointiker-

hon aikana, z = -2,258, p = 0,024, efektikoon ollessa keskisuuri (d = 0,63). Sen sijaan oppi-

laiden mielestä heidän itsehallinnassaan ei tapahtunut tilastollisesti merkittävää muutosta 

Scratch - ohjelmointiin liittyviä ongelmia ratkottaessa.  
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5.5 Loppuhaastattelu 

Haastatteluun (LIITE 11) osallistui kuusi tutkimuksessa mukana ollutta 6. luokan oppilasta, 

jolloin vastausprosentti oli 35 %.  Haastattelun tarkoitus oli tiedustella kokemuksia Scratch 

- ohjelmoinnista, selvittää mitä lisäaineistoa on käytetty, ja millä tavalla oppilaat olisivat 

arvelleet saaneensa enemmän aikaan kurssilla. 

 
 

Kuvio 9.  Scratch - ohjelmoinnin vaikeusaste. 

 

Kuvio 10.  Mielikuva Scratch - ohjelmoinnista kurssin jälkeen. 

Kysymyksen numero 3 ensimmäiset neljä tietolähdettä olivat oppilaiden käytössä kurssia 

varten luodulla internetsivulla (Ohjelmointikerhon ohjeet): 
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Kuvio 11.  Scratch - ohjelmointikurssilla käytetyt tietolähteet. 

Kysymykseen “Miten olisit saanut enemmän aikaan ohjelmointikurssilla?” oppilaat vastasi-

vat mm. “pitempi kurssi”, “jos oltaisiin autettu enemmän” ja “jos olisin keskittynyt”. Eräs 

oppilas vastasi myös “olisi suunnitellut ensin paremmin, eikä muuttaa suunnitelmia niin 

monesti, eikä aikaa olisi mennyt niin paljon juttujen korjaamiseen”. 

5.6 Ohjelmointitaidonmittaus 

Vapaaehtoiseen ohjelmointitaidon mittaukseen (LIITE 12) osallistui yksi poika ensimmäi-

sestä ryhmästä. Mittaus tapahtui Scratch - ympäristössä (Scratch - ohjelmointiympäristö). 

Testissä käytetty ohjelmaprojekti on nähtävissä ohjelmointiympäristössä (Scratch - ohjel-

mointiympäristö) nimellä “Ohjelmointitaidon mittaus” käyttäjätunnuksella “peteniskanen” 

ja salasanalla “opiskelija12”. Oppilaalla oli mahdollisuus tehdä ympäristössä kokeiluja testin 

aikana. Testi alkoi klo 15.00. 

1. Tehtävä 

Mitä tapahtuu, jos lahjalle luotua koodia muutetaan seuraavalla tavalla? 
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Kuvio 12.  Muutos lahja - hahmon koodissa.  

Oppilas: ”Vanhassa koodissa lahja lähtee heti liikkeelle, kun painetaan nuoli oikealle. Uu-

dessa, kun painetaan nuoli oikealle, lahja sanoo 2 sekunnin ajan "Mitähän nyt tapahtuu" ja 

lähtee vasta sitten liikkeelle.”  

Opettaja muokkaa koodia niin, että muu koodi ei vaikuta toteutukseen, ja kysyy oppilaalta: 

“Oletko edelleen samaa mieltä? Tutkisitko koodia uudelleen.” 

Oppilas: “Uudessa koodissa lahja sanoo 2 sekunnin ajan toistuvasti “Mitähän nyt tapahtuu?”, 

kun ei paineta nuoli oikealle. Kun painetaan nuoli oikealle lahja lähtee liikkeelle.” (OIKEA 

VASTAUS) 

2. Tehtävä  

A. Millä perusteella ritari hyppää ylös, kun painetaan nuoli ylös näppäintä ?  

 

Kuvio 13.  Versio ritari - hahmon hyppy - koodista. 

Oppilas: ”Kun painetaan nuoli ylös, ritari hyppää 100 y:n arvoa ylös, ritari on ilmassa 1 

sekunnin ja tulee sitten 100 y:n arvoa alas.” (OIKEA VASTAUS)  

B. Millä perusteella ritari hyppää ylös, kun painetaan nuoli ylös näppäintä ?  
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Kuvio 14.  Versio ritari - hahmon hyppy - koodista.  

Oppilas: “Ritari hyppää vain 10 kertaa … miksi se ei hyppää? … ritari ei hyppää.” 

Opettaja: ”Osaatko selittää koodia tutkimalla miksi se ei hyppää ?” 

Oppilas: “Ei eroa muuten edellistä koodista kuin nyt sanotaan toista 10 kertaa, toisessa sa-

notaan toista ikuisesti.” 

Opettaja: “Mitä tarkoittaa toista ikuisesti ?” 

Oppilas: “Se tarkistaa ihan koko ajan painetaanko nuoli ylös.” 

Opettaja: “Mitä tarkoittaa toista 10 kertaa ?” 

Oppilas: “Että se vain kattoo 10 kertaa onko painettu nuolinäppäintä ylös". 

Opettaja: “Miksi tässä toisessa esimerkissä ritari ei hypännyt ?” 

Oppilas: “Se katto vain 10 kertaa onko nuoli painettu ylös”. (OIKEA VASTAUS) 

C. Millä perusteella ritari hyppää ylös, kun painetaan nuoli ylös näppäintä ?  
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Kuvio 15.  Versio ritari - hahmon hyppy - koodista.  

Oppilas testaa koodia ja sanoo: “Hypin lahjapakettien yli. Koodissa sanotaan, että hyppää 

siihen asti, kunnes score on 10, mutta testin mukaan ritari hyppäsi lahjan yli 11 kertaa.” 

Opettaja: “Osaatko selittää miksi ritari hyppäsi yli 11 kertaa ?”. 

Oppilas: “En osaa sanoa”. (PUUTTEELLINEN VASTAUS)  

3. Tehtävä 

A. Milloin ritari koskettaa reunaa, ja mitä sitten tapahtuu ? 

 

Kuvio 16.  Versio ritari - hahmon koodista.  

Oppilas: “Kun ritari koskettaa viimeisen taustan reunaa, joka on 4800, sitten se pysähtyy ja 

sanoo "You win" ja sitten kaikki pysähtyy.” 

Opettaja: “Miten voisit testata, oletko ymmärtänyt koodin suorituksen oikein ?”  

Oppilas: “Pelataan peli loppuun niin, että ritari koskettaa reunaa.” 

Opettaja: “Testaapa toimintaa seuraavasti: Kun peli käynnistyy, ota hiirellä kiinni ritarista ja 

käytä sitä pelin eri reunoissa. Tulos ?” 
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Oppilas: “Kun siirrän ritarin oikeaan reunaan, tulee teksti "You win" ja sitten peli loppuu". 

Opettaja: “Siirräpä ritaria johonkin toiseen reunaan. Mitä tapahtuu ?”.  

Oppilas: “Tulee teksti “You win”, koska se taas kosketti reunaa".  

Opettaja: “Kokeilepa siirtää toisiin reunoihin. Mitä tapahtuu ?”. 

Oppilas: “Tulee teksti You win". 

Opettaja: “Mitä reuna mielestäsi tarkoittaa ?”. 

Oppilas: “Kaikkia näytön reunoja”. 

Opettaja: “Koskettaako ritari koskaan reunaa ?”. 

Oppilas pelaa pelin loppuun ja vastaa: “Ei kosketa reunaa”. 

Opettaja: “Suoritetaanko pelissä koskaan ehtolauseen sisällä olevaa koodia ?”. 

Oppilas: “Ei”. (OIKEA VASTAUS) 

B. Miten oheisessa koodissa varmistetaan, että taustan liike pysähtyy haluttuun aikaan? Mil-

loin tausta pysäytetään?  

 

Kuvio 17.  Ritari - hahmon liike - koodi.  

Oppilas: “Kun liike_x on 480, taustan liike pysähtyy."  

Opettaja: “Miten liikkeen pysähtyminen varmistetaan ?" 
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Oppilas: “Se ei enää leimaa siihen mitään, niin sitten se ei enää liiku".  

Opettaja: “Miksi leimaaminen lopetetaan ?" 

Oppilas: “Sillä ei ole enää liike_x:ää, jota se voisi leimata".  

Opettaja: “Selitä minulle alusta saakka miten koodin suoritus lähtee liikkeelle ja etenee ?". 

Oppilas: “Kun painetaan vihreä lippu, liike_x ja Score menevät nollaan. Sitten seuraavaa 

koodia aletaan tekemään ikuisesti: pyyhi, vaihda asusteeksi, kun asuste on vaihdettu leima-

taan viereen toinen samanlainen tausta, sitten jos on painettu nuoli oikealle, tausta liikkuu 

vasemmalle niin että tämä tausta -480. Sitten se pysähtyy, kun sille ei ole annettu lupaa liik-

kua enää pitempään".  

