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Opetussuunnitelmauudistuksen myötä on vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteisiin sisällytetty ohjelmoinnin opetus. Ohjelmoinnin opetuksen perusteena on pidetty 

oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen 

kartuttamista. Se, miten ohjelmoinnin opetus tullaan opetusryhmäkohtaisesti toteuttamaan, riippuu 

pitkälti paikallisten opetussuunnitelmien sisällöstä ja opettajan tekemistä valinnoista opetuksen 

järjestämiseksi. Tällä Pro Gradu –tutkimuksella on selvitetty, miten robotiikan aihepiiriin 

sisällytetty ohjelmointi vastaa ongelmanratkaisuprosessia, sekä millaisia didaktisia haasteita on 

hyvä huomioida opetuksen suunnittelussa, kun ohjelmoinnin opetukseen käytetään robotiikan 

aihepiiriä. 

Tässä tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista tutkimusotetta ja fenomenografista 

tutkimusstrategiaa. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelulla. Haastateltavina ovat olleet 

Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen teknisen työn 

sivuaineopiskelijat (N=5), jotka ovat osallistuneet robotiikkakurssille. Haastattelussa he ovat 

reflektoineet omakohtaista robotin ohjelmointiprosessiaan teemahaastattelussa esitettyjen 

kysymysten kautta. Tutkimustulokset ovat muodostettu haastateltavien käsityksiä systemaattisesti 

analysoiden. 

Tutkimuksessa havaittiin robotin ohjelmointiprosessin olevan verrattavissa 

ongelmanratkaisuprosessiin. Mikäli ohjelmoinnin opetus järjestetään käyttäen robotiikan aihepiiriä, 

on opetuksen suunnittelussa kiinnitettävä huomiota didaktisiin haasteisiin, jotka muodostuvat sekä 

ohjelmointiprosessiin liittyvistä ohjelmoinnillisista ja ympäristöllisistä seikoista että oppilaaseen 

kohdistuvista kogntiivisiin vaatimuksista. 

Asiasanat  Teknologiakasvatus, robotiikka, ohjelmointi, ongelmanratkaisu     
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1 Johdanto 

Tämän pro gradu tutkimuksen lähtöasetelman ajoittuvat 1990-luvun loppupuolelle, jolloin 

otin ensimmäiset askeleet ohjelmoinnin saralla. Tein opintojeni ohella osa-aikaistöitä 

paikalliselle teollisuuden asennuksia suorittavalle yritykselle, jonka 

urakkalaskentaohjelmien muutostyöt tutustuttivat minut Visual Basic –ohjelmointikielen 

perusteisiin. Myöhemmin siirryin toiseen yritykseen palkanlaskenta- ja 

henkilöstöhallintaohjelmiston kehitystyöhön, ohjelmoinnin ollessa pääasiallisin 

työtehtäväni. Tuolloin huomasin omassa ajattelussani muutoksen, joka ei koskenut 

pelkästään ohjelmointityötä, vaan kaikkea oman toimintani suunnittelua ja asiayhteyksien 

pohdintoja. Huomasin ajattelevani analyyttisemmin, tarkastelevani asioita eri 

perspektiiveistä, muodostavani mielessäni kuvia eri skenaarioista. Jo tuolloin pohdin, että 

mitä oli tapahtunut? Oliko kyse aikuisiän henkisestä kasvusta, vai oliko työlläni jotain 

tekemistä muutoksen kanssa? Päädyin pohdinnoissani siihen tulokseen, että kyse on 

loogisen ajattelun kehittymisestä, koska ohjelmoidessani muodostin logiikoita, jotka 

ohjasivat ohjelmistojen toimintoja. Mutta mitä oli tapahtunut, ja voisiko kyseessä olla 

jotain, minkä voisi hyödyntää opetustyössä? 

Luokanopettajaopintoni aikana olen tutustunut lapsen kasvuun ja kognition kehitykseen 

liittyviin teorioihin, joiden myötä minulle on muodostunut tieteenteoreettisia käsityksiä 

niistä mekanismeista, jotka liittyvät ajattelun kehittymiseen. Konstruktivismi, tiedon 

rakentuminen, lapsen kognitiiviset valmiudet ja kehityspsykologia muodostavat 

ympäristön, josta on hyvä etsiä vastauksia ajattelun kehittymiseen ja kehittämiseen.  

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus on antanut minulle erinomaisen 

mahdollisuuden kytkeä teknologinen osaaminen ja kasvatustyö yhteen. Etenkin 

sivuaineena suorittamani tekninen työ ja siihen liittyvä robotiikan aihealue on tuonut 

minulle näkökulmia edellä mainitsemaani oman ajatteluni kehityksen reflektointiin. Olen 

saanut tilaisuuden pohtia robotin ohjelmoinnin pedagogisia aspekteja, merkityksiä lapsen 

kehitykseen, sen haasteita ja mahdollisuuksia. 

Seuraavassa olennainen kysymys tähän tutkimusraporttiin liittyen: miksi ohjelmointi ja sen 

opettaminen ovat tämän pro gradu –tutkimuksen aihealueena? Vaikka 

ongelmanratkaisukyky on tarpeellinen taito oppilaan elämässä, tarvitseeko tai kannattaako 

sitä kehitettäessä ottaa oppisisällöksi ohjelmointi? Vuonna 2016 voimaan tulevien 
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perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaan ohjelmointi on osa matematiikan 

oppisisältöä. Esimerkiksi matematiikan opetuksen tavoitteisiin ja oppisisältöön kohdistuvat 

arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi sisältävät arviointikohteena ohjelmoinnin 

graafisessa ohjelmointiympäristössä. (Opetushallitus, 2014,  239.) On siis erittäin 

olennaista ja ajankohtaista pohtia, mitkä ovat robotiikan aihealueiden hyötymahdollisuudet 

ohjelmoinnin opetuksessa. 

Tällä pro gradu -tutkimuksella lähestyn aihepiiriä induktiivisesti käyttäen premisseinä 

mainitsemiani oman ajatteluni kehitykseen liittyviä käsityksiäni. Laajennan 

havaintokenttää toisten luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiin, jotta saavutan 

perusteellisemman käsityksen siitä, miten robotin ohjelmointiprosessien kuvauksissa 

nousee esille ongelmanratkaisuun liittyvät seikat. Lähtökohtani tutkimukseen on 

kasvatustieteellinen ja tarkastelutasoltaan kasvatuskäytänteinen (Siljander, 2002, 12), joten 

pyrkimykseni on saada tutkimuksella esiin opetuskäytänteissä huomioitavia näkökohtia. 

Siksi hyödynnän tutkimuksessa haastateltavien henkilöiden käsityksiä analysoidessani 

myös sitä, mitä didaktisia seikkoja on huomioitava ohjelmoinnin opetuksessa, kun 

opetuksessa käytetään robotiikan aihealuetta. 

Jotta opetusta kehittämään pyrkivän kasvatustieteellisen tutkimuksen odotukset 

täydentyisivät tutkimustoimintani kautta, lähestyn tutkimuksen aihealuetta kahden 

tutkimuskysymyksen avulla: 

1. Millaisia ongelmanratkaisuun liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn sivuaineen 

opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? 

2. Millaisia didaktisiin haasteisiin liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn 

sivuaineen opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? 

Edellä mainittujen tutkimuskysymysten avulla on tarkoitus muodostaa kuva siitä, millaisen 

roolin voimme asettaa robotiikan aihealueille ohjelmoinnin opetuksessa. Kuviossa 1 

kuvataan tutkimuskysymysten asettuminen teknologiakasvatuksen piiriin sisällytetyn 

robotiikan ohjelmointiin. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Lapsen kognitiivinen kehitys 

Jean Piagét’n muodostama teoria lapsen kognitiivisestä kehityksestä erittelee vaiheita, 

joiden ominaisuudet määrittävät millaiseen ajatteluun lapsi on kussakin vaiheessa 

kykeneväinen. Nämä vaiheet ovat sensomotorinen vaihe (ikävuodet n. 0-2), 

esioperationaalinen vaihe (ikävuodet n. 2-6), konkreettisten operaatioiden vaihe (ikävuodet 

n. 7-12) ja formaalisten operaatioiden vaihe (ikävuodet n. 12-15). Edellä kuvatuissa 

vaiheissa on mainittu lapsen ikävuodet, jolloin hänen oletetaan kyseisen tason saavuttavan, 

mutta nämä ikävuodet perustuvat keskimääräiseen oletukseen ja siihen, että viimeinen, 

formaalisten operaatioiden taso, ylipäätään saavutetaan. (Kuusela, 2000, 40.) 

Tämän tutkimuksen kannalta olennaisin osa Piagét’n muodostamassa kognition kehitystä 

kuvaavassa teoriassa on juurikin edellä mainittu formaalisten operaatioiden taso. 

Formaalisten operaatioiden tasoa voidaan kuvailla monella tavalla. Sitä voidaan pitää 

älykkään aikuisen ajatteluna, jossa ajattelulle luonteenomaisina piirteinä ovat kyky 

loogiseen päättelyyn, jolloin ajattelulle ominaista on hypoteesien laatiminen ja päättely, 

mitä niistä seuraa ja näiden päätelmien käyttäminen hypoteesin testaamiseksi (Donaldson, 

1978, 162).  

Edellä mainitussa formaalisten operaatioiden tason kuvauksessa nähdään kuitenkin, 

etenkin tämän tutkimuksen kannalta, jokseenkin ontuvana kohta ”älykkään aikuisen 

ajatteluna”. Ensinnäkin, määrittely pyrkii rajaamaan formaalisten operaatioiden tason 

aikuisen ominaisuudeksi, ja jopa tulkintatavasta riippuen, määrittää aikuisen älykkääksi. 

Tämän kritiikin perustaksi voidaan nostaa esille se, että tutkimuksissa on havaittu vain 

kolmasosan väestöstä saavuttavan formaalisten operaatioiden tason (Kuusela, 2000, 2).  

Donaldsonin kuvaus on yhteneväinen myös Kuuselan (2000) viittaukseen James P. 

Chaplinin Dictionary of Psychology –teokseen, jossa kuvataan formaalisten operaatioiden 

tasoa seuraavasti: ”formaaliset operaatiot ovat Piagét’n kehitysteoriassa ajattelun 

viimeinen, korkein, monimutkaisin ja samalla ulkoisia häiriöitä vastaan vakain taso. Sitä 

luonnehtii looginen ajattelukyky, abstrakti ajattelukyky sekä käsitteellisyys. Se on siis taso, 

jota esimerkiksi tieteellinen ja miksei mikä tahansa vaativa ajattelu edellyttää.” (Kuusela, 

2000, 1.)  
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Ongelmanratkaisukyvyn, ja siten abstraktin ajattelun, kehittämisen ollessa tämän 

tutkimuksen aiheena, voidaan Piagét’n kehityspsykologista taustateoriaa pitää 

luonnollisena valintana teoreettiseksi viitekehykseksi koskien lapsen kognition kehitystä. 

Lisäksi ajatus tiedon rakentumisesta, konstruktivismista, kuuluu olennaisesti tämän 

tutkimuksen kontekstiin. Piagét’n teoria on konstruktivistinen lähestymistapa kognition 

kehitykseen. Haapasalo (1994) mainitsee, että Piagét osoittautuu siis varsin selvästi 

’radikaalin konstruktivismin’ edustajaksi, johon lähes kaikki nykyisetkin radikaalin 

konstruktivismin edustajat loppujen lopuksi perustavat tavalla tai toisella tarkastelunsa 

(Haapasalo, 1994, 87).  

Lähestyttäessä lapsen kognitiiviseen kehitykseen liittyvää kirjallisuutta, törmätään lähes 

poikkeuksetta ilmiöön, jossa kirjoittajat kritisoivat Jean Piagét’n teoriaa lapsen kognition 

kehitysvaiheista. Samalla he kuitenkin ylistävät hänen työnsä luomaa teoreettista pohjaa ja 

sen merkitystä kognitivisen kehityksen tutkimukselle. Tämä ristiriitaisuus, tai pikemminkin 

tieteen kriittinen olemus, houkuttelee tutustumaan Piagét’n teoriaan ja ottamaan sen osaksi 

lapsen kognitiivisen kehityksen teoreettista viitekehystä. Piagét’n teoria on vahvoilla 

juurikin siitä syystä, että se kuvaa yksityiskohtaisesti ja vaiheittaisesti kognition kehitystä 

(Siegel & Hooper, 1968, 2). 

2.2 Teknologiakasvatus 

Määriteltäessä teknologiakasvatusta, voidaan lähteä liikkeelle sen nominaalisesta 

määrittelystä: teknologiakasvatus on teknologiseen maailmaan kasvattamista (Lindh, 2006, 

64). Teknologiseen maailmaan kasvatettaessa pidetään keskiössä lapsen kasvun tukemista 

tunnistamaan, kuvaamaan, määrittelemään, ymmärtämään, ratkaisemaan ja arvioimaan 

teknologisia ongelmia (Rasinen, 2000, 37). Teknologista maailmaa voidaan tarkastella 

historiallisesti ja paikallisesti, sillä teknologinen maailma on tämän päivän lapsille jotain 

aivan toista kuin mitä se oli esimerkiksi 1960-luvun lapsille. Tai jos lähdetään 

tarkastelemaan suomalaista yhteiskuntaa, on täällä teknologinen maailma varsin poikkeava 

verrattuna vaikkapa Mongolian paimentolaiskansojen näkökulmaan. Tämän teknologisen 

maailman ero voidaan ymmärtää, kun tarkastellaan teknologiaa historiallisena 

kehitysprosessina, sisällöllisesti ja ajallisesti laajassa kontekstissa (Lindh, 2006, 26).  
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Teknologiaa määriteltäessä voidaan korostaa sitä, että kaikki teknologia on ihmisen 

tekemää (Lindh, 2006, 26). Mutta miksi ihminen on kaiken teknologian tähän maailmaan 

tehnyt? Jos edellisessä kappaleessa kuvattua teknologisten maailmojen eroa mietitään, niin 

ihmisten teknologiset tarpeet ovat erilaiset, koska heidän arkensa ja toimintansa on 

erilaista. Arkisiin tarpeisiinsa ihminen on kehittänyt keksintöjä, joiden myötä teknologia on 

kehittynyt, ja teknologian kehittyessä keksintöjen määrä on kasvanut ja tulee 

tulevaisuudessa kasvamaan entisestään (Lindh, 2006, 26).  

Teknologiakasvatuksen näkökulmasta teknologiaa pidetään substanssina, eli siinä, mitä 

opitaan (Lindh, 2006, 18). Jos mietitään teknologian määrää, esimerkiksi nykyisessä 

Suomessa, on tämä teknologiayhteiskunnan substanssivalikoima todella valtava. 

Substanssin, opetuksen tilanteellisen empirian ja opetusmenetelmien valintaa tehtäessä on 

hyvä miettiä, millaista teknologista lukutaitoa haluamme lapsille opettaa, jotta he 

selviäisivät niin nykyisessä kuin tulevaisuuden yhteiskunnassa. Tällä teknologisella 

lukutaidolla tarkoitetaan kyvykkyyttä käyttää tietoja, taitoja ja teknologista luovuutta 

teknologisten ongelmien ratkaisussa (Lindh, 2006, 58). Kuviossa 2 Lindh kuvaa edellä 

mainittua teknologian oppimisen struktuuria. 