Opettaja: “Osoita minulle vielä koodi, joka määrää sen, että tausta ei liiku enempää kuin 

480  x:n yksikköä ?".  

Oppilas: “liike_x piikki pistää pienempään -480. Se liikkuu 5 koordinaattia kerrallaan”. 

Ope: “Kerro minulle rivi, jolla tausta saadaan liikkumaan". 

Oppilas: “Muuta muuttujan liike_x arvo -5". (OIKEA VASTAUS) 

Oppilas: “Haluaisin mennä jo pihalle”. 

Testi keskeytettiin klo 15.25. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Erään Iin kunnan 6. luokan oppilaille (n=17) pidettiin kolmen viikon ajan Scratch - ohjel-

mointikerhoa, jonka aikana mitattiin yleistä ohjelmointitaidon kehittymistä ja erityisesti op-

pilaiden käsitystä itsestään ongelmanratkaisijana. Kappaleessa 6.1 esitetään tutkimuksen 

johtopäätöksiä ohjelmointikerhon tapahtumista ja kappaleessa 6.2 havaintoja ohjelmointi-

kerhon jälkeen eräälle kerhoon osallistuneelle oppilaalle tehdystä ohjelmointitaitoa mittaa-

vasta testistä. 

6.1 Ohjelmointikerho 

6.1.1 Alkuhaastattelu 

Alkuhaastattelu (LIITE 2) paljasti, että yhdelläkään tutkimukseen osallistuneella oppilaalla 

ei ollut aiempaa ohjelmointikokemusta. Heidän vastauksensa olivat yhteydessä ongelman-

ratkaisun teoriaan mm. niin, että he viittasivat useisiin ongelmanratkaisuprosessin (Pretz et 

al., 2003) vaiheisiin, kuten tunnista ongelma (“huomioimalla numerot, jotka lausekkeessa 

on”), järjestä mielessä ongelmaa koskeva tieto (“asioiden järjestelyä eri järjestyksiin”), ke-

hitä ratkaisustrategia (“ongelmien ratkomista osissa”, “kokeilemalla”) ja resurssien varaa-

minen ongelman ratkaisemiseksi (“kyselemällä neuvoa”). Osa oppilaista yhdisti myös aiem-

man tiedon ja ongelmanratkaisukyvyn olennaisen yhteyden (Mayer & Wittrock, 2009; Pretz 

et al., 2003; Schunk, 2012). Yksi oppilas viittasi lisäksi epäsuorasti itsesäätelyyn (“Yritän 

asiaa niin kauan, että onnistun jossakin asiassa”) ratkottaessa vaikeita ongelmia. Ajatuksen 

voi tulkita liittyvän esimerkiksi sisäiseen motivaatioon ja minäpystyvyyteen, jotka ovat osa 

ongelmanratkaisuun liittyvän itsesäätelyprosessin ennakointivaiheen uskomuksia omasta 

motivaatiosta (Bandura, 1997; Zimmerman & Campillo, 2003). 

6.1.2 Ongelmanratkaisukyvyn itsearviointi 

Erään 6. luokan oppilaiden (n=17) käsitys itsestään ongelmanratkaisijana muuttui 3 viikkoa 

kestäneen ohjelmointikerhon aikana käytettäessä mittarina alunperin Heppnerin ja Peterso-

nin (1982) yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa kehittämää ja Serdn et al. (2010) turkkilai-

sille alakoulun oppilaille skaalaamaa mittaria. Oppilaiden luottamus omaan ongelmanratkai-

sutaitoon kasvoi kerhon aikana (z = -3,104, p = 0,002) efektikoon ollessa suuri (d= 0,97). 
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Vastausten keskiarvojen näkökulmasta luottamus kasvoi 0,33 suhteessa mittarissa (Serdn et 

al., 2010) käytettyyn viisiportaiseen kyselyyn. Oppilaat kokivat myös, että heidän taipumuk-

sensa välttää ongelmia väheni kerhon aikana (z = -2,258, p = 0,024) efektikoon ollessa kes-

kisuuri (d = 0,63). Vastausten keskiarvojen näkökulmasta ongelmien välttäminen väheni 

0,24 suhteessa mittarissa (Serdn et al., 2010) käytettyyn viisiportaiseen kyselyyn.  

Efektikokojen perusteella voidaan sanoa, että kerhon lopussa annetuista luottamusta mittaa-

vista vastauksista 84 % on alussa annettujen luottamusta mittaavien vastausten keskiarvon 

yläpuolella, ja 73 % kerhon lopussa annetuista välttämisen laskua mittaavista vastauksista 

on kerhon alussa annettujen välttämistä  mittaavien vastausten keskiarvon yläpuolella. Jos 

valitaan satunnaisesti kerhon lopussa annettu ongelmanratkaisukyvyn itseluottamusta mit-

taava vastaus, se on 76 % todennäköisyydellä suurempi kuin satunnaisesti valittu kerhon 

alussa annettu itseluottamusta mittaava vastaus. Jos valitaan satunnaisesti kerhon lopussa 

annettu ongelmanratkaisukyvyn välttämisen laskua mittaava vastaus, se on 66 % todennä-

köisyydellä suurempi kuin satunnaisesti valittu kerhon alussa annettu välttämistä mittaava 

vastaus. (R Psychologist, 2014) 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ongelmien ratkaiseminen Scratch - ohjelmoin-

tiympäristössä voi kehittää myönteisesti alakoulun oppilaan käsitystä itsestään arkipäiväis-

ten ongelmien ratkaisijana. 

6.1.3 Scratch - komentojen analysointi  

Ryhmien toteuttamien komentojen keskiarvoinen määrä kokoontumiskertaa kohden oli 17, 

mikä on melko paljon ottaen huomioon, että kenelläkään osallistujalla ei ollut aiempaa ko-

kemusta. Kohtuullisen nopea eteneminen viittaa siihen, että Scratch on onnistuttu suunnitte-

lemaan aloittelijoille helpoksi (Resnick et al., 2009). Aiemmissa tutkimuksissa onkin to-

dettu, että oppilaat edistyvät ohjelmoinnissa odotettua nopeammin (Tangney et al., 2010). 

Koodirivien määrä ei yksiselitteisesti kerro monipuolisesta ohjelmointitaidosta tai ongel-

manratkaisukyvystä. Esimerkkinä tästä voidaan mainita ryhmän 1 toteutus, jossa ritari - hah-

mon piti hypätä lahjapakettien yli, kunnes taustakuva oli liikkunut 10 kertaa leveytensä ver-

ran. Ryhmä 1 mm. kopioi valmiiseen malliin (Ohjelmointikerhon ohjeet) perustuen alla ole-

vat kolme koodiriviä 11 kertaa vain parin kokonaisluvun arvoa muuttaen. 
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Kuvio 18.  Osa liikkuva tausta - koodia. 

Saman toiminnan runsasta kopiointia kehittyneempi ratkaisu on esimerkiksi funktioiden 

käyttäminen, jolloin usein toistuva toiminta voidaan esittää pienemmällä määrällä koodia 

kirjoittamalla toteutus kerran ja kutsumalla sitä muualla koodissa tarpeen mukaan sopivin 

parametrein (Liberty, 1995). Esimerkiksi ryhmä 6 muokkasi toteutusta viimeistelyvaiheessa 

opettajan avustuksella juuri näin.  

Selkeimmin koodirivien kehitystä seuraamalla tutkimuksessa erottuvat ryhmät 4, 5 ja 6. 

Ryhmä 4 osoitti suurinta innostusta ja taitoa. Se sai ensimmäisenä valmiiksi pelinsä käytän-

nössä jo 4. kerran puolivälissä, ryhmä osasi ainoana käyttää omatoimisesti funktioita, ja se 

käytti töissään ennemmän erilaisia komentoryhmiä (kuva 8) kuin mikään muu ryhmä. Sel-

keimmin ryhmän edistyneisyys muihin verrattuna näkyy ehkä tarkasteltaessa käytettyjen oh-

jelmakomponenttien osuutta (kuva 7), joka oli 33 %, kun seuraavaksi suurin luku oli 25 % 

ryhmällä 3. Ryhmä 5: n koodin määrä pysyi tasaisen alhaisena koko tutkimuksen ajan. Tällä 

ryhmällä oli toimiva ja looginen peli - idea, jossa keskeisellä sijalla oli itsestään kehittyvä 

myrkyllisten molekyylien rakenne. Ryhmä oli hyvin kiinnostunut tutkimaan erilaisia mole-

kyylirakenteita kemian näkökulmasta, johon se käytti lähes kaiken ajan. Ryhmässä 6 oli vain 

yksi oppilas, joka vaikutti tavallista impulsiivisemmalta. Ryhmän 6 koodimäärä tippuu mer-

kittävästi 4. kerran jälkeen, mikä johtuu siitä, että oppilas tuhosi työnsä, ja teki sitten kokei-

luja erilaisilla toiminnoilla. Koodirivien kehitys paljastaa vielä, että myös ryhmien 2 ja 3 työt 

tulivat lähes valmiiksi jo 4. kerran lopussa. Ryhmien väliset erot havainnollistavat eroja mm. 

oppilaiden luonteiden, kykyjen ja sisäisen motivaation välillä. Tämän vuoksi pedagogisen 

tuen antamisen tulisi olla monipuolista. Kim ja Hannafin (2010) ovat osoittaneet, että opet-

tajan lisäksi oppilaat saavat tukea toisiltaan ja teknologialta, ja sitä tulee antaa toiminnan, 

ymmärryksen, metakognition ja ongelmanratkaisuun liittyvien strategioiden näkökulmista.  

Vertailtaessa komentojen prosentuaalisia osuuksia (kuva 8) nähdään, että ryhmissä ei ole 

kovin paljon eroja, jos ei oteta huomioon ääripäitä (ryhmä 4 - ryhmät 5/11). Tämä johtunee 
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mm. siitä, että oppilaat kopioivat samoja ratkaisumalleja “Vastauksia kysymyksiin” doku-

mentista (Ohjelmointikerhon ohjeet), ja he antoivat paljon vinkkejä toisilleen, jolloin useim-

miten samoja ratkaisumalleja sovellettiin eri ryhmissä. 

Käytettyjen ohjelmointikomponenttien osuus (kuva 7) osoittaa, että oppilaat käyttivät kes-

kimäärin noin 19 % ympäristön tarjoamista komennoista, hahmoista, äänistä ja taustoista. 

Esimerkiksi, vaikka loogiset operaatiot sisälsivät 8 % ryhmien yhteenlasketusta koodista, 

niistä käytettiin vain pientä osaa oppilaiden keskittyessä lähinnä “&”, “+”, “*”, “<” ja ”>” 

operaatioihin. Mikään ryhmä ei esimerkiksi käyttänyt monimutkaisempia matemaattisia tri-

gonometrisia funktioita. Yksi komentoryhmistä, jota käytettiin vähän, oli “Ääni”. Tämä joh-

tui todennäköisesti siitä, että se tarjoaa vain yksinkertaisia ääniä. Oppilaat tuottivat äänet 

useimmiten “Äänet” välilehden kautta, joka tarjoaa tuen musiikkikappaleiden kaltaisten hy-

välaatuisten audiotiedostojen käyttöön. On melko todennäköistä, että oppilaat eivät olisi 

myöskään osanneet käyttäneet “Kynä” kategoria komentoja, joita osa tarvitsi liikkuvan taus-

tan toteuttamiseen, jos opettaja ei olisi tarjonnut esimerkkitoteutuksia. Suomenkielinen do-

kumentointi olisi tarpeellinen, jotta 6. luokkalaiset ja nuoremmat oppilaat osaisivat omatoi-

misesti käyttää “Kynän” kaltaisia ominaisuuksia.  

Vaikka oppilaat käyttivät melko monia (k.a. 19 %) ympäristön ominaisuuksia, kuten tieto - 

muuttujia, useimmat eivät todennäköisesti oppineet ymmärtämään syvällisesti niiden toi-

mintaa ja merkitystä. Näin voi päätellä mm. siksi, että aiempi tutkimus on osoittanut, että 

eräät käsitteet, kuten muuttujat, toisto ja tapahtumiin liittyvä samanaikainen toiminta (Meer-

baum-Salant & Mordechai, 2013) ovat haasteellisia ymmärtää. Tutkimuksen aikana tehdyt 

havainnot tukivat tätä ajatusta, sillä joillakin oppilailla oli vaikeuksia ymmärtää esimerkiksi 

funktion toimintaa, yksittäisen koodirivin suoritusajankohtaa suhteessa näyttämön tapahtu-

miin, ja että komento suoritetaan vain kerran, jos sitä ei kutsuta uudelleen esimerkiksi sil-

mukan sisällä. 



45 

 

 

 

Kuvio 19.  Esimerkki väärinymmärryksestä. 

Kuvassa 19 on esimerkki tilanteesta, jossa moni oppilas ajatteli, että vihreän lipun painami-

sen jälkeen (tapa, jolla ohjelma käynnistetään ympäristössä), välilyönnin painaminen koska 

tahansa liikuttaa hahmoa 10 askelta. Todellisuudessa välilyönnin painaminen tarkistetaan 

nopeasti vain kerran heti vihreän lipun painamisen jälkeen. Jos välilyönnin haluttaisiin lii-

kuttavan hahmoa milloin tahansa ohjelman suorituksen aikana, yksinkertainen ratkaisu olisi 

suorittaa jos - lause esimerkiksi ikuisesti - silmukan sisällä. 

Yksi keskeinen havainto oppilaiden töistä oli, että heillä oli vaikeuksia löytää ja korjata oh-

jelmointivirheitä. Ohessa on esimerkkejä oppilaiden ohjelmointivirheistä, jotka mm. osoit-

tavat, että vaikka Scratch - ympäristössä onkin piilotettu paljon ammattimaisten ohjelmoin-

tikielten monimutkaisuudesta (Maloney, 2008; Resnick et al., 2009), työskentely vaatii kui-

tenkin tarkkuutta ja ymmärrystä.  

 

Kuvio 20.  Virheellinen samanaikainen toiminto. 

Kuvassa 20 ongelma on se, että painettaessa nuolta oikealle samalle hahmolle annetaan yhtä 

aikaa komento liukua x - suunnassa vasemmalle (x = - 238, y = - 82) ja pysyä toisessa koh-

dassa (x = 128, y = - 82), jolloin hahmon liike on määrittelemätön.  

http://www.bibsonomy.org/author/Maloney
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Kuvio 21.  Virheellinen kokonaisluku. 

Kuvassa 21 ympyröidyn luvun paikalla pitäisi olla luku 2. Todennäköinen syy virheeseen 

on se, että ryhmä ei ymmärtänyt liikkuvan taustan toiminnallista ajatusta.  
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Kuvio 22.  Virheellinen muuttuja.  

Kuvassa 22 on myös toteutettu liikkuvaa taustaa. Tämä ryhmä on luonut kaksi lähes saman-

nimistä muuttujaa “score” ja “Score”, jotka oli suunniteltu tallettamaan pelissä kertyneet 

pisteet ja liikkuvan taustan x - koordinaatti. Vahingossa ryhmä käytti muuttujaa “score” 

myös x - koordinaatin kuvaamiseen, mistä johtuen kummassakin toiminnossa oli virhe. So-

pivammalla muuttujien nimeämisellä oppilaat olisivat voineet tehdä ohjelmasta selkeämmän 

ja helpommin luettavan (Liberty, 1995), jolloin virheen löytäminen olisi ollut hieman hel-

pompaa. 

6.1.4 Loppuhaastattelu 

Scratch - ohjelmointi jätti oppilaisiin myönteisen vaikutuksen, koska kaikki vastanneet oli-

vat valmiita käyttämään ympäristöä uudelleen. Tämä viittaa siihen, että ohjelmointiympä-

ristö on onnistuttu luomaan lapsia ja nuoria kiinnostavaksi mm. vähentämällä ammattimai-

sille ohjelmointikielille ominaista syntaksin monimutkaisuutta, tarjoamalla helppo käyttö-

liittymä, joka reagoi audiovisuaalisesti komentoihin, tukemalla yhdessä työskentelyä ja tar-

joamalla työkaluja luovuuden ilmaisuun ohjelmoinnin opettelun lisäksi (Resnick et al., 2009; 

Taylor et. al, 2010). Lasten reaktioiden ylös kirjaaminen tutkimuksen aikana tukee tätä pää-

telmää. Esimerkkejä lasten innostuksesta tutkimuksen aikana ovat mm. heidän lauseensa: 

“Mahtavaa! Varmasti tullaan uudelleen” ja “Tietokoneilla näpertely on kivaa erityisesti 
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siksi, kun voi tehdä jotakin omaa juttua”. Innostus säilyi korkealla kaikissa kokoontumisissa, 

minkä voi päätellä myös siitä, että läsnäolo ohjelmointikerhossa, keskimäärin 92 %, säilyi 

korkeana. Myös aiempi tutkimus osoittaa, että lapset pitävät pelien kaltaisten oppimista tu-

kevien tietokoneohjelmien tekemisestä (esim. Kafai, 2006);  