 

 

Kuvio 2. Teknologian oppimisen struktuuri teknologiakasvatuksessa (Lindh, 2006, 124). 
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Teknologiakasvatuksen tarkoitusta pohdittaessa voidaan tuoda esille useita opetuksen 

tavoitteita. Järvinen (2001) kertoo teknologiakasvatusta määrittäessään, että 

teknologiakasvatusta ei pidä ajatella teollisen tuotannon näkökulmasta, jossa pyritään 

tekniseen työhön tai ammatilliseen koulutukseen sisällytettyjen käsityötaitojen 

opettamiseen (Järvinen, 2001, 37.) Teknologiakasvatuksen tavoitteena voi olla tuottaa 

teknologista osaamista, jonka avulla kyetään toimimaan teknologisessa maailmassa. 

Toiminta voi kohdistua teknologian käyttöön ja suunnitteluun, jolloin on tärkeää opettaa 

teknologiaan liittyvien ilmiöiden ja ominaisuuksien perusteita. Toisaalta, tavoitteeksi 

voidaan asettaa teknologian olemuksen ja merkityksen ymmärtäminen, jolloin käytön ja 

suunnittelun sijaan keskitytäänkin teknologiaan liittyviin eettisiin merkityksiin ja 

valintoihin. (Vries, 2005, 8.)    

Teknologiakasvatuksen ja tietotekniikan suhdetta pohdittaessa on huomioitava, että 

tietotekniikalla on merkittävä ja väistämätön rooli nykymaailmassa. Niinpä, jotta 

teknologiakasvatus olisi relevanttia koulun ulkopuoliseen maailmaan nähden, ovat 

tietokoneet ja muut tietotekniset laitteet huomioon otettavia teknologiakasvatuksen osa-

alueita. Tietotekniikka voidaan ottaa huomioon opetusta tukevana välineistönä, tai itse 

opetuksen kohteena, jolloin opetuksessa keskitytään tietoteknisten laitteiden osien, niiden 

merkitysten ja toimintaperiaatteiden opetukseen. Näin toimittaessa 

teknologiakasvatuksessa otetaan huomioon teknologiakasvatukseen olennaisesti kuuluva 

teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. (Järvinen, 2001, 37.) 

Tämän tutkimuksen kannalta olennaista teknologiakasvatuksen teoreettisessa 

viitekehyksessä on se, miten teoria kohtaa nykyisyyden teknologiset haasteet, miten se 

auttaa valitsemaan substanssin niin, että oppiminen tukee lasten toimintaa nyt ja 

tulevaisuudessa. On myös hyvä pohtia teknologiselle lukutaidolle asettuvat vaatimukset; 

millaisia tiedollisia ja taidollisia kompetensseja lapset tulevat tarvitsemaan, jotta heidän on 

mahdollista osoittaa teknologista luovuutta ja vastuullisuutta teknologisen todellisuuden 

alati kasvavassa substanssissa. 

2.3 Abstraktin ajattelun merkitys ongelmanratkaisutaitoihin 

Kuten Lapsen kognition kehitys –kappaleessa mainitaan, vain kolmasosa ihmisistä 

saavuttaa formaalien operaatioiden tason. Mistä nämä kaksi kolmasosaa sitten loppujen 
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lopuksi jäävät paitsi? Ovatko he ihmisinä vajavaisia, joiden kognitiiviset kyvyt estävät 

heitä näkemästä todellisuutta? Piagét’n kuvaamat kongitiivisen kehityksen tasot 

määrittävät formaalien operaatioiden tasoa edeltäväksi konkreettisten operaatioiden tason. 

Konkreettisten operaatioiden tasolle on ominaista ajattelun, erityisesti ajatustoiminnan 

(operaatioiden), rajoittuminen todellisiin objekteihin kohdistuvaan todellisen toimintaan, ja 

sen liikkuma-ala on sekä ajan että paikan suhteen rajoittunut. (Donaldson, 1978, 162). 

Konkreettisten operaatioiden avulla tapahtuva ajattelu on keino kuvata todellisuutta. Se on 

siis keino, jolla kaksi kolmasosaa yhteiskuntamme jäsenistä todellisuuttaan kuvaa. 

Formaalisten operaatioiden avulla tapahtuva ajattelu antaa kuitenkin ihmiselle 

mahdollisuuden operoida jossain mielessä paremmin. (Kuusela, 2000, 4.) 

Konkreettisten operaatioiden taso tuotiin edelle esille siitä syystä, että termi konkreetti on 

termin abstrakti vastakohta. Konkreettisella tarkoitetaan todellista, silminnähtävää, 

kouraantuntuvaa. Abstraktilla puolestaan ajateltua, epätodellista, teoreettista. (Gummerus 

Kustannus Oy, 1996, 12 ja 567.)  Koska formaalisten operaatioiden tasolle ominaisen 

abstraktin ajattelun voidaan edellä mainitun perusteella nähdä mahdollistavan epätodellisen 

ja teoreettisen ajattelun, on syytä tarkastella, mikä käytännön merkitys tällä on. Mitä siis on 

mahdollisuus operoida jossain mielessä paremmin? 

Ongelmanratkaisutaitoihin ja niiden opettamiseen keskittyvässä kirjallisuudessa tuodaan 

lähes pääsääntöisesti esille ongelmanratkaisustrategiat, -mallit ja heuristiikat, eli tavat, 

joilla ongelmia lähestytään (esimerkiksi Haapasalo (1994) ja Leppäaho (2007)). Tämän 

tutkimuksen kannalta nämä heuristiikat ja ongelmanratkaisustrategiat muodostavat 

käsitteellisen pohjan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen Millaisia ongelmanratkaisuun 

liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn sivuaineen opiskelijoilla robotin 

ohjelmointiprosessista? kohdistuvien käsitysten analysoinnille ja tulkinnalle. Kuviossa 3 

kuvataan yksinkertaistettuna Polýan esittämän ongelmanratkaisuprosessin malli. 
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määritelmä yhtenee Piagét’n kognition kehityksen mallin formaalien operaatioiden tason 

kuvaukseen. Kuvauksessa ajattelulle luonteenomaisina piirteinä ovat kyky loogiseen 

päättelyyn, jolloin ajattelulle ominaista on hypoteesien laatiminen ja päättely, mitä niistä 

seuraa ja näiden päätelmien käyttäminen hypoteesin testaamiseksi (Donaldson, 1978, 162). 

Meador (1997) kertoo myös, että on mahdotonta ratkaista ongelmaa tekemättä monia 

päätöksiä. Päätöksiä tehtäessä on tärkeää harkita monia mahdollisuuksia, miettiä jokaisen 

mahdollisuuden seurauksia, ja sitten päättää mitä tekee. (Meador, 1997, 71.) Tämä viittaa 

siihen, että ongelmanratkaisutaitoihin kuuluu oleellisesti kyky ajatella abstraktisti, 

rajautumatta aikaan ja paikkaan, tai todellisiin objekteihin ja toimintoihin. 

Ongelmanratkaisutaitojen merkitystä siihen, kuinka tässä maailmassa voidaan operoida 

paremmin, voidaan pitää itsestäänselvyytenä. Arkipäivän ongelmanratkaisutilanteet voivat 

tulla eteen nopeasti tai hitaasti. Ongelmat voivat olla monimutkaisia tai varsin 

suoraviivaisella toiminnalla ratkaistavissa. Se, kuinka yksilöt näistä selviävät, on hyvin 

pitkälti kiinni ihmisen kognitiivisista valmiuksista. Edellä kuvatut abstraktin ajattelun 

merkitykset ongelmanratkaisuun todentavat tätä olettamusta. Kasvatustieteen kannalta 

ajateltuna on edelleen merkityksellistä kysyä, kuinka kasvatustyössä tuetaan lasten 

kognition kehitystä formaalien operaatioiden tasolle? Entä voidaanko tässä hyödyntää 

uusien, vuonna 2016 voimaan tulevien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

sisältämää ohjelmoinnin opetusta?  

2.4 Ohjelmointi ongelmanratkaisuna 

Seuraavassa selvitetään ohjelmoinnin ja ongelmanratkaisun välistä yhteyttä siten, että ne 

ovat teknologiakasvatukseen ja lapsen kognitiiviseen kehitykseen yhdistettävissä. 

Yhteyden selvittämisessä on syytä tarkastella ongelmanratkaisun ja ohjelmoinnin luonnetta 

sekä jo olemassa olevia kasvatustieteellisiä tutkimuksia. Tässä kappaleessa ohjelmointia 

käsitellään teknologiakasvatuksen kontekstissa, robotiikan aihealueella. 

2.4.1 Ongelmanratkaisu 

Leppäaho (2007) mainitsee, että ongelmanratkaisu on yksilön kykyä käyttää tiedollisia 

prosesseja aitojen, oppiainerajat ylittävien ongelmatehtävien kohtaamisessa ja 
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ratkaisemisessa. Tietoa täytyy kyetä yhdistelemään, sillä ongelmatilanteesta selviäminen 

vaatii ratkaisijalta luovuutta. Mikäli ongelma on ratkaisijalle todellinen, hän ei voi 

etukäteen varmasti tietää, miten ratkaisuun päästään. (Leppäaho, 2007, 41.) 

Edellä mainitun perusteella ongelmanratkaisu nähdään oppiaineet ylittävänä, luovuutta 

korostavana kognitiivisena prosessina. Haapasalo (1994) kuvaa ongelmanratkaisua 

prosessiksi, joka sisältää ongelmaan orientoitumisen, ongelman työstämisen, ongelman 

ratkaisemisen ja ratkaisun tulkitsemisen (Haapasalo, 1994, 17). Vielä tarkemman sekä 

luonteeltaan iteratiivisen kuvauksen ongelmanratkaisuprosessista mainitsee Lavonen ym. 

(2001)  kirjoittaessaan tehokkaasta ongelmanratkaisusta. Tällöin prosessiin kuuluvat 

ongelman hahmottaminen, ongelmaan liittyvien faktojen tunnistaminen, tavoitteen 

asettaminen, vaihtoehtojen ideointi ja muodostus, vaihtoehtojen arviointi, lupaavimman 

vaihtoehdon valinta, testaaminen sekä ongelman uudelleen arviointi, jonka jälkeen prosessi 

alkaa jälleen alusta. (Lavonen et al., 2001, 21.)  

Kun ongelmanratkaisu nähdään kognitiivisena prosessina, voidaan asiaa tarkasteltaessa 

ottaa huomioon myös Hurmeen (2010) esille tuoma Polýan ja Schoenfeldin  

ongelmanratkaisumalleihin pohjautuva ongelmanratkaisuun liittyviä metakognitiivisia 

toimintoja kuvaava malli. Siinä matemaattiseen ongelmanratkaisuun nähdään kuuluvan 

tehtävään orientaatio (orientation), organisointi (organization), suorittaminen (execution) ja  

varmennus (verification). Nämä eivät ole perättäisiä vaiheita, vaan esimerkiksi varmennus-

kohtaan liittyy ongelmanratkaisun alussa, ongelmanratkaisun aikana ja ongelmanratkaisun 

päätteeksi tehtyjen päätösten arviointi.  Hurme esittelee myös toisen, kognitiivisia (K) ja 

metakognitiivisia (MK) matemaattiseen ongelmanratkaisuun liittyviä toimintoja yhdistävän 

mallin, johon sisältyvät lukeminen (reading, K), ymmärtäminen ja analysointi 

(understanding and analyzing, MK), tutkiminen (exploration, K & MK),  suunnittelu 

(planning, MK), toteutus ja varmennus (execution and verifying, K & MK).  Näiden 

mallien avulla voidaan käsitellä ongelmanratkaisua kognitiivisina ja metakognitiivisina, 

toistensa päällekkäisinä tapahtumina, joissa kognitiiviset toiminnot liittyvät 

ongelmanratkaisun suorittamiseen ja metakognitiiviset ongelmanratkaisuprosesin 

tarkasteluun ja ohjaamiseen liittyviin toimintoihin.  (Hurme, 2010, 23.)  
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2.4.2 Ohjelmointi 

Tarkasteltaessa ohjelmointia historiallisesta näkökulmasta, on se aikanaan ollut 

tietotekniikka-alan ammattilaisten, ohjelmoijien, toimintaa tietokoneiden ohjaamiseksi. 

Ohjelmointi käsitettiin laskentaprosessina, jossa muodostettiin laskentaoperaatioille 

vaiheistettu jaksotus. Sittemmin ohjelmointikieli on muuttunut alun laskentaoperaatioista 

funktioiden määrittelyyn ja ns. olioohjelmointiin (object oriented programming). 

(Blackwell, 2002, 1.) Jos ohjelmointi oli alkujaan vain tietotekniikka-alan ammattilaisten 

toimintaa, on se nykyään yhä yleisempää, useampaan ammattiin kuuluvaa työtä. 

Tietokonesovellukset, esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmat, olettavat käyttäjän 

hallitsevan laskentaa ohjaavien makrojen ohjelmointia. Tässä tapauksessa ohjelmoinnista 

voidaan käyttää nimitystä käyttäjäohjelmointi (end user programming) . (Blackwell, 2002, 

2.) 

Robotiikan aihepiirissä ohjelmoinnilla on tarkoitus luoda robottia ohjaava älykkyys. Ilman 

ohjelmointia robotti on kuin täysin halvaantunut ihminen. Sillä on aistit, joilla se voi 

havaita ympäristönsä sekä mekaniikkansa, jonka avulla se voi suorittaa toimintoja. Mutta 

ilman ohjelmointia, ohjaavaa älykkyyttä, se ei tee mitään. Ohjelmointi voidaan laajasti 

määriteltynä käsittää tietokoneympäristössä tapahtuvana tiedon strukturointina sekä 

ajatteluprosessien mallintamisena (Enkenberg, 1990, 62). Käytännössä ohjelmointi 

suoritetaan ohjelmointiympäristössä, joka on sovellus, jossa tiedon strukturointi ja 

prosessin mallinnus voi tapahtua joko kuvakepohjaisena ja kaaviomaisena logiikan 

rakentamisena tai ohjelmointikielen syntakseja hyödyntävänä komentotekstinä. 

Ohjelmointi voi tuottaa tuloksena ohjelmia, jotka voivat olla merkittäviä myös tiedon 

soveltamisen näkökulmasta. Ohjelmointiprosessin aikana opitaan suunnittelemaan ja 

hyödyntämään jo olemassa olevia ohjelmia, hahmottamaan ja piirtämään kuva toiminnasta, 

muotoilemaan ongelma uudelleen ja testaamaan tulosta. Enkenberg (1990) mainitsee 

tutkimuksessaan Tiedon ja ajattelun taitojen oppimisesta tietokoneympäristössä Harveyn 

näkemyksen, jossa ohjelmointi voidaan nähdä myös älyllisenä kokeiluna, jolla on erityistä 

merkitystä oppimistaitojen kehittymisessä. Oppimisen taidot samaistetaan usein 

metakognitiiviseen ajatteluun ja sitä kautta Piagét’n formaaliin ajatteluun. (Enkenberg, 

1990, 63.) 
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2.4.3 Ohjelmointi ja ongelmanratkaisu tutkimuksessa 

Edellä tarkasteltiin ongelmanratkaisun ja ohjelmoinnin piirteitä ja määrittelyjä, joissa 

kuvattiin molempien prosessinomaisuutta sekä prosessien loogista rakennetta, minkä 

lisäksi molemmista on tunnistettavissa luovuuden piirteitä. Tämä yhteneväisyys on pitkällä 

aikavälillä todettu, kuten seuraavasta käy ilmi. 