Vaikka 31 % vastaajista piti Scratch - ohjelmointia vähintään helppona, 33 % mielestä se oli 

vaikeaa. Ohjelmoinnin kokeminen haasteellisena johtui todennäköisesti ainakin seuraavista 

seikoista: 1) Useimmat ryhmät halusivat tehdä oikeista peleistä tuttuja, esimerkiksi liikkuvan 

taustan kaltaisia, toimintoja, joiden toteuttaminen omatoimisesti on kokemattomille lapsille 

haasteellista mm. siksi, että tutkimukseen varattu aika ei riitä tarvittavien ohjelmointikon-

septien syvälliseen oppimiseen ja hyvien ohjelmointitekniikoiden (esim. yhden toiminnan 

koodaaminen ja testaaminen hyvin ennen seuraavaan koodaamista, virheenetsintä) omaksu-

miseen. 2) Kerhotoiminta oli tarkoituksella suunniteltu niin, että oppilaat joutuvat ratkomaan 

ongelmia yksin vihjeiden avulla. Osa oppilaista saattoi kokea tämän liian haastavaksi, ja olisi 

tarvinnut opettajakeskeisempää opetusta ohjelmointikonseptien ja ohjelmointitekniikoiden 

oppimiseksi. 3) Vaikka Scratch - ympäristössä on hyvä ohjeistus, se ei ole saatavilla suo-

meksi. 4) Oppilaiden ongelmanratkaisuun liittyvä itsesäätely saattaa olla vielä kehittymä-

töntä. Tätä päätelmää voisi tukea mm. tulos, jonka mukaan oppilaiden kokemus omasta it-

sekontrollista ei kasvanut tutkimuksen aikana ja tunnilla tehdyt havainnot, jotka osoittivat 

paikoittain oppilaiden kärsimättömyyden. Sopusoinnussa näiden havaintojen kanssa mm. 

Prensky (2008) toteaa, että peliohjelmointi on monimutkaista erityisesti pyrittäessä toteutta-

maan monipuolisempia toimintoja.  Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin toteuttamaan oppilaskes-

keistä opetustapaa, mikä lisäsi oppilaiden kognitiivista kuormaa (Hannafin et al., 2009; 

Sweller, 2005). 

Tarjottujen tietolähteiden käyttöä voidaan tulkita niin, että oppilaat käyttivät mieluummin 

lähteitä, joiden soveltaminen aiheuttaa vähemmän kognitiivista kuormaa. Esimerkiksi suo-

situin lähde “Vastauksia kysymyksiin” tarjosi ratkaisuja oppilaiden ryhmäkohtaisiin ongel-

miin. Lähde oli laadittu niin, että sen ohjeita saattoi kopioida ymmärtämättä syvällisemmin 

ohjelmointikonsepteja. Toiseksi suosituin lähde olivat toiset oppilaat, jotka eivät välttämättä 

myöskään selittäneet, tai osanneet selittää miksi ohjelma toimii tietyllä tavalla, vaan miten 

sen saa toimimaan. Lähteet “Ohjelmointia Scratchin kanssa” ja “Vinkkejä pelin tekoon” vaa-

tivat tiedon kopioinnin sijaan enemmän tiedon soveltamista, ja niitä käytettiin vähemmän. 

Myös Scratch - ohjelmointiympäristön englanninkielistä opasta käytettiin vain vähän. 
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On kiinnostavaa, että yksi oppilaista viittasi tietämättään ammattimaisessa ohjelmoinnissa 

suosittuun Agile - ohjelmointiprosessiin todetessaan, että hän oli joutunut tekemään paljon 

muutoksia koodiinsa. Agile - prosessin eräs ydinperiaate on ohjelmoida iso kokonaisuus 

osissa ilman tarkkaa alkusuunnitelmaa, jolloin vasta iteratiivisten jatkuvien muutosten seu-

rauksena syntyy lopullinen tuote (Schwaber & Beedle, 2002). Oppilaan kokemus viittaa sii-

hen, että Scratch ei ole toimiva työkalu opettamaan vain ammattimaisten ohjelmointikielten 

alkeita (Addison et al., 2014; Zaharija et al., 2013), vaan myös ammattimaista ohjelmiston 

kehitysprosessia. 

6.2 Ohjelmointitaidon mittaus 

Anderson et al. (2001) ovat esitelleet uudistetun Bloomin taksonomian, jolla mitataan oppi-

misen kognitiivisia ja tiedollisia puolia. Tätä taksonomiaa soveltaen ohjelmointitaidon mit-

tauksessa (LIITE 12) pyrittiin mittaamaan kognitiivisesta näkökulmasta erityisesti ymmär-

tämistä, mutta myös muistamista, soveltamista ja uuden luomista, sekä tiedollisia - faktoja, 

konsepteja ja proseduraalisia - puolia.  Konseptuaalisella tiedolla tarkoitetaan mm. ohjel-

mointikielen periaatteita ja yksittäisten komentojen suorituksen seuraamuksia (Addison et 

al., 2014).  

Vastaaminen kysymyksiin tapahtui Scratch - ohjelmointiympäristössä, jolloin testattava 

pääsi itse tekemään muutoksia koodiin, mikä mahdollisti proseduraalisen tiedon (Mayer & 

Wittrock, 2009) mittaamisen ja vähensi tarvetta muistaa asioita ulkoa. Testin kysymykset 

pohjautuivat testattavan tutkimuksen aikana tuottamaan koodiin, jolloin selvitettiin Scratch 

- ohjelmoinnin osa-alueita, joiden parissa oppilas oli työskennellyt. Ohjaavalla keskustelulla 

pyrittiin ymmärtämään paremmin oppilaan ajattelua. 

Tehtävä 1: Keskustelu havainnollistaa kuinka vaikeaa lapsen voi olla hahmottaa mihin näyt-

tämöllä nähtävään toimintaan yksittäinen ohjelmalohko liittyy.  

Tehtävä 2. A: Scratch ohjelmointiympäristön ominaisuudet yksinkertainen syntaksi ja graa-

finen vaste (Resnick et al., 2009) helpottavat koodin toiminnan mieleen palauttamista ja ym-

märtämistä vielä viikkojen päästä siitä, kun viimeksi on ohjelmoitu. 

Tehtävä 2. B: Periaatteessa oppilaan vastaus on oikea. Jää kuitenkin epäselväksi, ymmär-

sikö hän täsmällisesti miten 10 kertaa toistettavan silmukan ajoitus suhteutuu pelaajan toi-

miin sen jälkeen, kun ohjelma on käynnistetty. Koodi aiheuttaa ritarin hyppäämisen, jos 
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käyttäjä ehtii painaa nuoli ylös näppäintä ennen kuin silmukka on ajettu loppuun (10 kertaa). 

Ympäristön käyttöliittymäsuunnittelusta johtuen silmukka ehditään ohjelman käynnistyttyä 

käytännössä kuitenkin ajaa aina loppuun ennen kuin käyttäjä painaa nuoli ylös. Silmukoiden 

kaltaisten nopeasti suoritettujen toimintojen ymmärtämistä helpottaa esimerkiksi koodin de-

buggaus. Scratch - ympäristö ei sisällä ammattimaisissa ohjelmointiympäristöissä olevaa 

erillistä debuggeria, mutta sillä on mahdollista tehdä debuggausta mm. nopeuttamalla koodin 

suoritusta (hyödyllistä mm. monimutkaisissa matemaattisissa projekteissa), muokkaamalla 

koodin ajoitusta tapahtumilla, tulostamalla muuttujien arvoja tai informatiivisia tekstejä näy-

tölle, seuraamalla hahmon koordinaattien arvon muutosta, tuottamalla audio - tai graafinen 

palaute hahmon koskettaessa kriittistä osaa näyttämällä ja koodaamalla uusia toimintoja pie-

nissä osissa, jotka testataan hyvin ennen uuden toiminnon lisäämistä (Scratch debuggaus). 

Ohjelmointikerhon aikana käytiin opettajan johdolla joitakin näistä tekniikoista läpi, mutta 

syvällisempi oppiminen vaatii paremmin suunniteltua ja ohjattua debuggaus - tehtävien te-

kemistä ja useita harjoitustehtäviä. 

Tehtävä 2. C: Haasteellisuutta 2 A ja 2 B tehtäviin verrattuna lisäsi se, että silmukan toi-

mintaa ohjasi nyt muuttujaan perustuva ehtolause (“toista kunnes score > 10”), jolloin oppi-

laan olisi pitänyt selvittää ja seurata miten “score” muuttujan arvo muuttuu ja ymmärtää 

ehtolauseen syntaksin merkitys. Muuttujan “score” kasvua ohjasi samalla komentoalueella 

oleva toinen ohjelmointilohko kasvattaen muuttujan arvoa nollasta alkaen aina yhdellä, kun 

painetaan nuoli ylös - näppäintä. Ympäristö esitti lisäksi “score” muuttujan arvon kasvun 

näyttämöllä, joten periaatteessa tämä osa toimintaa olisi ollut kohtuullisen helposti havaitta-

vissa paremmalla tarkkaavaisuudella. Toisaalta oppilaan suoriutumista olisi varmasti helpot-

tanut, jos ohjelmointikerhossa olisi kiinnitetty seikkaperäisemmin huomiota yleisimpien eh-

tolauseiden syntakseihin.  

Tehtävä 3. A: Tehtävän idea syntyi ohjelmointivirheen pohjalta, jonka ohjelmointitestiin 

osallistunut oppilas teki parinsa kanssa kerhossa toteuttamassaan työssä. Oppilailla on ollut 

mielessä johdonmukainen toiminto, jossa peli loppuu, kun ritari on hyppinyt lahjapakettien 

yli niin kauan, että se koskettaa pelikentän päädyssä olevaa reunaa. Näytti siltä, että ryhmä 

ei ymmärtänyt täsmällisesti miten “koskettaako reuna” toiminto määritetään.  

Tehtävässä käydään opettajan avulla läpi esimerkki, joka osoittaa miten “koskettaako reuna” 

toimintoa voidaan havainnollistaa, ja jonka avulla oppilas voi testata koodinsa toimivuu-
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den.  Tehtävän tulos on sopusoinnussa tehtävän 2. B havaintojen kanssa, ja se korostaa oi-

keaan aikaan annetun pedagogisen tuen merkitystä (Hannafin et al., 2009), sekä tarvetta 

luoda hyvin suunniteltuja sopivan pieniin osiin jaettuja tehtäviä, jos halutaan opettaa ohjel-

mointikonsepteja. 

Tehtävä 3. B: Tässä kuvattu liikkuvan taustan toteutus selitettiin mm. tälle oppilaalle piir-

täen ja aikaa käyttäen kurssin aikana, koska ryhmä halusi, että heidän työssään ritari liikkuu 

vasemmalta oikealle lahjapakettien yli hyppien. On mielenkiintoista, että oppilas näytti ym-

märtävän ja muistavan edelleen toiminnan perusidean, vaikka se ei ole ihan yksinkertainen, 

ja testiä tehdessään oppilas ei ollut käyttänyt Scratch - ympäristöä 13 vuorokauteen. 
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksessa kerättiin tietoa 6. luokan oppilaille (n=17) järjestetyn Scratch - ohjelmointi-

kerhon toiminnasta haastatteluin, koodianalyysilla, kvantitatiivisella mittauksella, obser-

voinnilla ja ohjelmointitaitoa testaamalla. Siinä on piirteitä tapaustutkimuksesta, jossa pyri-

tään keräämään yksityiskohtaista tietoa yksilöstä tai ryhmästä ja ns. mixed - methods sävy, 

koska tiedonkeruussa on yhdistetty laadullisia ja määrällisiä menetelmiä (Cooligan, 2014; 

Creswell, 2003). Tutkimuksen määrällinen osa toteutettiin kvasikokeellisena kenttätutki-

muksena tutkimalla oppilaiden käsityksiä itsestä ongelmanratkaisijana (Cooligan, 2014).  

Kaikki kvalitatiivinen tutkimus on pohjimmiltaan ainutlaatuista tapaustutkimusta, eivätkä 

sen tulokset yleensä ole yleistettävissä (Metsämuuronen, 2006). Tämän tutkimuksen ainut-

laatuisuutta lisäsi se, että tutkimukseen osallistuneet oppilaat ovat käyttäneet tietotekniikka 

koulutyössä hyvin vähän. Alkuhaastattelu paljasti myös, että kenelläkään ei ollut aiempaa 

kokemusta ohjelmoinnista. Tapaustutkimukselle on myös luonteenomaista tietty subjektii-

vinen ote (Cooligan, 2014), joka tässä tutkimuksessa ilmenee erityisesti oppilaiden ohjel-

mointitaitoa ja tietojenkäsittelytieteiden käsitteiden ymmärrystä arvioitaessa. Parhaimmil-

laan tapaustutkimuksen tulokset ovat kuitenkin hyödynnettävissä uusissa tutkimuksissa tuot-

taen mm. uusia tutkimusideoita tai paljastaen ilmiöitä, joita ei ole aiemmin tunnistettu (Coo-

ligan, 2014; Paavilainen, 2012).  

Mills et al. (2010) mukaan tapaustutkimuksen reliabiliteettia voidaan tutkia yksittäisessä 

mittauksessa tapahtuvaa vaihtelua (consistency reliability) ja toistettujen mittausten tuloksia 

vertailemalla (stability reliability). 

Metsämuurosen (2006) mukaan mittarin sisäistä yhtenevyyttä (consistency reliability) voi-

daan mittaria kehitettäessä parantaa mm. jakamalla mittari osiin, ja tutkimalla tuottavatko 

eri osat riittävän samankaltaisia tuloksia. Hänen mukaansa laskemalla Cronbachin alfa voi-

daan tuottaa kaikkien mahdollisten mittarista muodostettavien puolitusten keskiarvo. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin Serdn et al. (2010) luomaa ongelmanratkaisun itsearviointikyselyä 

(LIITE 1), joka on luotu Heppnerin ja Petersenin (1982) luoman mittarin pohjalta, ja joka on 

sovitettu turkkilaisille alakoulun oppilaille tutkimalla 568 oppilasta. Käytetyn itsearviointi-

kyselyn Cronbachin alfa oli 0.8, jolloin sen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä (Cooligan, 

2014;  Serdn et al., 2010). Alkuperäinen itsearviointikysely on luotu tutkimalla yliopisto-
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opiskelijoita (n=150), jolloin mittarin sisäinen reliabiliteetti (Kaplan & Saccuzzo, 2005) fak-

torikohtaisesti oli itseluottamukselle 0.85, lähestymis - välttämis ristiriidalle 0.84 ja itsekont-

rollille 0.72 (Heppner & Petersen, 1982).  

Mittarin aiheuttaman epätarkkuuden lisäksi tutkimuksen mittauksissa tapahtuvaa vaihtelua - 

ts. todennäköisyyttä, jolla tutkija teki virheellisiä mittauksia ja virheellisiä tulkintoja havain-

noista - pyrittiin vähentämään kvasikokeellisen tutkimuksen ohjeistuksessa, tulosten kirjaa-

misessa SPPS ohjelmaan ja tulosten analysointivaiheessa käyttämällä triangulaatiota (Coo-

ligan, 2014; Mills et al., 2010).  

Oppilaille annettiin samanlainen ohjeistus kerhotoiminnan alussa ja lopussa ennen ongel-

manratkaisun itsearviointilomakkeen täyttämistä. Siinä painotettiin, että oppilaiden tulisi 

miettiä vastatessaan tuntemuksia ratkottaessa tavallisia arkipäivän ongelmia, näytettiin mi-

ten yksittäiseen kysymykseen vastataan, ja havainnollistettiin Likert - asteikossa esitettyjen 

vastausvaihtoehtojen eroja. Tulosten kirjaaminen oikein SPPS ohjelmaan varmistettiin tut-

kijan lisäksi toisen henkilön toimesta. Menetelmätriangulaatiota sovellettiin tutkittaessa op-

pilaiden käsityksiä tietojenkäsittelytieteiden käsitteistä, kun oppilaiden ymmärrystä selvitet-

tiin haastattelun omaisesti ohjelmistotaitoa mitattaessa, yleisesti oppilaiden työskentelyä ob-

servoimalla ja ohjelmistokoodia analysoimalla (Tuomi & Sarajärvi, 2013). Analyysitriangu-

laatiota sovellettiin analysoitaessa kvantitatiivisesti oppilaiden käsitystä itsestään ongelman-

ratkaisijoina (Tuomi & Sarajärvi, 2013): Tutkimuksessa esitetty tulos on laskettu Wilcoxo-

nin testillä. Tuloksen luotettavuutta testattiin analysoimalla samat tiedot Wilcoxonin testin 

parametrisella vastineella (Paired Samples T-Test), joka antoi saman tuloksen kuin Wilcoxo-

nin testi, tilastollisesti merkittävän parannuksen ongelmanratkaisuun liittyvässä itseluotta-

muksessa ja ongelmien välttämisessä. 

Mills et al. (2010) mukaan reliabiliteetin stabiiliutta voidaan mitata toistamalla testi (test-

retest) ja vertaamalla tuloksia, sekä katselmoimalla tutkimusprosessi useamman tutkijan toi-

mesta, jolloin voidaan tehdä päätelmiä tulosten luotettavuudesta.  