Ohjelmoinnin ja ongelmanratkaisun yhteneväisyyttä on tutkittu useissa 

kasvatuspsykologisissa tutkimuksissa. Jyrki Suomala (1999) kirjoittaa Student’s problem 

solving in the LEGO/Logo learning environment –julkaisussa tutkimuksesta, jossa 

tutkittiin viidesluokkalaisten oppilaiden ongelmanratkaisutyöskentelyä LEGO/Logo –

oppimisympäristössä. LEGO/Logo –oppimisympäristö on rakennettu siten, että siinä 

ohjelmointi on osa ongelmanratkaisutyöskentelyä. (Suomala, 1999, 9.)  

LEGO/Logo –oppimisympäristö näyttää olleen 1990-luvulla merkittävässä roolissa sekä 

kasvatuspsykologissa että teknologiakasvatuksellisissa tutkimuksissa. Esa-Matti Järvisen 

(1998) The Lego/Logo Learning Environment in Technology Education: An Experiment in 

a Finnish Context –julkaisussa ongelmanratkaisua on lähestytty teknologiakasvatuksen 

näkökulmasta. Julkaisussa mainittu tutkimus kohdistui osiltaan seuraavaan 

tutkimuskysymykseen: missä määrin alakoulun oppilaat luovat spontaaneja 

ongelmanratkaisutilanteita ja sitä kautta mahdollisuuden tietojen ja taitojen jakamiseen 

ryhmänsä sisällä. (Järvinen, 1998). 

LEGO/Logo –oppimisympäristön on sittemmin korvannut mm. LEGO Mindstorm –

robotiikkasarja, joka tarjoaa ohjelmointiympäristöltään ja mekaniikaltaan modernimman 

oppimisympäristön. Muun muassa Elizabeth Mauch on perehtynyt edellä mainitun 

oppimisympäristön käyttöön tutkiessaan opettajien kokemuksia LEGO Mindstorm –

robotiikkasarjan käyttömahdollisuuksista ongelmanratkaisukykyjen kasvattamiseksi 

(Mauch, 2001).  

Ohjelmointia on siis hyödynnetty ongelmanratkaisutaitojen opetuksessa jo pitkään. 

Ohjelmoinnin lisäksi robotiikka-aihepiirin vahvuus on myös siinä, että se yhdistää monen 

alan teknologiaa. Sen monitieteellisen luonteensa vuoksi robotiikan käyttö opetuksessa voi 

olla arvokasta oppilaiden motivoimiselle ja oppimiselle. Käytännöllisten ja toiminnallisten 

sekä monitieteellisten aiheiden suunnittelutyön kautta oppilaille muodostuu kokonaisuus 

matemaattisluonnontieteellisistä ja teknologisista käsitteistä, ongelmanratkaisusta sekä 
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suunnittelusta, joita he voivat soveltaa todellisiin arjen ongelmatilanteisiin. (Rockland et 

al., 2010.) 

2.5 Ohjelmoinnin opetus 

Julkisessa keskustelussa on viime vuosien aikana tullut esille useita kannanottoja 

ohjelmoinnin opetuksen ottamisesta osaksi perusopetusta. Opetusministeri Krista Kiuru 

mainitsee Helsingin Sanomien 21.1.2014 julkaisemassa artikkelissa, että ohjelmointi on 

tulossa peruskoulujen opetussuunnitelmaan. Ohjelmoinnista ei kuitenkaan olisi tulossa 

omaa oppiainettaan, vaan osa muiden oppiaiden opetusta. (Lehtinen, 2014).  

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pauliina Viitamies mainitsee 1.11.2013 

Kaakon Kaiku -sivustolla, että hän toivoisi ohjelmoinnin opetuksen sisällytettävän 

perusopetuksen opetussuunnitelmaan (Vilhunen, 2013). Näihin kahteen esimerkkiin, kuten 

useisiin vastaaviin keskusteluihin, liittyy olennaisesti huoli suomalaisen teollisuuden 

rakenteellisesta muutoksesta, jossa perinteiset teollisuuden ammattitaidot eivät enää riitä 

työtehtävistä suoriutumiseen. Teknologian kehittyessä perinteiset teollisuuden toimialat 

menettävät merkitystään työllistäjänä, ja tilalle olisi kyettävä kehittämään tieto- ja 

viestintäteknologian alan työpaikkoja. Viitamies mainitsee, että perinteisiltä aloilta tulee 

väistämättä katoamaan työpaikkoja tekniikan kehittymisen myötä (Vihunen, 2013). 

Opetusministeri Kiuru toteaa, ettei Suomessa ole varaa jäädä tieto- ja viestintäteknologian 

osaamisessa yhtään enempää muita maita jälkeen. Hän lisää, että esimerkiksi Singaporessa 

opetetaan ohjelmointia jo esiopetuksessa. (Lehtinen, 2014.) 

Jotta suomalaiset eivät jäisi muiden maiden jalkoihin tieto- ja viestintäteknologian 

osaamisessa, tarvitaan nykyaikaisia selviytymiskeinoja. Järvinen (2001) mainitsee, että 

Suomella on edessään moderni teknologinen selviytymistaistelu (modern survival through 

technology). Tällä hän viittaa siihen, että maailmanlaajuisessa kilpailussa menestyminen 

on kansallisen olemassaolon ehto. Jotta Suomi menestyisi taloudellisesti ja kykenisi 

kilpailemaan teollisuuden saralla muiden maiden kanssa, täytyy tulevaisuuden työvoiman 

kyetä ryhmätyöskentelyyn, olemaan perillä teknologiaan liittyvien ongelmien 

ratkaisuprosesseista ja omaamaan nykyaikaisen teknologian avainasioihin liittyvät taidot 

sekä kyvykkyyden innovatiiviseen ja monipuoliseen ajatteluun ja tuottamiseen. (Järvinen, 

2001, 20-21.)  
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Edellä mainitun kaltainen keskustelu ei ole pelkästään Suomea koskevaa, vaan samaa 

huolta tulevaisuudessa tarvittavista taidoista esitetään myös kansainvälisissä, tieteellisissä 

julkaisuissa. Adiguzelin ja Cardakin mainitsevat Turkkilaiseen tietotekniikan ja 

ohjelmoinnin opetukseen liittyvässä tutkimuksessaan An Evaluation of the “Computer 

Technology and Programming” Curriculum in the Vocational Higher Education System in 

Turkey, että ammatillisen ja teknillisen koulutuksen tarkoitus on tehdä yksilöistä 

tiedoiltaan ja taidoiltaan sellaisia, että he kykenevät suoriutumaan työtehtävistään. Näiden 

työtehtävien nähdään kilpailukykyisen ja taloudellisesti vakaan valtion edellytyksinä 

sisältävän tieto- ja viestintäteknologian osaajia, ohjelmoijia. (Adiguzel & Cardak, 2009.) 

Edellä esille tuotujen seikkojen myötä voidaan todeta, että ohjelmoinnin opetus, niin 

perusopetuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessa, nähdään tarpeellisena 

kilpailukykyisen ja taloudellisesti vakaan yhteiskunnan ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta ohjelmoinnin opetuksen yhteiskunnallisten lähtökohtien 

tiedostaminen on tarpeen pyrittäessä ymmärtämään vuoden 2016 opetussuunnitelman 

perusteiden rakentumista ja eritoten ohjelmoinnin sisällyttämistä opetukseen. 

2.5.1 Opetussuunnitelman perusteet 2014 

Opetussuunnitelmauudistus on tuottanut myös perusopetukselle uudet, vuonna 2014 

määritellyt perusteet. Nämä perusteet luovat pohjan vuonna 2016 voimaan tuleville 

opetussuunnitelmille. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa opetukselle on 

asetettu tavoitteeksi laaja-alainen osaaminen. Tähän laaja-alaiseen osaamiseen liittyen on 

määritelty tavoitteet, jotka ovat jaoteltu siten, että opetukselle on asetettu sekä yleiset laaja-

alaiset tavoitteet että luokka-asteittain jaotellut laaja-alaiset tavoitteet. Seuraavassa tuodaan 

esille ohjelmoinnin ilmeneminen opetussuunnitelman perusteiden luokka-asteittain 

jaotelluissa laaja-alaisissa tavoitteissa.  

 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, käytännön taidot ja oma tuottaminen: 

o Vuosiluokat 1-2: ”Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia 

digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta 

ohjelmoinnista.” 

o Vuosiluokat 3-6: ”Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia 

siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.” 
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o Vuosiluokat 7-9: ”Heidän (oppilaiden) käsityksensä eri laitteiden, 

ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He 

harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä 

valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. 

Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.” 

 

Konkreetimman kuvan ohjelmoinnista osana perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita antaa opetuksen sisältöön kohdistuva tarkastelu.  Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa opetuksen sisältö on jaoteltu oppiaineiden sisällä 

sisältöalueittain. Kuten johdanto-kappaleessa mainittiin, on ohjelmointi sisällytetty 

matematiikan opetuksen tavoitteisiin, joten seuraavassa tarkastellaan ohjelmoinnin 

ilmenemistä matematiikan oppisisällössä ja sen ajattelun taidot –sisältöalueessa 

(vuosiluokilla 7-9 sisältöalueen nimenä on ajattelun taidot ja menetelmät). 

 

 Ajattelun taidot 

o Vuosiluokat 1-2: ”Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla 

vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.” 

o Vuosiluokat 3-6: ”Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa 

ohjelmointiympäristössä.” 

o Vuosiluokat 7-9: ”Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä 

ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita 

tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.” 

 

Edellä esitettyjen otteiden perusteella voidaan todeta, että matematiikan tavoitteissa ja 

oppisisällössä on otettu huomioon ohjelmoinnin opetus. On kuitenkin hyvä kiinnittää 

huomiota myös muihin kuin matematiikan tavoitteisiin ja oppisisältöihin. Näin menetellen 

voidaan havaita, että ohjelmointi esiintyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

myös matematiikan ulkopuolella. Teknologiakasvatuksen, ja eritoten tämän pro gradu –

tutkimuksen näkökulmasta, on mielenkiintoista, että ohjelmointi esiintyy käsityön 

oppisisällössä. Vuosiluokkien 3-6 käsityön opetuksen kokeilu-sisältöalueessa mainitaan 

seuraavaa: ”Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä 

robotiikka ja automaatio.” Vuosiluokilla 7-9 on samaisessa yhteydessä mainittu, että 
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”Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin 

ja valmistettaviin tuotteisiin.” 

Ohjelmoinnin voidaan siis todeta kuuluvan sekä matematiikan että käsityön 

oppisisältöihin. Huomioitavaa on, että käsityön kohdalla ohjelmoinnin yhteydessä 

mainittiin sulautetut järjestelmät, robotiikka ja automaatio. Onko siis niin, että robotiikka 

on osa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita? Vaikkei ohjelmointia oltu mainittu 

käsityön tavoitteissa, ilmenee se silti sen sisällössä. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden luonnetta tarkasteltaessa ei tätä voida pitää minään virheenä, sillä opetuksen 

eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet on yksi yhtenäisen perusopetuksen 

toimintakulttuurin painotusalue:  

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa 

toimintakulttuuria.  Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien 

asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa 

oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä 

mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa 

pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti 

oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja 

kokonaisuuksina. 

(Opetushallitus, 2014, 29.) 

2.5.2 Robotiikka ohjelmoinnin opetuksessa 

Pohdittaessa robotiikan aihealueen soveltuvuutta edellä mainittujen vaatimusten 

täyttämiseksi, voidaan apuna käyttää sen luonteen tarkastelua. Robotiikka on aihealueena 

motivoiva, jolloin oppimiseen sitoutuminen on vahvaa. Robotiikan opetuksessa käytettävät 

robottisarjat ovat hinnaltaan kohtuullisia, helposti lähestyttäviä ja tuovat opetukseen 

ohjelmoinnin lisäksi elektroniikan ja tietotekniikan oppisisältöjä. (Jormanainen, 2013, 21.)  

Robotiikan myötä opitaan kokemaan teknologia luovuuden kenttänä, sillä vahva 

motivaatio, avointa oppimisympäristöä ja keksimällä oppimista (learning-by-inventing) 

hyödyntävä itsesäädelty oppiminen (self-regulated learning) antavat hyvät edellytykset 
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luovuuden oppimiselle. Robotiikassa koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteiden 

ymmärtäminen korostuu ohjauskoodin toteuttaessa robotin toimintaa. (Apiola, 2013, 37.) 

Välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä tukee myös se, että 

robotiikassa ilmenee suunnittelun, rakenteen ja ohjauksen myötä statiikkan ja 

dynamiikkaan liittyvää käsitteistöä, kuten vivut, vaihteisto, voimanvälitys ja vääntö 

(Rockland et. al, 2010).  

Robotiikka vaikuttaa mahdollistavan ohjelmoinnin opetuksen lisäksi myös monen muun 

oppisisällön opetuksen, jonka voidaan nähdä olevan perusteena myös sille, että se on 

sisällytetty vuonna 2016 voimaan tulevissa opetussuunnitelman perusteissa käsityön 

opetukseen. Robotiikka vaikuttaa edellä esitellyn perusteella matemaattis-

luonnontieteellisen opetuksen kohdalle soveltuvalta aihepiiriltä, joka eheyttää opetusta 

sekä matematiikan että fysiikan osalta. Mutta millainen rooli robotiikalla aikojen saatossa 

mahtaa perusopetuksessa olla? Tuleeko robotiikasta osa vain asiasta innostuneiden ja siten 

asiaan perehtyneiden opettajien opetusta, vai saavuttaako se laajemman opetuskäytön? 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Seuraavissa kappaleissa tuodaan esille se, mihin tarkoitukseen tämä tutkimus on tehty ja 

mitkä ovat tutkimuskysymykset. Lisäksi esille tuodaan tutkimuksessa käytetyn 

tutkimusotteen ja tutkimusstrategian piirteitä sekä kuvaillaan aineistonkeruumenetelmänä 

käytetyn teemahaastattelun perusteita. Koska tutkimuksen kohteena ovat tutkittavien 

käsitykset ja niiden merkitykset, sovelletaan tutkimukseen fenomenografista 

tutkimusstrategiaa (Syrjälä et al., 1995, 114). Ja koska tutkimuksen luonne on 

induktiivinen ja uusia näkökulmia etsivä, on tähän tutkimukseen luontevaa soveltaa 

kvalitatiivista tutkimusotetta (Eskola & Suoranta, 2008, 83; Hirsjärvi et al., 2013, 134). 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on antaa kasvatustieteellisiä näkökulmia perusopetuksessa 

järjestettävälle ohjelmoinnin opetukselle. Edellä on todettu, että robotiikka on 

teknologiakasvatukseen soveltuva, useita oppiaineita yhdistävä ja oppilaita motivoiva 

aihealue. Mutta missä mittakaavassa robotin ohjelmointiprosessissa esiintyy  

ongelmanratkaisun tunnusmerkkejä? Entä onko robotin ohjelmointiprosessissa joitain 

opetuksen järjestämisessä huomioon otettavia seikkoja? Tässä tutkimuksessa näihin 

pohdintoihin on haluttu tuoda selvyyttä robotiikkakurssille osallistuneiden, 

luokanopettajaksi opiskelevien henkilöiden käsityksiä tarkastelemalla. Tulevina opetusalan 

ammattilaisina heidän käsityksiään voidaan pitää merkityksellisinä, koska heille robotin 

ohjelmointi on ilmiö, eli kokemus, josta he voivat aktiivisesti muodostaa käsityksen 

(Syrjälä et al., 1995, 116). 