Heppner ja Petersen (1982) ovat tutkineet testi - uusintatesti - reliabiliteettia (Metsä-

muuronen, 2003) kehittäessään mittarin. Reliabiliteetin arvot olivat tällöin itseluottamuk-

selle 0.85, lähestymis - välttämisristiriidalle 0.88 ja itsekontrollille 0.83. Cooliganin (2014) 

mukaan ulkoisen reliabiliteetin pitäisi olla vähintään 0.75 - 0.8, minkä arvon Heppnerin ja 

Petersenin (1982) testin alkuperäinen versio ylittää.  
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Reliabiliteetin stabiiliutta tässä tutkimuksessa sovellettiin SPSS tulosten analysointivai-

heessa pyytämällä erästä Oulun yliopiston kasvatustieteenlaitoksen kvantitatiivisten mene-

telmien asiantuntijaa varmistamaan, että analysointi on tehty oikein (Cooligan, 2014).  

Heppnerin (2008) mukaan suuri osa empiiristä todisteista, jotka perustuvat 130 tutkimuk-

seen, tukee alkuperäisen itsearviointikyselyn (Heppner & Petersen, 1982) rakennevaliditeet-

tia (Kuinka laajasti alan tutkimus tunnistaa mittarilla mitattujen käsitteiden olemassaolon?), 

samanaikaista validiteettia (Vastaako mittarin tulos samaa kohdetta yhtä aikaa mittaavan 

tunnustetun mittarin tulosta?) ja erottelevaa validiteettia (Missä määrin mittari mittaa eri asi-

oita kuin muut vastaavaa ilmiötä mittaavat mittarit?) (Cooligan, 2014; Kaplan & Saccuzzo, 

2005; Metsämuuronen, 2003).  

Ongelmanratkaisuun liittyy hyvin monimutkaisia, usein epäsäännöllisiä ja tavoitehakuisia 

kognitiivisia, affektiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä mekanismeja, ja käytetty mittari mit-

taa vain ongelmanratkaisijan omia tuntemuksia luottamuksesta, lähestymis - välttämis risti-

riidasta ja itsekontrollista ongelmanratkaisutilanteessa (Heppner, 2008; Heppner & Petersen, 

1982). 

Heppnerin (2008) mukaan jokaisen kulttuurin yksilölliset tekijät vaikuttavat mm. siihen mitä 

pidetään ongelmana, mitkä ovat sopivia ratkaisustrategioita ja ratkaisuja. Tässä tutkimuk-

sessa käytettiin Serdn et al. (2010) luomaa ongelmanratkaisun itsearviointikyselyä (LIITE 

1), joka on luotu Heppnerin ja Petersenin (1982) luoman kyselyn pohjalta, ja joka on sovi-

tettu turkkilaisille alakoulun oppilaille. Tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta voi olla 

arveluttavaa, että käytetyn itsearviointikyselyn sopivuutta suomalaiseen kulttuurin ei ole 

varmistettu.  

Tutkimuksen kvantitatiivisessa osassa käytettiin vähäisten resurssien vuoksi pientä otosko-

koa (n=17), joka koostui erään Iin koulun 6. luokan vapaaehtoisista oppilaista. Nummen-

maan (2009) mukaan otoskoon kasvattaminen ei automaattisesti paranna tulosten yleistettä-

vyyttä, koska siihen vaikuttaa myös oletus siitä missä määrin mitattavan ominaisuuden ole-

tetaan vaihtelevan erilaisilla ihmisillä. Näyttää siltä, että käytetyn otoskoon perusteella tä-

män tutkimuksen kvantitatiivisen osion tulos sopii karkeasti esitutkimukseen, jossa testataan 

alustavasti tutkimusasetelman toimivuutta, tai mitataan ominaisuutta, joka on melko voi-

makkaasti biologisesti määräytynyt (Nummenmaa, 2009). Pienen otoskoon ongelma otettiin 

analysointivaiheessa huomioon käyttämällä saman ryhmän toistomittauksessa (ks. 3. kuva) 
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Wilcoxonin testiä. Cooliganin (2014) mukaan se oli tälle tutkimukselle sopiva testi, koska 

tutkittavia oli alle 20, eikä mitta-asteikko ollut vähintään välimatka-asteikollinen.  
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8 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen huomattavimmat tulokset olivat luottamuksen kasvu itseen ongelman-

ratkaisijana ja ongelmatilanteiden välttämisen väheneminen Scratch - ohjelmointiharjoitteita 

tehtäessä, kun tarkasteltiin 6. luokan oppilaiden käsityksiä itsestä. Vastaavassa kokeessa Ka-

lelioglu ja Gulbahari (2014) eivät löytäneet muutosta oppilaiden käsityksistä itsestä ongel-

manratkaisijana (ks. 3.7 Katsaus aiempaan tutkimukseen). Tulosten eroja voidaan koettaa 

selittää ainakin seuraavilla tekijöillä: ohjelmoinnin harjoitteluun käytetty aika, erot pedago-

giikassa ja mahdolliset erot tutkimuksissa olleiden lapsiryhmien välisissä kognitiivisissa ky-

vyissä.  

Tässä tutkimuksessa oppilaat harjoittelivat Scratch - ohjelmointia 12 tuntia. On mahdollista, 

että Scratch - ohjelmoinnin oppilaiden ongelmanratkaisukykyyn liittyviä käsityksiä muok-

kaavat ominaisuudet vaativat esille tullakseen hieman enemmän aikaa, kuin Kalelioglun ja 

Gulbaharin (2014) ohjelmoinnille varaama 5 tuntia. Tässä tutkimuksessa oppilaat saivat itse 

vapaasti suunnitella työnsä, kun Kalelioglun ja Gulbaharin (2014) tutkimuksessa kaikki op-

pilaat tekivät samat viisi ohjelmointiharjoitusta, joiden sisältö oli tarkasti etukäteen rajattu. 

He eivät kerro tutkimuksensa kuvauksessa miten oppilaita ohjattiin ratkomaan ongelmia, 

joten on mahdotonta vertailla eroja ongelmanratkaisun aikana käytetyissä pedagogiikoissa. 

Tässä tutkimuksessa toiminnan tueksi tarjottiin mm. monipuolisia tietolähteitä (Ohjelmoin-

tikerhon ohjeet), jotka tarjosivat ainakin mahdollisuuden stimuloida mielen sisäisiä ongel-

manratkaisuprosesseja paremmin kuin yksinkertaiset ohjeet. Vielä eräs tulosten välisiin eroi-

hin vaikuttava tekijä voi liittyä siihen, että Kalelioglun ja Gulbaharin (2014) tutkimuksessa 

oppilaiden itsearvioinnista saama keskiarvo alku - ja lopputestissä oli 2.07, kun tässä tutki-

muksessa vastaavat luvut olivat 2.73 ja 2.97. On mahdollista, että tässä tutkimuksessa mu-

kana olleilla vuotta vanhemmilla oppilailla oli jo lähtötilanteessa hieman korkeammat kog-

nitiiviset kyvyt, joiden vuoksi he saattoivat hyötyä ohjelmointiharjoitteista enemmän.  

Efektikokojen perusteella ohjelmointikerhon lopussa annetuista luottamusta mittaavista vas-

tauksista 84 % ja välttämisen laskua mittaavista vastauksista 73 % oli kerhon alussa annet-

tujen vastaavien vastausten keskiarvojen yläpuolella. Vaikka positiivinen muutos itseluotta-

muksessa ja ongelmien välttämisessä ei ole kovin suuri, olennaisempaa on ehkä muutoksen 

suhde ihmiseen periaatteellisella tasolla. Muutosta voi tarkastella mm. “itsen” näkökulmasta, 

koska esille tuodun teorian perusteella ongelmanratkaisukykyyn liittyvällä itseluottamuk-

sella - voi tulkita lähes synonyymiksi minäpystyvyydelle (Bandura, 1997) - ja ongelmien 
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välttämisellä on olennainen osa ongelmanratkaisun itsesäätelymallissa (Zimmerman & 

Campillo, 2003). Itsesäätelyllä puolestaan tarkoitetaan tietoisia ja ei-tietoisia prosesseja, 

joilla “itse” kontrolloi ihmisen käytöstä esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteessa (Baumeis-

ter & Vohs, 2012). Madduxin ja Gosselin (2012) mukaan esimerkiksi pelkästään minäpysty-

vyyden kehittyminen keskeisenä osana itsesäätelyä voi saada ihmisen uskomaan enemmän 

omiin kykyihinsä, jolloin hän voi asettaa itselle kunnianhimoisempia tavoitteita, ponnistella 

vaikeiden ongelmien ratkaisussa pitkäjänteisemmin, kyetä tekemään parempia ratkaisuja ja 

olla tehokkaampi. Heidän mukaansa itsesäätelyn kehittymisellä puolestaan on myönteisiä 

vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen terveyteen, koulumenestykseen ja ammatinvalintaan. 