Tutkimuksen tarkoituksen täyttämiseksi on tutkimukseen valittu seuraavat 

tutkimuskysymykset:  

1. Millaisia ongelmanratkaisuun liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn sivuaineen 

opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? 

2. Millaisia didaktisiin haasteisiin liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn 

sivuaineen opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? 
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3.2 Tutkimusmenetelmät 

Kuten edellä on mainittu, ovat tutkimuksen kohteena tutkittavien käsitykset ja niiden 

merkitykset. Lisäksi tutkimuksen luonne on uusia näkökulmia etsivä sekä tarkoitukseltaan 

induktiivinen, eli yksityisestä yleiseen johdettavissa olevia tuloksia tuottava. Siksi 

tutkimukseen sovelletaan fenomenografista tutkimusstrategiaa ja kvalitatiivista 

tutkimusotetta. Seuraavissa alakappaleissa kuvataan näiden sekä aineistonkeruuna käytetyn 

teemahaastattelun perusteita. 

3.2.1 Kvalitatiivinen tutkimusote 

Eeva Pyörälä (1995) kertoo, että kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonintressi on ymmärtävä, 

jolloin päämääränä on hahmottaa niitä merkityksiä, joita tutkimuksen kohderyhmän 

henkilöt itse omalle toiminnalleen antavat ja joiden avulla he elämäänsä ja ympäristöään 

jäsentävät. Samassa yhteydessä hän mainitsee, että kvalitatiivisen tutkimuksen suhde 

teoriaan on teoriariippuvainen, ja että kvalitatiivisen tutkimuksen aineistoa voidaan 

kuvailla siivuna yhteiskunnasta. (Leskinen, 1995, 13.) Hirsjärvi & Hurme (2000) viittaavat 

tähän samaan ”siivuun” mainitessaan, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tapana puhua 

otoksen sijasta harkinnanvaraisesta näytteestä, koska tilastollisten yleistysten sijasta 

pyritään ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvällisemmin, saamaan tietoa jostakin 

paikallisesta ilmiöstä tai etsimään uusia teoreettisia näkökulmia tapahtumiin ja ilmiöihin 

(Hirsjärvi & Hurme, 2000, 58). Tässä tutkimuksessa on tarkoitus käyttää tulosten 

tarkastelussa hyödyksi teoreettisen viitekehyksen sisältöä. Lisäksi tutkimuksen 

kohderyhmää ei voida käsitellä kvantitatiivisen tutkimuksen mukaisena satunnaisena 

otoksena, vaan kohderyhmä on valittu juuri heidän yhtenevän ja tutkimuksen 

aihealueeseen liittyvän kokemuksensa tähden.  

Laadullinen tutkimus on kokonaisuus, jossa ei erotella aineiston keräämistä ja analyysiä 

toisistaan. Laadullisen tutkimuksen ymmärtävää luonnetta tarkasteltaessa on huomioitava, 

että ymmärtäminen on kaksisuuntaista: miten tutkija ymmärtää tutkittavaa ja kuinka lukija 

ymmärtää tutkijan laatimaa tutkimusraporttia. (Tuomi & Sarajärvi,  2004, 70.) Tässä 

tutkimuksessa aineiston analyysi on alkanut jo keräämisvaiheessa. Toisin sanoen, 

aineistonkeruussa on huomioitu analyysin teoriapainotteisuus.  Lisäksi on tarkoitus on, että 

tämä laadullisena tutkimuksena auttaa tutkijaa ymmärtämään robotin ohjelmointiprosessin 
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käytettävyyttä opetustyössä, sekä myös kasvattamaan tämän tutkimuksen lukijoiden 

ymmärrystä tutkimuksen aihealueesta. 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on osoittaa esimerkiksi 

ihmisen toiminnasta jotakin, joka on välittömän havainnon tavoittamattomissa. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole totuuden löytäminen tutkittavasta asiasta (Vilkka, 2005, 

98). Kvalitatiivista tutkimusta kuvaa samaan tapaan myös Alasuutari (2011) mainitessaan, 

että kokemukset ja käsitykset, joita ihmiset kuvaavat, luovat johtolankoja ja vihjeitä, joita 

voidaan hyödyntää tulkinnoissa (Alasuutari, 2011, 43). Näissä maininnoissa korostuu 

tässäkin tutkimuksessa ilmenevä subjektiivisuus, koska sekä tutkijan intressit että tutkijan 

asettamien tutkimuskysymysten ratkaisemiseen tähtäävät haastattelukysymykset 

pohjautuvat tutkijan tekemiin valintoihin. Näin ollen tutkimuksen ei voida olettaa 

paljastavan absoluuttista totuttaa, vaan havaintojen kautta tehtyjen tulkintojen sarjan. 

3.2.2 Fenomenografinen tutkimusstrategia 

Tutkimukselle asetettujen tutkimusongelmien ratkaisemiseksi käytetään tässä 

tutkimuksessa fenomenografista tutkimusstrategiaa. Pyrkimyksenä on tuoda esille 

tutkimuskohteena olevien luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja niiden merkityksiä 

robotin ohjelmointiprosessista. Tutkimusongelmien ratkaiseminen vaatii erityisesti robotin 

ohjelmointiprosessiin liittyvien ongelmanratkaisuun ja didaktisiin haasteisiin liittyvien 

käsitysten tarkastelua.  

Sirkka Ahonen (1994) mainitsee, että fenomenografia tutkii sitä, miten ympäröivä maailma 

ilmenee ja rakentuu ihmisen tietoisuudessa. Hän mainitsee myös, että samaa ilmiötä 

koskevat käsitykset vaihtelevat henkilöstä toiseen, ja käsitysten erilaisuus riippuu 

tutkimuskohteena olevien henkilöiden kokemustaustasta. (Syrjälä et al, 1995, 114.) Tässä 

tutkimuksessa kaikki tutkimuskohteena olevat henkilöt omaavat kokemuksen robotin 

ohjelmoinnista, joten tutkimusaineiston sisältöä analysoitaessa on huomioitava 

fenomenografisen tutkimusstrategian mukainen käsitysten eroavaisuuksien tarkastelu. 

Fenomenografiassa ensisijainen kiinnostuksen kohde ovat ihmisten erilaiset tavat kokea 

ilmiöitä (Marton & Booth, 1997, 121).  Fenomenografit vertailevat eri ihmisten käsityksiä, 

mutta myös suhteuttavat yhden ihmisen käsityksiä jostain ilmiöstä hänen muihin 

käsityksiinsä. Fenomenografiassa käsityksiä ei aseteta paremmuus- ja 
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kehittyneisyysjärjestykseen toisiinsa nähden, koska se merkitsisi helposti käsitysten 

sisältöjen hukkaamista. (Syrjälä et al., 1995, 117-119.) Tämän tutkimuksen kannalta on siis 

oleellista suhtautua tasa-arvoisesti eri henkilöiden käsityksiin ja huomioida se 

tutkimustulosten muodostuksessa. 

3.2.3 Teemahaastattelu 

Yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä fenomenografisessa tutkimuksessa on 

haastattelu (Huusko & Paloniemi, 2006, 163–164). Hirsjärvi & Hurme (2000, 47) 

mainitsevat, että teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, josta ei ole tarkkaa 

määritelmää. He esittävät kuitenkin eri lähteisiin viitaten, että voidaan puhua 

puolistrukturoidusta haastattelusta, kun on kyse kaikille haastateltaville esitettyjen 

kysymysten identtisyydestä tai kun kysymykset ovat ennalta määritellyt, mutta haastattelija 

voi vaihdella niiden sanamuotoa. Puolistrukturoidussa haastattelussa ei ole ennalta 

määriteltyjä vastausvaihtoehtoja, toisin kuin strukturoidussa lomakehaastattelussa 

(Hirsjärvi & Hurme, 2000, 45). 

Teemahaastattelun ideana on, että se pohjautuu nimensä mukaisesti tutkijan valitsemien 

teemojen ympärille. Näinä teemoina voidaan pitää haastattelun aihepiirejä, teema-alueita. 

Teemahaastattelusta puuttuu strukturoiduille lomakehaastattelulle luonteenomainen 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys, mutta se ei ole täysin vapaa niin kuin 

syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 48.) Teemahaastattelua voidaan ajatella 

keskusteluna, jossa haastattelija toimii keskustelun ohjaajana. Teemahaastattelussa edetään 

ennalta määriteltyjen teemojen pohjalta, mutta muuten se vaikuttaa vapaalta keskustelulta. 

(Eskola & Vastamäki, 2001, 26.) Tämän tutkimuksen aineistonkeruussa on käytetty 

haastattelua, joka on teemahaastattelu sen sisältämien aihealueiden myötä, mutta jota voisi 

pitää myös puolistrukturoituna haastatteluna sen kysymysten tarkasta järjestyksestä 

johtuen. 

Teemahaastattelun kohdejoukon kokoon liittyviin kysymyksiin on useita näkökulmia. 

Hirsjärvi & Hurme (2000, 58) toteavat, että yksinkertaisin vastaus haastateltavien määrää 

pohdittaessa on se, että haastattelee niin monta kuin on välttämätöntä, jotta tutkija saa 

tarvitsemansa tiedon. He kertovat myös kvalitatiivisen tutkimuksen haastatteluista 

kirjoittaneen Steinar Kvalen maininneen, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 



23 

 

 

haastateltavien lukumäärä pyrkii yleensä olemaan joko liian pieni tai liian suuri. Liian 

pienestä haastateltavien joukosta ei voi tehdä yleistyksiä, ja liian suuresta ei voi tehdä 

syvällisiä tulkintoja. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 58.) Kohdejoukon kokoa pohdittaessa 

voidaan pitää mielessä saturaation ajatus: kun haastattelut alkavat toistaa itseään eikä niissä 

enää ilmene mitään uutta, on niitä todennäköisesti riittävästi (Aaltonen & Valli, 2010, 42.) 

Tämän tutkimuksen osalta haastateltavien määrä rajautui viiteen haastateltavaan. Määrää ei 

oltu ennalta määritelty, vaan sen todettiin riittävän, koska heidän haastattelunsa 

muodostivat aineiston, jossa oli selviä yhteneväisyyksiä yksilöiden vastausten kesken. 

Haastattelutilanteessa on huomioitava haastattelijan rooliin liittyvät näkökohdat. 

Haastattelijan ammattiroolissa on huomioitava ammattimainen käytös, eli 

tehtäväkeskeisyys, luottamuksellisuus, osallistuva ja tutkiva persoona, sekä 

diplomaattisuus. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 96-98.) Tässä tutkimuksessa haastattelija on 

pyrkinyt ottamaan nämä ammattirooliin liittyvät näkökulmat huomioon 

haastattelutilanteessa. 

3.3 Aineiston keruu ja käsittely 

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluna Oulun yliopistolla keväällä 

2014. Haastateltavina olivat viisi luokanopettajaopiskelijaa, jotka osallistuivat tuolloin 

meneillään  olleeseen robotiikkakurssiin, jonka opetussisältöön kuuluivat mm. LEGO 

Mindstorm –robotiikkasarjaa (ks. LIITE 1) hyödyntävät ohjelmointiharjoitukset. 

Haastateltavia valittaessa ei käytetty kriteerejä, vaan haastateltavat valittiin satunnaisesti 

robotiikkakurssin opiskelijaryhmästä. Haastateltavat pyydettiin yksi kerrallaan 

opiskelutilan viereiseen toimistohuoneeseen, jossa heille kerrottiin haastattelun aiheesta ja 

tallennustavasta. Haastattelu tapahtui kesken robotiikkakurssin harjoitusten, jolloin 

haastateltavat olivat valmiiksi ympäristössä, johon tutkimuksen aihealue kuuluu. Tällä 

mahdollistettiin se tilanne, että haastateltavien ajatukset ovat virittyneet robotiikan 

ohjelmointikokemuksiensa reflektointiin. Näiden edellä mainittujen toimien kautta 

huomioitiin fenomenografisen tutkimusstrategian haastattelun erityispiirteitä. 

Fenomenografisessa tutkimusstrategiassa haastattelu eroaa tavanomaisesta haastattelusta 

siten, että haastattelija pyrkii herättämään haastateltavassa uudenlaista tietoisuutta 

tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelija pyrkii saamaan haastateltavan kertomaan 
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kokemuksistaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä esimerkiksi saattamalla 

haastateltava eräänlaiseen metatietoisuuden tilaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 168-167.) 

Haastattelujen keskimääräinen kesto oli noin 5 minuuttia. Haastattelussa käytettiin 

digitaalitallenninta, johon kytketyt mikrofonit asennettiin haastateltavan paidan 

rinnukseen, jotta tallenteen äänenlaatu olisi selvä ja taustamelun jäisi vähäiseksi. 

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Teemahaastattelut 

aloitettiin kertomalla haastateltaville haastattelun tarkoitus ja kysymällä heidän aiemmista 

haastattelukokemuksista. Alkukeskustelun jälkeen haastateltaville esitettiin 

haastattelukysymykset haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä. Kysymysrunko oli 

rakennettu siten, että ensimmäinen kysymys johdatti haastateltavan reflektoimaan omaa 

robotin ohjelmointiprosessiaan. Toisen kysymyksen tarkoituksena oli saada haastateltava 

tuomaan esille omia käsityksiään ohjelmoinnin haasteista. Kolmannella kysymyksellä oli 

tarkoitus saada haastateltavat ilmaisemaan käsityksiään ohjelmoinnin kognitiivisista 

vaatimuksista. Kysymykset muodostettiin siten, että ne eivät ohjaisi liiaksi vastauksen 

muotoa. Muutoin olisi ollut vaarana, että haastateltava ei olisi tuonut käsityksiään esille 

reflektion kautta, vaan vastaus olisi jäänyt suppeaksi toteamukseksi omien käsitysten 

jäädessä taka-alalle. Samalla pyrittiin välttämättään haastattelun strukturoitumista. 

Haastattelussa esitettiin haastateltaville kysymykset seuraavien kysymysasettelujen 

mukaisesti: 

1. Kun ryhdyt ohjelmoimaan robotille ohjauskoodia, niin miten etenet? 

2. Mikä robotin ohjelmoinnissa on mielestäsi haasteellista tai haasteellisinta? 

3. Mitä robotin ohjelmointi vaatii ajattelulta?  

Haastattelumateriaali litteroitiin käyttäen apuna Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen 

Haastattelun analyysi -teosta. Litteroinnissa haastattelijan tunnuksena käytettiin lyhennettä 

H ja haastateltavan tunnuksena lyhennettä H_n (n=1,2,3,4,5). Litteroitua materiaalia kertyi 

yhteensä kahdeksan sivua käytettäessä kirjaisinkokoa 12 ja riviväliä 1,5. Koska 

Ruusuvuoren (2010) mukaan litterointi tarkkuus määräytyy tutkimusongelmien ja 

metodisen lähestymistavan pohjalta, litteroitiin haastatteluäänitteet sanasta sanaan 

huomioimatta taukoja tai äänenpainoja, koska ne eivät olleet olennaisia aineistoanalyysin 

kannalta. (Ruusuvuori et al., 2010, 424.) 



25 

 

 

3.4 Aineiston analyysi 

Sirkka Hirsjärvi (Hirsjärvi et al., 2013, 221) kirjoittaa, että tutkijan valinnoista 

tutkimusprosessin alkuvaiheessa riippuu osittain se, miten aineistoa käsitellään ja tulkitaan. 

Tutkimusongelmat saattavat tiukastikin ohjata menetelmien ja analyysien valintaa. 

Tutkimuksen analyysivaiheessa tutkijalle selviää, minkälaisia vastauksia hän saa 

ongelmiin. Ja voi käydä niinkin, että analyysivaiheessa tutkijalle selviää, miten ongelmat 

olisi oikeastaan pitänyt asettaa. (Hirsjärvi et al., 2013, 221.) Tässä tutkimuksessa nämä 

ajatukset todentuvat, sillä tutkimusongelmat ovat kehittyneet alkuperäisistä, tutkimuksen 

alkuvaiheessa asetelluista, nykyisiin aineistoanalyysin alkuvaiheessa havaittujen seikkojen 

myötä. 

Tässä tutkimuksessa analyysi on aineistolähtöistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

puhutaan aineistolähtöisestä analyysista, joka pelkistetyimmillään tarkoittaa teorian 

rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös. Aineistolähtöinen 

analyysi on tarpeellista varsinkin silloin, kun tarvitaan perustietoa jonkin tietyin ilmiön 

olemuksesta. (Eskola & Suoranta, 2008, 19.) Tutkimuksessa käytetään kohderyhmältä 

teemahaastattelun avulla kerättyä aineistoa, joka on analysoitu systemaattisesti ja aineistoa 

kategorisoiden. Tutkimuksessa aineiston analysointiin on osittain hyödynnetty 

sisällönanalyysin periaatteita. Sisällönanalyysia voidaan pitää minä tahansa menetelmänä, 

jonka avulla tehdään päätelmiä määrittelemällä systemaattisesti ja objektiivisesti sanomien 

spesifejä ominaisuuksia. (Hirsjärvi & Hurme, 1982, 115.) Tässä tutkimuksessa 

aineistolähtöistä analyysitapaa voidaan pitää kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisenä 

induktiivisena tapana, jossa analyysin suunta on haastateltavien yksittäisistä ilmaisuista 

yleiseen teoriaan. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston tulkinnan kohdistuessa ajatukselliseen 

kokonaisuuteen eikä ulkoisesti ja mekaanisesti määriteltävän yksikköön, voidaan puhua 

tulkitsevasta analyysista. Seuraavassa esitetään Ahosen (Syrjälä et al., 1995, 143-147) 

mainitseman tulkitsevan analyysin pääperiaatteet, joihin on yhdistetty myös muiden esille 

tuomia kvalitatiivisen analyysin periaatteita: 
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Tulkintayksikön määrittäminen 

Haastateltavan ilmaisu, joka on ajatuksellinen kokonaisuus, on merkityksellisesti 

tulkittavissa. Tulkintayksikkö on määriteltävissä ilmaisuja lukemalla ja tarkkailemalla, 

miten laajalle niiden ajatusyhteydet tekstissä ulottuvat. Haastattelujen lukeminen 

tutkimuksen teoriaa ja ongelmanasettelua vasten paljastaa vähitellen, missä 

tulkintayksikköjen rajat kulkevat. Teemahaastattelulla hankitun aineiston tulkitsevassa 

analyysissa yhteen teemaan liittyvät keskustelut muodostavat luonnollisen yhtenäisen 

kokonaisuuden, joka usein pysyykin tulkintayksikkönä (Syrjälä et. al., 1995, 143.) Eskola 

& Suoranta (2008, 179) kertovat aineiston analyysin yhteydessä teemoittelusta, jonka 

avulla tekstiaineistosta saadaan esille kokoelma erilaisia vastauksia tai tuloksia esitettyihin 

kysymyksiin. Tällöin tutkimustulokset palvelevat parhaiten juuri erilaisia käytännöllisiä 

intressejä. (Eskola & Suoranta, 2008, 179.) Tässä tutkimuksessa teemahaastattelun teemat 

ovat muodostaneet tulkintayksiköt, joiden mukaan aineisto ensimmäiseksi ryhmitelty. 

Käytännössä tämä tarkoittaa eri haastateltavien vastausten kokoamista samaan kysymys-

/teemakohtaiseen tekstidokumenttiin.  

 

Ilmaisun tulkitseminen 

Laadullinen analyysi eli merkitysten tulkitseminen ilmaisusta edellyttää tutkijalta samalla 

kertaa hänen teoreettisten lähtökohtiensa mielessä pitämistä ja aineiston ilmaisujen 

lukemista niiden omia yhteyksiä vasten. Tutkijan teoreettisen viitekehyksen ja 

ongelmanasettelun ulkopuolelle jääviä ilmaisujen sisältöjä ei tutkija yleensä tulkitse 

merkityksiksi. (Syrjälä et al., 1995, 144-145.) Tässä tutkimuksessa ilmaisujen 

tulkitsemisesta löytyy yhtäläisyyksiä myös aineiston pelkistämiseen ja ilmaisujen 

tiivistämiseen (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 102). Ilmaisujen tulkitsemiseksi teemoitelluista 

aineistoista muodostettiin taulukot, joihin sisältyivät alkuperäiset ilmaisut ja niiden tutkijan 

pelkistämät ilmaisut. Taulukko 1 kuvastaa ensimmäiseen haastattelukysymykseen Kun 

ryhdyt ohjelmoimaan robotille ohjauskoodia, niin miten etenet? liittyvän 

ongelmanratkaisuprosessi -teeman sisältämiä alkuperäisiä ilmaisuja ja niiden pelkistettyjä 

versioita. Taulukko 2 kuvastaa toiseen haastattelukysymykseen Mikä robotin 

ohjelmoinnissa on mielestäsi haasteellista tai haasteellisinta? liittyvän didaktiset haasteet 

-teeman sisältämiä alkuperäisiä ilmaisuja ja niiden pelkistettyjä versioita.  
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TAULUKKO 1. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä ongelmanratkaisuprosessi –teeman 

osalta. 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu 

Yksinkertaisesti lähen ninkö miettimään että 

mitä sen robotin pitää niinku käytännössä 

tehä. 

Robotiikan aihepiirin tehtävä täytyy 

hahmottaa 

Esimerkiksi jos meillä on robotti vaikka tämä 

meidän robobaanahomma missä sen pitää 

seurata valkoista, valkoista viivaa, niin mää 

ensimmäisenä lähen miettimään sen että 

miten mää saan sen seuraamaan sitä viivaa. 

Tehtävään liittyvät ongelmat 

hahmotetaan ja mietitään 

ratkaisuvaihtoehtoja 

Sen jälkeen kun ollaan ohjelmoinnilla saatu se 

tehtyä niin vasta niinku siirryn seuraavaan.  

Pyrin jakamaan sen semmosiksi osioiksi. 

Mitkä sitte. Niinkö pienin sen kokonaisen 

koodin minkä tarvin siihen koko tehtävään. 

Että mää saan pieninä paloina tehtyä sen koko 

homman niin se on helpompi ymmärtää. 

Ongelman jaetaan pienempiin osiin 

jos mulla on joku robotti olemassa tai niinku 

joku vastaavanlainen esine, niin mää käyn sen 

niinku fyysisesti, liikutan niinku käsillä sen 

radan, että mitä sen pittää tehä ja sit samalla 

mietin sen yhteyksiä sinne ohjelmointiin. 

Robotin ohjauskoodin rakennetta ja 

robotin toimintalogiikkaa hahmotetaan 

konkreettista mallia apuna käyttäen. 

Tehtävän hahmottamisessa yhteydessä 

pohditaan, millaisen ohjelmoinnin 

toiminnallisuus vaatii. 
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TAULUKKO 2. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä didaktiset haasteet –teeman osalta. 

Alkuperäinen Pelkistetty 

No mulle on ainaki haasteellista se että minä en 

oo koskaan ennen tehny näitä, että tää on ihan 

niinko uutta ittelle. 

Ei aiempaa ohjelmointikokemusta 

Mutta sitte toisaalta ehkä se semmonen, niissä 

lego-roboteissa varsinkin tavallaan se semmonen, 

semmonen porrasteinen ajattelu ja semmonen 

että jos se tekkee nyt näin, niin sitte sen pittää 

tehä näin, mutta jos ei se teekkään näin, niin et 

ossaa silleen porrasteisesti ajatella 

Ohjauskoodin toimivuus eri 

toimintaskenaarioissa. 

Ohjelmoinnissa on hahmotettava 

toiminnan 

porrastuneisuus/loogisuus 

Että se tekkee ne kaikki liikut sieltä läpi ja 

toisaalta sitte se, että pittää joku aisti sulkea, että 

toinen voi toimia 

Robotin ominaisuuksien 

hallitseminen toimivuuden 

takaamiseksi 

Mun mielestä no tietenki niin tuota se ohjelma 

oli niin todella hyvin niinku että lapsetkin osaa 

niinku käyttää että se oli hyvin niinku simppeliin 

muotoon saatu laitettua, että komennot sai 

helposti laitettua että ehkä se ohjelman 

käyttäminen ei ollukkaan niin 

Ohjelmointiympäristö on 

helppokäyttöinen 

Että just se, että aina ei osannu ottaa huomioon, 

että näinkin pitäisi vielä ajatella.  

Kaikkien mahdollisten 

skenaarioiden huomioonottaminen 

on haasteellista 
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Kategorioiden muodostaminen 

Tulkittu merkitys muodostuu usein sellaisenaan kategoriaksi ja se voidaan parafraasina 

ilmaistuna sopia nimeksi kategorialle. Merkityksiä voidaan kuitenkin pelkistää ja yhdistää 

toisiinsa sekä ilmaista johtopäätöksiä teoreettisten käsitteiden avulla. Näin tutkimusta 

voidaan selkeyttää ja auttaa tutkimusraportin lukijaa mieltämään tutkimuksen tulokset. 

Merkitysten yhdistäminen perustuu siihen, että tutkija havaitsee niissä yhteisiä 

ajatuselementtejä. Kategoriat selittävät tutkittavien ilmaisuista löydettyjä merkityksiä 

osoittamalla niiden teoreettiset yhteydet. (Syrjälä et al., 1995, 145-146.) Kategorioihin ja 

niiden muodostamiseen liittyy aineiston ryhmittely. Tuomi & Sarajärvi (2004) mainitsevat, 

että ryhmittelyssä samaan kategoriaan kuuluvat ilmaisut yhdistetaan alaluokiksi. Tämän 

jälkeen alaluokat nimetään sisältöjen mukaan. Alaluokista voidaan muodostaa myös 

yläluokkia, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.  (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 112–113.) 

Seuraavassa tuodaan tutkimusaineiston analyysissä esiin nostetut kategoriat jokaisen 

haastattelukysymyksen luoman teeman mukaisesti. Taulukossa 3 esitetään ensimmäisen 

haastattelukysymyksen Kun ryhdyt ohjelmoimaan robotille ohjauskoodia, niin miten 

etenet? kautta muodostuneen ongelmanratkaisuprosessi –teeman mukaan koottujen 

pelkistettyjen ilmauksien kategorisointi. Taulukossa 4 esitetään toisen 

haastattelukysymyksen Mikä robotin ohjelmoinnissa on mielestäsi haasteellista tai 

haasteellisinta? kautta muodostuneen didaktiset haasteet –teeman mukaan koottujen 

pelkistettyjen ilmauksien kategorisointi. Taulukossa 5 esitetään kolmannen 

haastattelukysymyksen Mitä robotin ohjelmointi vaatii ajattelulta? kautta muodostuneen 

kognitiiviset haasteet –teeman mukaan koottujen pelkistettyjen ilmauksien kategorisointi.  
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TAULUKKO 3. Ongelmanratkaisuprosessi –teemaan kuuluvien pelkistettyjen ilmaisujen 

kategorisointi/ryhmittely. 

Pelkistetty ilmaus Kategorian nimi 

Lähtötilanteen selvittäminen 

Robotin toimintavaatimusten hahmottaminen 

Robotin toimintaympäristön hahmottaminen 

Robotiikan aihepiirin tehtävä täytyy hahmottaa 

Ongelman alkupisteen hahmottaminen 

Robotin toiminnallisuuden ja ominaisuuksien hahmottaminen 

Ongelman määrittäminen 

Tehtävään liittyvät ongelmat hahmotetaan ja mietitään 

ratkaisuvaihtoehtoja 

Ongelman jaetaan pienempiin osiin 

Robotin ohjauskoodin rakennetta ja robotin toimintalogiikkaa 

hahmotetaan konkreettista mallia apuna käyttäen. 

Tehtävän hahmottamisessa yhteydessä pohditaan, millaisen 

ohjelmoinnin toiminnallisuus vaatii. 

Robotille asetettu toimintavaatimus hahmotetaan ja jaetaan 

pienempiin osiin. 

Ongelman jakaminen pienempiin ongelmiin 

Ratkaisumahdollisuuksien miettiminen 

Suunnitelman laatiminen 

Ongelma jaetaan pienempiin osiin ja muodostetaan 

osakohtainen ohjauskoodi niiden ratkaisemiseksi 

Ongelma ratkaistaan vaiheittain pienissä osissa 

Osaongelmien ratkaiseminen vaiheittain 

Suunnitelman toteuttaminen 
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TAULUKKO 4. Didaktiset haasteet –teemaan kuuluvien pelkistettyjen ilmaisujen 

kategorisointi/ryhmittely. 

Pelkistetty ilmaus Kategorian nimi 

Robotin toimintaan liittyvien skenaarioiden monipuolisuus 

Kaikkien mahdollisten skenaarioiden huomioonottaminen on 

haasteellista 

Ohjelmoinnissa on otettava huomioon kaikki toimintaan 

liittyvät skenaariot 

Ohjelmoinnissa on hahmotettava toiminnan 

porrastuneisuus/loogisuus 

Ohjauskoodin toimivuus eri toimintaskenaarioissa. 

Toimintaskenaarioiden 

hallinta 

Ohjelmointi pitää tehdä yksityiskohtaisesti ja kaikki asiat 

huomioonottaen 

Robotilla ei ole oletuksena älykkyyttä 

Robotilla ei ole muuta älykkyyttä kuin se, mitä sille on 

ohjelmoitu 

Robotti tekee vain sen, mitä sen on ohjelmoitu tekevän. 

Ohjauskoodin 

yksityiskohtaisuus 

Ei aiempaa ohjelmointikokemusta Taidolliset tekijät 

Ohjelmointiympäristö on helppokäyttöinen Ympäristölliset tekijät 

Robotin ominaisuuksien hallitseminen toimivuuden 

takaamiseksi 

Mekaniikan hallinta 

Robotin virheellisen toiminnan perusteella pohditaan, mikä 

ohjelmoinnin osa siihen liittyy. 