Tässä tutkimuksessa osoitetulla Scratch - ohjelmointiympäristössä tapahtuvalla toiminnalla 

voi siis nähdä lasten ongelmanratkaisun itsesäätelyä tukevan vaikutuksen, joka voi vaikuttaa 

myönteisesti laajemminkin heidän elämäänsä. 

Tutkimuksessa oppilaille annettua tehtävää ohjelmoida oma työ Scratch - ympäristössä voi-

daan pitää hyvin määriteltynä ja kaavamaisena ongelmanratkaisuna (Mayer & Wittrock, 

2006; Zimmermanin & Campillon, 2003). Oppilaiden ongelmanratkaisua tässä ympäristössä 

pyrittiin tukemaan mm. ongelmanratkaisustrategioita (Schunk, 2012) esittämällä (ks. esim. 

LIITE 5), ongelmanratkaisuun liittyvää itsesäätelyä (Woolfolk, 2010) ja jaettua itsesäätelyä 

(Järvelä et al., 2014) tukemalla (LIITTEET 6, 8 9 ja 10). Perustelu pedagogisten painopis-

teiden valinnalle oli tutkijoiden huomiot, joiden mukaan tietoisuus omasta ongelmanratkai-

sutavasta, erilaisiin ratkaisustrategioihin tutustuminen sekä ongelmanratkaisuun liittyvän it-

sesäätelyprosessin osien tunnistaminen, ja sen avulla tapahtuva oman käytöksen ohjaaminen 

tehokkaampi ohjaaminen, kehittävät ongelmanratkaisutaitoja (esim. Bransford & Stein, 

1984; Zimmerman, 2005). 

Tutkimuksen empiiriseen osaan valmistauduttaessa tunnistettiin ongelmanratkaisutaidon 

kannalta olennaisia pedagogisia asioita, mutta niiden käytännön toteuttaminen olisi voinut 

onnistua paremmin. Haasteet opetuksen järjestämisessä näkyivät mm. kannustettaessa oppi-

laita ensimmäisen kerran pohtimaan omaa toimintaa ongelmanratkaisutilanteessa (LIITE 6), 

jolloin yksikään ryhmä ei tehnyt tehtävää. Kolmatta kokoontumiskertaa varten pohdinnan 

tukea (LIITE 8) yksinkertaistettiin, ja oppilaita kannustettiin painokkaammin reflektointiin. 

Tällöin oppilaat saatiin tietoisesti pohtimaan ongelmanratkaisuun liittyvää toimintaansa. Jäl-

leen neljännellä kerralla oppilaat eivät olleet halukkaita pohtimaan ongelmanratkaisua isom-

massa ryhmässä, kun heille tarjottiin siihen tilaisuus neljännellä kokoontumiskerralla (LIITE 

9). 
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Vastausten (LIITTEET 8 ja 10) perusteella näytti siltä, että oppilaiden ongelmanratkaisustra-

tegioihin ja itsesäätelyyn liittyvä pohdinta oli melko pinnallista. Useimmat ryhmät esimer-

kiksi totesivat ongelmanratkaisuun liittyviä ajatuksia, tunteita ja toimintaa kuvaillessaan yk-

sinkertaisesti “Oli kivaa”. Lisäksi osittain vastaukset olivat lähes kopioita tutkijan esittä-

mistä esimerkeistä, joiden tarkoitus oli auttaa oppilaita ymmärtämään tehtävänantoa. Myös 

ratkaisustrategioiden kehittämiseen kannustaneeseen ohjaukseen (LIITE 10) ryhmillä oli tai-

pumus vastata lyhyesti esimerkiksi “Katsoimme valmiista koodista mallin”, kun pyydettiin 

kuvaamaan yksityiskohtaisesti vaiheita, joissa ongelma ratkaistiin. Vain yksi ryhmä vastasi 

ratkaisusrategioita vertaillessaan (LIITE 10) yksityiskohtaisesti toivotulla Scratch - komen-

tojen tasolla kaikkiin kysymyksiin. Toisaalta oppilaat osoittivat tunnistavansa itsesäätelyyn 

liittyvää käyttäytymistä. Tämä tuli mm. esille, kun ryhmiä pyydettiin pohtimaan miten he 

voisivat kehittyä ongelmanratkaisijoina (LIITE 8). Tällöin useimmat ryhmät tiedostivat tar-

peen kehittää kärsivällisyyttä.  

Tutkijan kokemuksen mukaan oppilaat tarvitsevat runsaasti aikaa harjoitella, ja yksilölliset 

tarpeet huomioivaa tukea, jotta he voivat edistyä itsesäätelyssä.  Zimmerman (2009) tukee 

tätä havaintoa, kun hän osoittaa esimerkinomaisesti, että yhtä oppimiseen liittyvää taitoa 

voidaan harjoitella itsesäätelyn avulla useita viikkoja. Riittävä aika antaa opettajalle parem-

mat edellytykset tukea oppilaita omaan toimintaan liittyvän monitoroinnin lisäksi myös ta-

voitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa (Zimmerman, 2009). Integroimalla itsesäätelyn 

tukeminen käytännön opetuksessa kaikkeen opetukseen tarjotaan parhaat edellytykset kehit-

tyä oppijana. Ohjelmointikerhon aikana itsesäätelyn tukemisessa ei päästy niin pitkälle, että 

oppilaat olisivat saaneet opettajalta yksilöllistä tukea ongelmanratkaisuun kehittämiseen täh-

täävien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.  

Vaikka tutkimuksen pääpaino oli lasten ongelmanratkaisukykyyn liittyvät käsitykset, kiin-

nitettiin huomiota myös tietojenkäsittelytieteiden käsitteiden ymmärrykseen ja ohjelmisto-

jen tekoprosesseihin. Päähuomio tässäkin suhteessa oli, että varsinaisen ohjelmointitaidon 

kehittyminen vaatii aikaa ja tavoitteellisia harjoituksia, ja se on monin paikoin haastavaa 

alakoulun oppilaille, kuten aiempi tutkimus on osoittanut mm. joidenkin käsitteiden osalta 

(Meerbaum-Salant & Mordechai, 2013). Siksi, jos tavoitteena olisi opettaa suunnitelmalli-

sesti tietojenkäsittelytieteiden käsitteitä ala - tai yläkoulun oppilaille, tutkija kaipaisi Scratch 

- ympäristöön ammattimaisista kehitystyökaluista tuttua aitoa debuggeria. Sen avulla voitai-

siin visuaalisesti nykyistä yksityiskohtaisemmin havainnollistaa mm. silmukoiden kaltaisten 

käsitteiden toimintaperiaatetta.  
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Ohjelmistojen tekoprosessien osalta oli kiinnostavaa havaita, että Scratchilla voi havainnol-

listaa esimerkiksi suosittua Agile - prosessia ja sen periaatteita, kuten iteratiivinen kehitys, 

toimintojen jakaminen osiin priorisoitujen todellisten käyttäjätarpeiden perusteella, yksittäi-

sen osan riittävä testaus ennen uuden toiminnan koodausta jne. (Meyer, 2014; Schwaber & 

Beedle, 2002). Ei siis ole yllättävää, että Scratch - ympäristöä on käytetty jopa yliopistoissa 

tietojenkäsittelytieteiden opetuksen johdantokursseilla (Mishra et al., 2014).  

Lopuksi tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Scratchin ainoa selkeä puute on suo-

menkielisen komentojen Help - dokumentaation puuttuminen, mikä olisi mahdollistanut vie-

läkin itsenäisemmän ongelmanratkaisun. Scratch on innostava ja onnistunut työkalu algorit-

meihin perustuvan ongelmanratkaisun, ohjelmointiin liittyvien käsitteiden, jopa ohjelmisto-

jen tekoon liittyvien kehitysprosessien ja luovan ilmaisun (Resnick et al., 2009) kehittämi-

seen. Ympäristön audiovisuaaliset ominaisuudet palkitsevat oppilaan ponnistelut. Tähän 

viittaa mm. erään ryhmän kommentti “Ratkaiseminen oli vähän tylsää, mutta kun ongelma 

oli ratkaistu oli hauskaa”. oppilaiden korkea läsnäoloprosentti (92 %) ohjelmointikerhossa, 

ja oppilaiden ongelmien välttämisen väheneminen tutkimuksen aikana. Työskentely Scrat-

chin parissa voi kehittää myös myönteisesti oppilaan käsitystä itsestä arkielämän ongelmien 

ratkaisijana, mikä voi vaikuttaa myönteisesti laajemminkin hänen elämäänsä. Tutkijan ko-

kemuksen perusteella Scratchia voi siis hyvin perustein suositella ohjelmoinnin ja ohjelmal-

lisen ajattelun (Koodi2016) opetteluun alakouluissa, kun uusi opetussuunnitelma astuu voi-

maan vuonna 2016.  
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LIITE 2 

ALKUHAASTATTELU 
 

1. Oppilaan nimi:  
____________________________________________________________ 

 
2. Mitä ohjelmointi on mielestäsi? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

    
3. Oletko koskaan ohjelmoinut? Missä ympäristössä? Kuinka kauan? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4. Mitä ongelmanratkaisu on mielestäsi? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. Kerro esimerkki vaikeasta ongelmasta, jonka olet ratkaissut? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. Miten ratkaisit vaikean ongelman? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