Ajonaikainen 

koodiseuranta 
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TAULUKKO 5. Kognitiiviset haasteet –teemaan kuuluvien pelkistettyjen ilmaisujen 

kategorisointi/ryhmittely. 

Pelkistetty ilmaus Kategorian nimi 

Ohjelmointi vaatii abstraktia ajattelua Abstrakti ajattelu  

Ohjelmointi vaatii syy-seuraus -suhteiden hahmottamista, 

loogista ajattelua ja päättelykykyä. 

Ohjelmointi vaatii loogista ajattelua ja syy-seuraus -suhteiden 

hahmottamista 

Ohjelmointi vaatii loogista ajattelua 

Ohjelmointi vaatii loogista ajattelukykyä 

Looginen ajattelu 

Ohjelmoinnissa yhdistyvät kieli ja matematiikka 

Ohjelmointi vaatii logiikan hahmottamista ja matematiikkaa. 

Ohjelmointi vaatii matemaattista ajattelua 

Matemaattinen ajattelu 

Helppokäyttöinen ohjelmointiympäristö auttaa ohjelmoinnin 

aloittamista 

Robotin ohjelmointi ei vaadi erityistä tietoteknistä osaamista 

Ohjelmointi ei vaadi erityiskykyjä 

Ohjelmoinnissa voidaan muodostaa monimutkainen 

kokonaisuus yksinkertaisilla komennoilla.  

Ohjelmointi ei ole vaativaa matematiikkaa. 

Ongelmanratkaisun ja loogisen ajattelun kehittyminen 

ohjelmointikokemuksen lisääntyessä 

Perustaidot 

Ohjelmointi vaatii robotin toiminnan kokonaisvaltaista Kokonaisuuden 
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hahmottamista 

Ohjelmoitaessa on hahmotettava toiminnan logiikka. 

hahmottaminen 

Ohjelmointi vaatii robotin ominaisuuksien ja mekaniikan 

ymmärtämistä 

Mekaniikan tietämys 
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4 Tulokset 

Hirsjärvi & Hurme (2000) mainitsevat, että tutkimuksen tulokset voidaan esittää 

sanallisessa muodossa. Teksti voi olla tutkijan kuvausta tutkittavasta aiheesta, ja siihen voi 

sisältyä haastatteluotteita (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 169.) Tutkimuksen tuloksista on 

pyrittävä laatimaan synteesejä, jotka kokoavat yhteen pääseikat ja antavat kirkkaasti 

vastaukset asetettuihin ongelmiin. Tutkimuksen tuloksia esitettäessä on pyrittävä 

vastaamaan kysymykseen, mitkä ovat olennaiset vastaukset tutkimuksen ongelmiin. 

(Hirsjärvi et al., 2013, 230.) 

Seuraavassa tuodaan tekstimuodossa esille aineistoanalyysin pohjalta tulkitut vastaukset 

tutkimukselle asetettuihin  tutkimuskysymyksiin. Tulokset esitetään käyttämällä 

synteeseinä aineistoanalyysin myötä syntyneitä teemoja ja kategorioita. Teemat jakautuvat 

tutkimuskysymysten suhteen seuraavasti: Millaisia ongelmanratkaisuun liittyviä käsityksiä 

ilmenee teknisen työn sivuaineen opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? –

tutkimuskysymykseen liittyy teema ongelmanratkaisuprosessi ja Millaisia didaktisiin 

haasteisiin liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn sivuaineen opiskelijoilla robotin 

ohjelmointiprosessista? –tutkimuskysymykseen sekä didaktiset haasteet että kognitiiviset 

vaatimukset –teemat.  

4.1 Robotin ohjelmointi ongelmanratkaisuprosessina 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä Millaisia ongelmanratkaisuun liittyviä käsityksiä 

ilmenee teknisen työn sivuaineen opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? halutaan 

tuoda esille näkökulmia siihen, miten tutkimuksen kohderyhmän ilmaisemista käsityksistä 

ilmenee ongelmanratkaisuprosessiin viittaavia seikkoja. Kirjallisuudessa esitetyt 

ongelmanratkaisuprosessin yleisimmät kuvaukset ovat varsin yhteneväisiä Polýan 

ongelmanratkaisumallin, joka on esitetty tämän tutkimusraportin kappaleen 2.3 kuviossa 3. 

Mallista ovat löydettäessä toisiaan seuraavat prosessin vaiheet, joita ovat ongelman 

ymmärtäminen, ratkaisusuunnitelman laatiminen, ratkaisusuunnitelman toteutus sekä 

prosessin tulkinta ja palaute. Ongelmanratkaisuprosessi –teemaan lukeutuvista 

ensimmäisen haastattelukysymyksen tuomista vastauksista löytyi selviä Polýan 

ongelmanratkaisuprosessin kolmeen ensimmäiseen vaiheiseen liittyviä kategorioita. Niinpä 

seuraavassa esitetään tulkintoja näiden kategorioiden sisältämiin ilmaisuihin liittyen. 
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Ongelman määrittäminen 

”No mää ite lähdin aina miettimään niinku sitä kautta, että mitä sen robotin pitää tehdä. 

Mikä se on se tehtävä, mikä sille on asetettu.” 

Haastateltavien kuvaillessa omaa toimintaansa robotin ohjauskoodia muodostaessaan, 

nousi heidän ilmaisuistaan esille hyvin vahvasti prosessin alkuun sijoittuva ongelman 

määrittäminen. Voidaan puhua myös ongelman löytämisestä, jolla tarkoitetaan sitä, että 

henkilö tiedostaa olevansa ongelmatilanteessa. Tällöin hän on saavuttanut määrätyn 

motivaatiotason, minkä ansiosta henkiset toiminnot, tietojen valikoituminen sekä 

käytännön toimenpiteet saavat alkunsa. (Haapasalo, 2011, 179.)  

”Useinhan meille annettiin niinku A4:lla se tehtävä että robotin on suoritettava seuraavia 

juttuja tällaisessa ja tällaisessa ympäristössä ja se lähti sitte siitä, että katto, että 

minkälainen se oli se ympäristö, jossa sen piti toimia ja missä sen piti niitä tehtäviä tehä.” 

“… sitte toisaalta, että mitä kaikkea sen täytyy tehä ja minkälaisia aisteja sillä on sielä.” 

Ongelman määrittämiseen liittyi haastateltavilla myös robotin toimintaympäristön 

hahmottaminen. Robotikkakurssilla tehtävänannot olivat tiettyyn ympäristöön sidotut, joka 

tulee ilmi myös edellä mainitusta haastateltavan ilmaisusta. Ongelman ymmärtämiseen 

liittyy edellä mainitun ongelman löytymisen lisäksi ongelmanasettelun ymmärtäminen 

(Haapasalo, 2011, 178). Lisäksi ilmaisuista nousee esille ns. ongelma-avaruuden (problem 

space) muodostaminen, jossa voidaan nähdä ongelman ratkaisijan muodostavan mielessään 

sekä tiedollisten että tilanteellisten resurssien kokonaisuuden (Suomala, 1999, 32).   

“No mä lähen miettiin niinkö sitä, että mitä sen pittää tehä niinkö ensimmäisenä ja mikä se 

on se lähtötilanne.” 

“Mutta että ihan ensimmäisenä, että mikä se on se ensimmäinen liikku että hommat lähtee 

pelittään.” 

Edellä mainituissa ilmaisuissa ilmenee ongelmanratkaisuprosessin vaiheiden 

yhteennivoutuvuus: Ongelman hahmottamisessa pitäydytään robotin toiminnan 

lähtötilanteen hahmottamisessa, eikä pyritä vielä hallitsemaan kaikkia robotin toimintaan 
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liittyviä skenaarioita. Tällöin voidaan puhua jo jonkinasteisesta ongelman jaottelusta, jolla 

lähestytään jo varsinaista ongelmanratkaisun suunnittelemista. 

   

Suunnitelman laatiminen 

”Ja sitä kautta sitte mielesä pilkkoa mielessä palasiksi, että hei sen pitää tehdä näin. Ja 

ihan niinku todella palasiksi, että mitä sen pitää tehdä niinku ihan ensimmäiseksi, mitä 

sitten siitä.” 

“Pyrin jakamaan sen semmosiksi osioiksi. Mitkä sitte. Niinkö pienin sen kokonaisen 

koodin minkä tarvin siihen koko tehtävään. Että mää saan pieninä paloina tehtyä sen koko 

homman niin se on helpompi ymmärtää.” 

Ongelman ratkaisemisen suunnittelemista koskevat ilmaisut tuovat esille ongelman 

pilkkomisen pienempiin osaongelmiin. Tällä voidaan nähdä olevan tarkoituksena sekä 

robotin toiminnan loogisen rakenteen hahmottaminen, ja toisaalta robotin ohjauskoodin 

rakenteen suunnitteleminen. Kummassakin tapauksessa haastateltavien ilmaisuissa näkyy 

ongelman ratkaisemisen suunnittelun lisäksi vielä ongelman ymmärtäminen -vaiheen 

läsnäolo. 

”Ja sitten miettiä, että millä tavoin sen voi toteuttaa sen että mitä sillä halutaan 

saavuttaa.” 

“Esimerkiksi jos meillä on robotti vaikka tämä meidän robobaanahomma missä sen pitää 

seurata valkoista, valkoista viivaa, niin mää ensimmäisenä lähen miettimään sen että 

miten mää saan sen seuraamaan sitä viivaa.” 

Kun ongelma on jaettu pienempiin osaongelmiin, tuovat tutkittavat ilmaisuissaan esille 

ongelmanratkaisun osakohtaisen toteuttamisen. Haastateltavat pyrkivät laatimaan 

suunnitelman yksittäisten toimintojen saavuttamiseksi ja siten hallitsemaan kokonaisuutta.  

”Jos mulla on joku robotti olemassa tai niinku joku vastaavanlainen esine, niin mää käyn 

sen niinku fyysisesti, liikutan niinku käsillä sen radan, että mitä sen pittää tehä ja sit 

samalla mietin sen yhteyksiä sinne ohjelmointiin.” 

Erään haastateltavan ilmaisuista oli löydettävissä mielenkiintoinen seikka liittyen 

robotiikan käyttöön ohjelmoinnin opetuksessa: Robotti on konkreetti esine, jonka toimintaa 
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voidaan hahmottaa liikuttamalla sitä toimintaympäristössä, ja siten pohtia, miten missäkin 

tilanteessa robotin pitäisi toimia ja millaisen ohjauskoodin avulla toiminto toteutuisi. 

Vaikka ohjelmointiin ja ongelmanratkaisuun liittyy vahvasti abstraktin ajattelun hallinta, 

voidaan robottia, konkreettina esineenä, hyödyntää toimintalogiikan hahmottamisessa.  

Suunnitelman toteuttaminen 

“… en mää murehi siitä kokonaisuudesta vaan mä jaottelen sen useisiin palasiin ja mä 

koodaan yhden palasen ja sitte kokeilen että toimiiko se.” 

“Sen jälkeen kun ollaan ohjelmoinnilla saatu se tehtyä niin vasta niinku siirryn 

seuraavaan.” 

“Sitte mää koodaan seuraavan palasen ja sitte kö lopussa kaikki palaset toimii, niin sitte 

mää yhistelen ne.” 

Suunnitelman toteuttamiseen liittyvissä ilmaisuissa haastateltavat tuovat esille 

ohjelmoinnin iteratiivisuutta, eli he käsittelevät muodostamiaan osaongelmia yksi 

kerrallaan ohjelmoiden ja testaten, kunnes lopussa yhdistävät ratkaisut alkuperäisen 

ongelmanasettelun mukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. 

Edellä esitettyjen kategorioiden sisältämien ilmaisujen kautta voidaan selvästi nähdä, että 

haastateltavien käsitykset robotin ohjelmointiprosessista ovat pitkälti 

ongelmanratkaisuprosessin vaiheisiin yhdistettävissä. On huomionarvoista, että ilmaisuista 

voidaan löytää yhteneväisyyttä myös itse ongelmaratkaisu-käsitteen määrittelyyn: 

Ongelmanratkaisua voidaan pitää kykynä löytää sopiva reitti yli vaikeuksien kohti 

määränpäätä, joka ei ole välittömästi saavutettavissa (Suomala, 1999, 25.) Kun 

haastateltavat muodostivat kokonaisuudesta pienempiä osaongelmia, heidän voidaan nähdä 

havainnoineen näitä vaikeuksia, joiden yli heidän on päästävä, jotta määränpää voitaisiin 

saavuttaa. Kun vaikeudet olivat yksi kerrallaan voitettu, nivoutui heidän tekemästään 

ohjauskoodista kokonaisuus, jolla robotti pystyisi selviytymään määritellyistä 

vaatimuksista.  

4.2 Robotin ohjelmointiprosessiin liittyvät didaktiset haasteet 

Toisella tutkimuskysymyksellä Millaisia didaktisiin haasteisiin liittyviä käsityksiä ilmenee 

teknisen työn sivuaineen opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? halutaan tuoda esille 
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näkökulmia siihen, miten tutkimuksen kohderyhmän ilmaisemista käsityksistä ilmenee 

didaktisiin haasteisiin viittaavia seikkoja. Toisella haastattelukysymyksellä Mikä robotin 

ohjelmoinnissa on mielestäsi haasteellista tai haasteellisinta? pyrittiin saamaan 

haastateltavat reflektoimaan omaa ohjelmointiprosessiaan haasteellisten tilanteiden 

esilletuomiseksi. Haastattelusta saatujen ilmaisujen kautta muodostetaan käsitys niistä 

ongelmakohdista, joita robotin ohjelmointiprosessiin voi opetustilanteessa liittyä. Näiden 

ongelmakohtien tiedostaminen on merkityksellistä, jotta opetuksen suunnittelu ja toteutus 

robotiikan aihepiirejä käyttäen olisi ennakoivaa ja opetuksen laatua varmistavaa. 

Toimintaskenaarioiden hallinta 

”Siinä se, että jos tapahtuukin näin ja mitä jos ja mitä jos ja mitä jos ja loppujen lopuksi 

niitä on todella paljon niitä juttuja, joita pitää ottaa huomioon.” 

”Että just se, että aina ei osannu ottaa huomioon, että näinkin pitäisi vielä ajatella.” 

”… tuli yllätyksenä ja vaikeena niinku vaikeimpina tilanteina, että niinku pitää joka ikinen 

niinku muutostekijä ottaa huomioon.” 

Haastateltavien ilmaisuista tulivat esille robotille asetettujen toimintavaatimusten 

täyttämiseksi ohjelmoitavat toimintaskenaariot ja niiden hallinta. Toimintaskenaarioiden 

hallinta voi siis olla haastavaa, kun pyritään luomaan monipuolisen logiikan sisältävä 

toiminnallisuus. Mikäli robotilta vaadittava toiminnallisuus on monipuolista ja sisältää 

useita toimintaskenaarioita, voisi ongelmanasettelussa olla järkevää joko yksinkertaistaa 

tehtävänantoa jakamalla robotin toiminnallisuus pienempiin tehtäviin. Toinen 

mahdollisuus voisi olla muodostaa valmiita ohjelmointipohjia, joissa toimintaskenaarioista 

on olemassa alustava runko, jota muokkaamalla saavutetaan monipuolinen toiminnallisuus. 

Ohjauskoodin yksityiskohtaisuus 

“Sen koneen ei voi olettaa tekevän yhtään mitään  itekseen, vaan sun pitää sanoa joka 

ikinen asia sille ja siinä helposti unohtaa just jotaki että sen pitiki siinä kohdassa kääntyä 

muutama aste johonki suuntaan ja semmosen voi helposti unohtaa ko ajattelee kyllähän se 

nyt ymmärtää että se kääntyy siinä kohasa koska me halutaan sen tekevän jotaki.” 

“… misä kohasa saattaa unohtaa että eihän se, sehän tekee vain sen mitä sen on määritelly 

tekemään …” 
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“Ite saattaa ajatella joitaki asioita luovien ratkaisujen kautta ja robotti taas ei ymmärrä 

semmosia että sille pitää tarjota tietyn logiikan mukaista ohjelmointia.” 

Ohjauskoodin yksityiskohtaisuuteen liittyvissä ilmaisuissa haastateltavat toivat esille sen, 

ettei robotilla ole muuta älykkyyttä kuin se mikä sille on ohjelmoitu. Tämä liittyy osittain 

myös toimintaskenaarioiden hallintaan, mutta eroaa siitä haastateltavan käsityksen tasolla. 

Haastateltava näkee robotin itsenäisesti ajattelevana toimijana, mutta huomaa 

erehtyneensä, kun robotti ei toimikaan luovasti tai älykkyyttä osoittaen. Tämä 

haasteellisuus robotiikan käytössä ohjelmoinnin opetuksessa voidaan nähdä tietyllä tavalla 

myös herättävänä kokemuksena, joka saa oppijan tiedostamaan, ettei robotti kykene 

luovaan toimintaan; kaikki älykkyys, joka robotilla tulisi olla, on sille ohjelmoitava. 

Taidolliset tekijät 

“No mulle on ainaki haasteellista se että minä en oo koskaan ennen tehny näitä, että tää 

on ihan niinko uutta ittelle.” 

Robotin ohjelmoinnin haasteena tuli esille myös taidolliset tekijät. On kuitenkin 

huomioitava, että aiemman ohjelmointikokemuksen puuttuminen ennen robotin 

ohjelmointia nousi esille vain yhden haastateltavan ilmaisuista. Muutoin haastateltavat 

eivät tuoneet esille aiemman ohjelmointikokemuksen merkitystä robotin ohjelmointiin, 

mikä viittaa siihen, että robotin ohjelmoinnissa varsinaisen koodin muodostaminen ei ole 

merkittävässä roolissa käytettäessä robotiikkaa ohjelmoinnin opetukseen. Tähän vaikuttaa 

toki se, millaisella ohjelmointiympäristöllä ohjauskoodia muodostetaan. Haastateltavat 

muodostivat ohjauskoodin graafisessa ohjelmointiympäristössä, jossa koodi muodostetaan 

kuvakkeita yhdistämällä ja konfiguroimalla (ks. LIITE 1).  

Ympäristölliset tekijät 

”Mun mielestä no tietenki niin tuota se ohjelma oli niin todella hyvin niinku että lapsetkin 

osaa niinku käyttää että se oli hyvin niinku simppeliin muotoon saatu laitettua, että 

komennot sai helposti laitettua että ehkä se ohjelman käyttäminen ei ollukkaan niin …” 

Ympäristöllisillä tekijöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä ohjelmointiympäristöön liittyviä 

tekijöitä. Erään haastateltavan ilmaisussa nousi esille se, että ohjelmointiympäristön 

(ohjelma) helppokäyttöisyydellä on merkitystä ohjelmoinnin opetuksen haasteellisuuteen. 
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Kuten edellä mainittiin, käyttivät haastateltavat ohjelmointiin graafista 

ohjelmointiympäristöä. 

Mekaniikan hallinta 

“Että se tekkee ne kaikki liikut sieltä läpi ja toisaalta sitte se, että pittää joku aisti sulkea, 

että toinen voi toimia” 

Yhtenä haasteena robotin ohjelmointiprosessissa nousi esille robotin mekaniikan hallinta. 

Robotin toiminta voi olla erinäisin tavoin rajoitettua, mikä tarkoittaa sitä, että 

ohjelmoinnissa on otettava huomioon toimintaskenaarioiden hallinnan lisäksi robotin 

fyysiset rajoitukset. Esimerkiksi yllä olevassa ilmaisussa haastateltava tuo ilmi, että yhden 

toiminnallisuuden mahdollistamiseksi on huolehdittava, että samaan aikaan toinen 

toiminnallisuus on kytketty pois päältä. Tämän kaltainen rajoite voi olla sekä ohjelmallinen 

että fyysinen. Näiden rajoitusten tiedostaminen on tärkeää suunniteltaessa robotille 

yksityiskohtaisia toimintavaatimuksia. 

Ajonaikainen koodinseuranta 

“… se suorittaa orjallisesti ensinnä sen ensimmäisen rivin sitte sen toisen rivin ja kolmas 

rivi. Ja sittekö se loppuu että sielä ei oo GoSub- tai GoTo-komentoa niin se ohjelma 

päättyy tai se jatkaa ihan omaa elämäänsä niissä muissa ohjelmavalikoissa ja tälleen 

ihmetellen että mitä tää sekoilee että miten se toiminta etenee sielä.” 

Robotin ajonaikaista toimintaa seuratessa ei haastateltavilla ollut mahdollista nähdä, mikä 

ohjauskoodin osa oli kulloinkin robotin toimintaa ohjaamassa. Tämä voi tuoda haastetta 

pohdittaessa robotin toiminnan ja ohjauskoodin yhteyttä ajonaikaisissa ongelmatilanteissa. 

Mikäli ohjelmointiympäristö tukee ajonaikaista koodinseurantaa, voidaan 

ohjelmointiympäristössä nähdä robotin kulloinkin suoritettavana oleva ohjauskoodin osa 

tai jopa koodirivi. Jos ajonaikaisen koodinseurannan puute tuo haasteita, voidaan menetellä 

esimerkiksi seuraavalla tavalla: Lisätään robotin toiminnallisuutta ohjaavan ohjauskoodin 

eri osien alkuun äänimerkinanto, olettaen että robotin ominaisuudet tätä tukevat. Toisistaan 

poikkeavat äänimerkit (piippaukset tms.) ilmaisevat, mitä ohjauskoodin osaa robotti 

kulloinkin suorittaa. 
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4.3 Robotin ohjelmointiprosessiin liittyvät kognitiiviset vaatimukset 

Kolmannella haastattelukysymyksellä Mitä robotin ohjelmointi vaatii ajattelulta? pyrittiin 

saamaan haastateltavat reflektoimaan omaa ohjelmointiprosessiaan ohjelmoinnin 

kognitiivisten vaatimusten esilletuomiseksi. On huomioitava, että haastateltavat olivat 

kaikki luokanopettajaopiskelijoita, joten heidän voidaan olettaa omaksuneen 

kasvatuspsykologiaan ja kognition kehitykseen liittyvää käsitteistöä. Tämä oli yksi syy 

siihen, miksi he muodostivat kohderyhmän. Tutkimusta suunniteltaessa oli tavoitteena, että 

haastateltavat voisivat tuoda ajatteluun ja kognitioon liittyviä seikkoja mahdollisimman 

monipuolisella verbaalisella ilmaisulla. Tässä kappaleessa esitetyt tutkimustulokset 

kohdentuvat edellisen kappaleen tavoin toiseen tutkimuskysymykseen Millaisia didaktisiin 

haasteisiin liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn sivuaineen opiskelijoilla robotin 

ohjelmointiprosessista? Tavoitteena on, että haastateltavien ilmaisuista voitaisiin nostaa 

esille opetusryhmän tiedolliseen ja taidolliseen tasoon liittyviä seikkoja, jotka olisi hyvä 

huomioida robotiikan aihepiin sisältävän ohjelmoinnin opetuksen suunnittelussa. 

Abstrakti ajattelu 

“No abstraktia ajattelua sillä tavalla että pitää kyetä päässään niinkö miettimään että jos 

minä annan tämmöisen komennon sille, niin sitten se tekee jotaki.” 

Robotin ohjelmointiprosessin kognitiivisia vaatimuksia pohtiessaan haastateltavat 

ilmaisivat käsityksiään omien kokemuksiensa kautta. Käsityksissä nousi esille abstraktin 

ajattelun vaatimus ohjelmoinnissa. Tämä on yhtenevä tämän pro gradu –tutkimuksen 

kappaleessa 2.3  ilmi tulleelle abstraktin ajattelun merkitykselle ongelmanratkaisussa. 

Tämä voidaan tulkita kuitenkin niin, ettei abstraktin ajattelun vaatimuksella pidä rajoittaa 

ohjelmoinnin opetusta perusopetuksessa, vaan pikemminkin sopeuttaa ja eriyttää 

ohjelmoinnin opetus opetusryhmän abstraktin ajattelun kyvykkyyden mukaiseksi. 

Looginen ajattelu 

”Mun mielestä se vaatii semmosta niiinkun, kyllä mää niinku uskon, että se vaatii loogista 

päättelykykyä ja syy-seuraus –suhteiden hahmottamista ja tota semmosta niinkun ihan 

niinku järkeilyä.” 
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“Mutta mun mielestä hyvä ohjelmoija on sitte se, joka pystyy ottaan näitä eri syy- ja 

seuraussuhteita huomioon, ja joka omaa semmosen hyvän ja selkeän semmosen loogisen 

ajattelutavan ja päättelykyvyn sitte.” 

Haastateltavien ilmaisuissa tuli useassa tapauksessa esille loogisen ajattelun merkitys 

ohjelmoinnille. Syy-seuraus –suhteiden ja toimintaskenaarioiden hallinnalla nähdään 

olevan merkitystä robotiikan ohjelmointiprosessissa. Tämä vaatimus voidaan ottaa 

huomioon ohjelmoinnin opetuksen suunnittelussa siten, että robotille asetettavat 

toimintavaatimukset pidetään tasolla, jossa toimintalogiikan hallinta on oppilasryhmän 

kognitiivisen tason mukaista. Tämä voidaan toteuttaa eri tasoisten tehtävien 

muodostamisessa esimerkiksi siten, että robotin toimintavaatimuksissa on jokin 

perustoiminnallisuus, jonka lisäksi voidaan asettaa vaativamman toimintalogiikan omaavia 

tehtävänantoja.  

Matemaattinen ajattelu 

“Että ymmärtää että mitä tässä tapahtuu ja mitä seuraavaksi tapahtuu ja se on mun 

mielestä toisinsanottuna vähän ku matematiikkaa jossain määrin mutta siihen 

matematiikkaan yhistyy myös kieli että siinä yhistyy mun mielestä loistavasti tämmönen 

niinku kieli ja matematiikka.” 

“Et ei siinä, ei se yleensä ottaen ohjelmointi, ei se oo sitä korkeamman asteen 

yhtälönratkaisua.” 

Haastateltavien ilmaisuissa matemaattiseen ajatteluun liittyvät käsitykset eivät korostaneet 

korkeaa matematiikan taitotasoa, vaan pikemminkin matematiikan ja logiikan käsitteiden 

yhteyttä. Kielen ja matematiikan yhdistymistä ohjelmoinnissa voidaan tulkita esimerkiksi 

siten, että ohjelmoinnissa muodostetaan robotille toimintaa ohjaavia matemaattisia 

funktioita tai yhtälöitä käyttäen ilmaisussa ohjelmointikieltä numeerisen ilmaisun sijaan. 

Tämä tulkinta korostaa ohjelmointiprosessin ja matemaattisen ongelmanratkaisun yhteyttä. 

Perustaidot 

”Mä en nää sitä ohjelmointia semmosena, että siinä pitäs olla joku semmonen että tota, jos 

ohjelmoidaan niinku robottia, ja pitäs olla erityisen hyvä niinku tietokoneiden kanssa.” 

“Jos annetaan tämmönen ohjelma, joka niinku helppo käyttää, helppo tarttua, vaikkei olis 

mistään ohjelmointikielestä erillistä kokemusta.” 
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Haastateltavien käsityksistä voidaan tulkita, ohjelmoinnin opetuksen vaativuustasoa 

laskevasti, ettei ohjelmointi vaadi erityistä tietoteknistä osaamista. On kuitenkin 

huomioitava se, ettei voida tarkalleen tietää, mikä on haastateltavien oma taitotaso 

tietotekniikan alueella. Haastateltavien ilmaisut ovat kuitenkin tulkittavissa ohjelmoinnin 

opetuksen järjestämisen kannalta rohkaisevina huomioina tietoteknisen vaativuustason 

suhteen. 

Kokonaisuuden hahmottaminen 

“mitä sen pittää sitte niinku sen jälkeen tehä että se voi toimia ja tehä silleen ku sen 

loppujen lopuksi haluaa tekevän” 

“Sun pitää ymmärtää se logiikka sielä taustalla, kun se perustuu kuitenki logiikkaan se 

toiminta, että miten se toimii” 

Edellä esitetyt ilmaisut tuovat esille haastateltavien käsityksiä robotin toimintavaatimusten 

hahmottamisesta. Kokonaisuuden hahmottamisessa korostuvat toimintalogiikan 

hallitseminen ja tehtävänannon ymmärtäminen. Näiden pohjalta voidaan tulkita, että 

robotiikan aihepiirissä tehtävänannon rakenteen ja robotin toimintalogiikan tason on oltava 

oppilasryhmän tason mukaisesti muodostettu. 

Mekaniikan tietämys 

“jos sen robotin täytyy tehdä näin, niin mitä aisteja sen tarvii osata käyttää” 

Haastatteluissa nousi esille robotin mekaniikkaan liittyvän tietämyksen vaatimus. 

Oppilailla on oltava tarpeelliset tiedot robotin rakenteellisista ominaisuuksista, joita robotin 

ohjauksessa on tarkoitus käyttää. Robotin aisteina voivat toimia esimerkiksi kosketus- ja 

ultraäänisensorit. Tällöin oppilaiden kohdalla voidaan nähdä kognitiivisena vaatimuksena 

näiden aistien toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. Kun oppilaat tietävät 

toimintaperiaatteet, voivat he tehdä perusteltuja päätöksiä sen suhteen, mitä robotin 

ominaisuuksia tehtävänannon mukaisiin ratkaisuihin tulisi käyttää. Toisena mekaniikan 

tietämykseen liittyvänä näkökohtava voidaan mainita, että mikäli robotin aisteina 

käytettyjen komponenttien/modulien toimintaperiaateista tiedetään riittävästi, on helpompi 

ymmärtää, miksi esimerkiksi tumman ja vaalean pinnan tunnistuksessa käytetyn 

komponentin toiminta poikkeaa eri valaistusolosuhteissa.  
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5 Pohdinta 

Tässä osiossa tarkastellaan tämän pro gradu –tutkimuksen luotettavuutta sekä pohditaan 

tutkimuksen toteutusta, tuloksia ja merkitystä. Luotettavuutta tarkasteltaessa tuodaan esille 

tämän tutkimuksen tutkimusotteeseen, tutkimusstrategiaan sekä aineistonkeruuseen ja 

aineiston analysointiin liittyviä reliabiliteetin ja validiteetin määrittelyjä. Tutkimuksen 

toteutusta ja tuloksia tarkastellaan kriittisesti pohtien. Tutkimuksen merkitystä pohdittaessa 

mietitään, voidaanko tällä tutkimuksella edesauttaa ohjelmoinnin opetuksen järjestämiseen 

tähtäävää suunnittelua, kun tarkoituksena on toteuttaa ohjelmoinnin opetus robotiikan 

aihepiirejä käyttäen. 