  



 

 

 

LIITE 3 

NÄIN PÄÄSET TEKEMÄÄN SCRATCH - TEHTÄVIÄ: 

 

1. HAASTE LADATAAN TIETOKONEESTA  

1. Avaa Scratch : www.scratch.mit.edu 
2. Vaihda suomen kieli 
3. Kirjaudu sisään 
4. Valitse Luo 
5. Valitse Tiedosto -> Lataa tietokoneestasi  c:\Scratch haasteet  
6. Valitse tehtävä ( Tehtava_01 ) 
7. Valitse Tiedosto -> Tallenna nyt 

 

SEURAAVAAN TEHTÄVÄÄN SIIRTYMINEN: 

1. Valitse Luo 
2. Valitse Tiedosto -> Lataa tietokoneestasi c:\Scratch haasteet 
3. Valitse tehtävä ( Tehtava_02 jne. ) 
4. Valitse Tiedosto -> Tallenna nyt 

 
  

http://www.scratch.mit.edu/


 

 

 

LIITE 4 

Ryhmä: _______________________________________________ 

 

Kuvailkaa lyhyesti työnne idea: Ohjelman käyttötarkoitus (esim. peli, animaatio 

jne.)? Mitä tapahtuu? Missä tapahtuu? Päähahmot? Mikä on ohjelman käyttäjän 

rooli? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Voit myös ideoida piirtämällä paperin toiselle puolelle! 
  



 

 

 

LIITE 5 
 
JAA IDEASI TOIMINNALLISIIN OSIIN, JOISSA KOODAAT SEN 
 
 

 
  



 

 

 

LIITE 6 
 
POHDI MITEN TOIMIT ONGELMANRATKAISUTILANTEESSA. 
 
 

1. Suunnitelma, jolla 
yritän ratkaista on-
gelman: 

 

1. 
2. 
3. 
4. 

2. Miten toimin (ajatukseni, tunteeni, toimin-
tani), kun ratkaisen ongelmaa? Esim. kuinka 
tarkasti noudatan suunnitelmaani? 

 

 

 

 

 

 

3. Ratkaisuni tulos 
(edut/haitat)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mikä toiminnassani on hyvää? Missä voisin 
kehittyä?  
 

 
 
 



 

 

 

LIITE 7 

 

VINKKEJÄ KOODAUSONGELMIIN 

 

 Jaa ongelma pieniin osiin ja ratkaise pienet ongelmat yksi kerrallaan. 

 Kokeile ratkaisua toisilla komennoilla. 

 Hyödynnä valmiita hahmoja, ääniä ja taustoja. 

 Pyydä apua eri kavereilta. 

 Etsi ongelmaasi vastaava toiminto valmiista Scratch - ohjelmasta: Tutki -> 

Animaatiot (tai Pelit jne.) -> Valitse kiinnostava ohjelma -> Katso sisälle. 

Jos löydät komentoja, hahmoja, ääniä tms. joita haluat hyödyntää, paina 

Remix. 

 Google hakusana: “Jenna Tuominen Pong” -> Vinkkejä pelin tekoon. 

 Google hakusana: “Scratch ohjelmointi” -> Ohjelmointia Scratchin kanssa 

- PDF tiedosto (lataa koneella ja lue). 

 Vie kursori komennon päälle -> hiiren oikea näppäin -> help. 

 Pyydä apua opettajalta. 

 

  



 

 

 

LIITE 8 

 

ONGELMANRATKAISUUN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 

 

Ryhmä: ____________________________ 

 

1. Miten ratkoin tänään ongelmia? (Esim. Luin Vastauksia kysymyksiin, kysyin ka-

verilta, etsimme ratkaisuja ryhmässämme kokeilemalla eri komentoja, luin Scrat-

chin englanninkielistä ohjetta, hain ratkaisuja internetistä jne.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Miten toimimme, kun ratkaisimme ongelmia? (Kuvaile lyhyesti ajatuksia, tun-

teita, toimintaa. Esim. Oli kivaa. En jaksanut keskittyä. Yritin yhä uudelleen eri ta-

voilla, koska ongelma ei ratkennut jne.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Miten ryhmämme voisi kehittyä ongelmanratkaisijoina? (Esim. Voisimme kehit-

tää kärsivällisyyttä? Voisimme piirtää ratkaisuyrityksiä tarkemmin paperille jne.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



 

 

 

LIITE 9 

 

ONGELMANRATKAISUA ISOMMISSA RYHMISSÄ 

 

Ryhmässä mukana: _________________________________________________ 

 

1. Mikä ongelma on? Jokainen kertoo lyhyesti oman ongelmansa (voit esim. piir-
tää sen). Onko kaikilla sama ongelma vai onko ongelmia useampia? Kirjoittakaa 
ylös kaikki ongelmat, jotka tunnistatte.  

 

 

2. Kirjoittakaa ylös ongelmat, jotka yritätte ratkaista nyt. Esim. mikä ongelma 
ratkaistaan ensin? Ratkaisevatko kaikki samaa ongelmaa vai yritetäänkö ratkaista 
useampia ongelmia yhtä aikaa? 

 

 

 

3. Kirjoittakaa ylös lyhyt suunnitelma, jolla yritätte ratkaista ongelman. Voitte 
esimerkiksi ympyröidä alla olevista vaihtoehdoista sopivimman tai keksiä oman: 

 

 Kokeilemme sattumanvaraisesti eri komentoja. 
 Yritämme selvittää ensin tarkemmin miksi nykyinen ratkaisu ei toimi. 
 Kokeilemme komentoja, joita ei ole vielä kokeiltu. 
 Etsimme uutta tietoa opettajan osoittamilta www-sivuilta.  
 Kysymme muilta oppilailta, ovatko he ratkaisseet ongelman tai osaavatko 

auttaa. 
 Luemme Scratchin englanninkielistä helppiä. 
 Kysymme apua opettajalta. 
 Oma suunnnitelmamme:  

 
 
 

 

4. Lopuksi miettikää yhdessä miten onnistuitte ongelman ratkaisussa? Mitä 
opitte? Mikä olisi auttanut onnistumaan paremmin? 
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Ryhmä: ___________________________  

Scratch ongelma: Kuvaa vaiheet, joilla ratkaisit ongelman. 

                                

                               1.  

                       2.  

                       3. 

                       4.   

 

Millä muilla tavoilla voisitte rat-
kaista ongelman? 

Kuvaa vaiheet, joilla voisit ratkaista ongelman. 
Testaa ideasi Scratchissa! 

 

1. Ratkaisu:                                  1.  

                                                      2. 

                                                      3.  

                                                      4.   

 

2. Ratkaisu:                                  1. 

                                                      2. 

                                                      3. 

                                                      4. 

 

Mikä ratkaisuvaihtoehdoista on paras? Perustele: 
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LOPPUHAASTATTELU  
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VAPAAEHTOINEN OHJELMOINTITAIDON MITTAUS 

1.  Tehtävä 
 

Mitä tapahtuu, jos lahjalle luotua koodia muutetaan seuraavasti? 

 
 

2. Tehtävä 
 

Millä perusteella seuraavissa koodeissa ritari hyppää ylös, kun painetaan nuoli ylös 

näppäintä? (Huom. Muuttaja - score alkaa nollasta ja sitä kasvatetaan aina yhdellä, 

kun ritari hyppää onnistuneesti lahjapaketin yli.) 

 

A)  

 
B) 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
C) 

 

3. Tehtävä 
 

A)    Milloin ritari koskettaa reunaa ja mitä sitten tapahtuu? 

 

 
 

B)    Miten oheisessa koodissa varmistetaan, että taustan liike pysähtyy haluttuun 

aikaan? Milloin tausta pysäytetään? 

 

 



 

 

 

4. Tehtävä 
 

A) Miten koodia pitäisi muuttaa, jotta pistelasku toimii seuraavasti. 1) Pelin 

alussa pistesaldo on nolla. 2) Kun ritari hyppää koskematta lahjaan, tulee 

yksi piste? 

 

B) Miten lahjapaketin liikkeen voisi toteuttaa monipuolisemmin niin, että hyppää-

minen olisi hieman haastavampaa. (Vinkki voisit käyttää satunnaislukua 

apuna)? 

 

 