5.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan sekä validiteetin että reliabiliteetin 

käsittein. Validiteetin kautta tarkastellaan, onko tutkimuksessa todella tutkittu sitä mitä on 

luvattu tutkittavan. Reliabiliteetin näkökulmasta katsottuna tarkastellaan sitä, ovatko 

tulokset saavutettavissa tutkimuksen toistolla. Reliabiliteetin käsitteessä on ongelmallista 

se, että se on alun perin kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun 

tarkoitettu, eikä se suoranaisesti palvele kvalitatiivisen tutkimuksen tarpeita. (Sarajärvi & 

Tuomi, 2004, 133.)  Tässä tutkimuksessa reliabiliteetin käsitteeseen sisällytetään aitouden, 

uskottavuuden ja vastaavuuden tarkastelu. 

Laadullisen tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on inhimillisen ymmärryksen lisääminen. 

Oivaltava tulkinta syntyy teorian ja empirian vuoropuhelusta, mikä puolestaan voi toteutua 

ainoastaan siten, että tutkija on ottanut haltuunsa oman aineistonsa ja kykenee rakentamaan 

siitä tutkimusongelmien kannalta uutta tietoa ja uutta ymmärrystä lisäävän kokonaisuuden. 

(Syrjäläinen et al., 2007, 8.) Tässä tutkimuksessa on annettu tutkijalle mahdollisuus 

vapaasti tulkita saamiaan tuloksia, oivaltamaan tuloksien pohjalta ohjelmoinnin opetukseen 

ja robotiikkaan liittyviä ilmiöitä. Kvalitatiivisen tutkimusotteen käytöllä on pyritty 

ottamaan huomioon tutkijan osallisuuden näkyminen tutkimuksessa. Näiden voidaan 

tulkita puoltavan tutkimuksen aitoutta.  

Fenomenografia on ajattelussa ilmenevien maailmaa koskevien käsitysten laadullista 

tutkimista. Käsitys on kokemuksen ja ajattelun avulla muodostettu kuva jostain ilmiöstä. 



45 

 

 

(Syrjälä et al., 1995, 113-114.) Tutkimuksen validiteettia tarkasteltaessa on todettava, että 

koska tutkimuksen kohteena olivat kohderyhmän käsitykset robotin ohjelmointiprosessista, 

voidaan fenomenografista tutkimusstrategiaa pitää tarkoituksenmukaisena ja luotettavana 

valintana. 

Tulosten ja todellisuuden mahdollisimman hyvä vastaavuus tulisi olla tavoitteena 

jokaisessa tutkimuksessa. Teemahaastattelun kaltaisella menetelmällä voidaan tuoda esille 

todellisuuden moni-ilmeisyys ja pyrkiä tavoittamaan tutkittavien ilmiöiden vivahteita ja 

tiivistämään ne siten, että kuvauksen uudet ulottuvuudet välittäisivät haastateltavien 

todellisia ajatuksia ja kokemuksia. Teemahaastattelussa haastattelutilanne on 

ainutkertainen ja saman henkilön haastatteleminen toistamiseen muuttaisi sen 

keinotekoiseksi. (Hirsjärvi & Hurme, 1982, 128-129.) Edellä mainitun perusteella 

tutkimuksen reliabiliteettia ei voida vahvistaa toistettavuuden periaatteella, vaan pohdinta 

on perustellumpaa toteuttaa vastaavuuden pohjalta. Tässä tutkimuksessa vastaavuutta tukee 

teemahaastattelun käyttö aineistonkeruussa, jolloin tutkittavien ilmaisut ovat tulleet 

tallennetuiksi heidän todellisuutensa alkuperäisinä konstruktioina. 

Aineistonkeruuseen liittyen on huomioitava, että aineiston tuottamisen olosuhteet olisi 

kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti. Haastattelututkimuksessa on kerrottava 

olosuhteista ja paikoista, joissa aineistot kerättiin. Samoin on kerrottava haastatteluihin 

käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat haastattelussa ja myös tutkijan oma 

itsearviointi tilanteesta. (Hirsjärvi et al., 2013, 232.) Tutkimuksen luotettavuutta on 

varmistettu kertomalla tutkimusraportissa haastattelun toteutuksesta seikkaperäisesti. 

Hirsjärvi (2013) mainitsee, että laadullisessa aineiston analyysissa on keskeistä 

luokittelujen tekeminen. Lukijalle olisi kerrottava luokittelun syntymisen alkujuuret ja 

luokittelujen perusteet. Lisäksi tulosten tulkinnassa olisi kerrottava, millä perusteella 

tutkija esittää tulkintojaan, mihin hän päätelmänsä perustaa. Tässä auttaa, jos 

tutkimusselosteita rikastutetaan esimerkiksi suorilla haastatteluotteilla. (Hirsjärvi et al., 

2013, 233.) Tutkimuksen aineistoanalyysissä on kerrottu selkeästi esimerkein 

haastateltavien ilmaisujen pelkistämisestä ja tuotu esille ilmaisujen kategorisointi. 

Tutkimustuloksien yhteydessä on käytetty suoria lainauksia haastateltavien ilmaisuista, 

jotta tulkinnan todenmukaisuus olisi lukijan havaittavissa. Tällä on pyritty tukemaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta. 
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Tutkimuksen validiteettia on pyritty varmistamaan myös sillä, että lukijalle on kerrottu 

kaikki tutkimuksen työvaiheet johdonmukaisesti ja tarkasti. Tutkija on pyrkinyt tekemään 

tutkimustulokset selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi kertomalla tutkimuksen vaiheet 

yksityiskohtaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 138.) Ymmärrettävyyteen on kiinnitetty 

erityistä huomiota esimerkiksi esittämällä toiseen tutkimuskysymykseen liittyvien 

tuloksien yhteydessä käytännön esimerkkejä didaktisten haasteiden huomioimiseksi.  

5.2 Tutkimuksen tulosten pohdinta 

Tutkimuksessa todettiin, että robotiikka on teknologiakasvatukseen soveltuva, useita 

oppiaineita yhdistävä ja oppilaita motivoiva aihealue. Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa 

kasvatustieteellisiä näkökulmia perusopetuksessa järjestettävälle ohjelmoinnin opetukselle, 

erityisesti robotiikan aihealueen käytölle. Ohjelmoinnin ja ongelmanratkaisun yhteys 

voitiin jo taustateorian pohjalta havaita, mutta miten ongelmanratkaisuprosessi näkyi 

robotin ohjelmointiprosessissa? Entä oliko robotin ohjelmointiprosessissa joitain opetuksen 

järjestämisessä huomioon otettavia seikkoja? Näihin pohdintoihin tuotiin selvyyttä 

robotiikkakurssille osallistuneiden, luokanopettajaksi opiskelevien henkilöiden käsityksiä 

tarkastelemalla. Tutkimuksen tarkoitusta pyrittiin täyttämään kahden tutkimuskysymyksen 

avulla, jotka olivat seuraavat:  

1. Millaisia ongelmanratkaisuun liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn sivuaineen 

opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? 

2. Millaisia didaktisiin haasteisiin liittyviä käsityksiä ilmenee teknisen työn 

sivuaineen opiskelijoilla robotin ohjelmointiprosessista? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastauksen muodostuneet tulokset ilmaisivat robotin 

ohjelmointiprosessin olevan hyvin vahvasti ongelmanratkaisuun yhdistettävissä. 

Haastatteluvastauksien ryhmittely voitiin tehdä suoraan ongelmanratkaisuprosessia 

kuvaavan mallin  käsitteiden mukaisesti. Haastateltavien ilmaisuissa nousi esille ongelman 

ymmärtämiseen, suunnitelman laatimiseen ja suunnitelman toteutumiseen liittyviä 

käsityksiä. Käsitykset ongelman jakamisesta pienempiin osaongelmiin todensivat 

ongelmanratkaisuprosessin iteratiivisuutta, jossa kokonaisuuden hallitsemiseksi 

muodostetaan ratkaisuja pienemmille ongelmille, kunnes tehtäväasetelman mukainen 

ratkaisu on saavutettu. 
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Toiseen tutkimuskysymykseen muodostettiin vastaus kahden eri näkökulman kautta. 

Ensimmäisessä tarkasteltiin haastateltavien käsityksiä robotin ohjelmointiprosessin 

haasteellisuuteen ja toisessa kognitiivisiin vaatimuksiin liittyvistä seikoista. Tutkimuksen 

tulosten perusteella voidaan todeta, että robotin ohjelmointiprosessin haasteellisuus 

kohdistuu robotin toimintaan liittyvien skenaarioiden hallintaan. Toimintaskenaarioiden 

hallinnassa korostuu eri tilanteiden huomioonottaminen ja sisällyttäminen ohjauskoodiin. 

Tässä voitaisiin puhua ns. poikkeuskäsittelystä, eli siitä, miten robotin tulisi toimia 

poikkeavissa tilanteissa. Tähän samaan liittyy ohjauskoodin yksityiskohtaisuuden 

huomioiminen, joka tuli esille haastateltavien käsityksissä. Haastateltavat mainitsivat, että 

robotilla ei ole ymmärrystä tai älykkyyttä, ellei sitä ole sille ohjelmoitu. Lisäksi 

haasteellisuuteen liittyen mainittiin taidolliset ja ympäristölliset tekijät, mekaniikan hallinta 

ja ajonaikainen koodinseuranta. Taidolliset ja ympäristölliset tekijät kohdistuvat itse 

ohjelmointiin ja ohjelmointiympäristöön, jossa graafisen ohjelmointiympäristön koettiin 

edesauttavan ohjelmoinnin omaksumista ja toteuttamista. Ajonaikaisella 

koodinseurannalla tarkoitettaan sitä, miten robotin toimiessa voidaan nähdä, mitä 

ohjelmakoodin osaa tai riviä robotti on suorittamassa. 

Ensimmäisen näkökulman tapaan toiseen tutkimuskysymykseen kohdistuvassa 

kognitiivisten vaatimusten näkökulmasta voidaan todeta, että ohjelmoinnin nähtiin 

vaativan abstraktia ja loogista ajattelua. Tällä viitattiin robotin toimintaskenaaroiden 

hahmottamiseen abstraktisti, jolloin ohjelmoidessa täytyy kyetä hallitsemaan mielessään 

erilaiset toiminnallisuudet. Loogisen ajattelun merkitys korostui syy-seuraus –suhteiden 

huomioimisessa ja robotin loogisen toiminnan aikaansaamiseksi. Toimintaskenaarioiden 

hallintaan ja tehtävänannon hahmottamiseen liittyi myös kokonaisuuden hallinnan 

vaatimus. Matemaattiseen ajatteluun viittaavat käsitykset eivät sinällään korostaneet 

korkeaa matematiikan taitotasoa, vaan pikemminkin matematiikan ja logiikan käsitteiden 

yhteyttä. Perustaitojen vaatimukseen liittyvät käsitykset voidaan tulkita siten, ettei 

ohjelmointi vaadi erityistä tietoteknistä osaamista. Kuten tutkimustulosten esittelyssä 

kappaleessa 4.3 on mainittu, on huomioitava se, ettei voida tarkalleen tietää, mikä on 

haastateltavien oma taitotaso tietotekniikan alueella. Mekaniikan tietämyksen vaatimus toi 

esille robotiin liittyvän mekaniikan toimintaperiaatteiden ymmärryksen. Tällä nähtiin 

olevan merkitystä sekä toiminnallisten ratkaisujen suunnittelussa että mahdollisten 

ongelmatilanteiden tarkastelussa. 
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Toisen tutkimuskysymyksen oli tarkoitus nostaa esille niitä didaktisia haasteita, jotka olisi 

hyvä huomioida suunniteltaessa robotiikan aihepiirin käyttöä ohjelmoinnin opetuksessa. 

Kappaleissa 4.2 ja 4.3 on esitetty toiseen tutkimuskysymykseen vastaavien tulosten 

yhteydessä esimerkkejä ja huomioita, miten ohjelmoinnin opetuksen didaktiset haasteet 

voidaan ottaa huomioon käytettäessä robotiikan aihepiirejä. 

5.3 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

Tutkimuksen toteuttamiseen liittyvässä pohdinnassa voidaan esittää monia kysymyksiä, 

kysymysten kriittisyyttä korostaen. Voidaan kysyä esimerkiksi, että oliko tutkimuksen 

toteuttamiselle tieteellisiä perusteita? Olisiko tutkimuksen tarkoitus voitu täyttää 

johtamalla tulokset olemassaolevien tutkimuksien ja yleisten didaktisten oppien pohjalta? 

Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä ei. On huomattava, että tämä tutkimus on 

laadullinen ja fenomenografinen, jolloin tutkimuksen kohderyhmällä oli merkityksellinen 

rooli. Kohderyhmän jäsenet ovat tulevia opetusalan ammattilaisia ja tulevat kohtaamaan 

työssään ohjelmoinnin opetukseen liittyviä haasteita. Se millainen heidän käsityksensä 

robotiikan ohjelmointiprosessista on, tulee ohjaamaan myös heidän valintojaan 

ohjelmoinnin opetuksen suunnittelussa. Haastattelutilanteessa he reflektoivat omaa 

työskentelyään ja pohtivat omien kokemuksiensa ja oppineisuutensa pohjalta sekä robotin 

ohjelmointiprosessin haasteita että kognitiivisia vaatimuksia. Näillä pohdinnoilla, 

haastatteluvastauksilla, he muodostivat käsityksistään ilmaisuja. He ikään kuin 

konstruoivat tiedoistaan ja käsityksistään ajatuksellisia kokonaisuuksia. Tämän voisi nähdä 

jonkin asteisena raportointina, joka edistää heidän omaa oppimistaan robotiikan 

ohjelmointiprosessista. Tämän tutkimusraportin voidaan nähdä laajentavan ja tekevän 

näkyväksi edellä mainitun oppimisen vaikutusta: Yksittäisten käsitysten kautta tehdyt 

tulkinnat robotiikan käytöstä ohjelmoinnin opetuksessa voidaan tuoda laajemmaksi 

kasvatuskäytänteiseksi perusteeksi tulevalle kasvatustieteelliselle toiminnalle. 

Toiseksi kriittiseksi tarkastelun kohteeksi voidaan asettaa tutkimuksen tulokset. Onko 

tulokset saatu aikaan oikeanlaisen analyysin ja tulkinnan kautta? Ovatko esimerkiksi 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kohdistuvat ilmaisut pelkistetty objektiivisesti? Tai 

onko ilmaisujen ryhmittelyssä muodostetut kategoriat nimetty perustellusti? Laadullisen 

tutkimuksen ja siihen liittyvien aineiston analyysimenetelmien kirjo on laaja. Tämän 

tutkimuksen edetessä on päädytty tehtyihin ratkaisuihin monien eri ajatusten saattelemana, 
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joten voisi olla jopa perusteltua kysyä, että voiko laadullisessa tutkimuksessa välttyä 

subjektiivisuudelta, tai että onko edes olemassa oikeaa tapaa ryhmitellä pelkistettyjä 

ilmaisuja? On kuitenkin huomattava, että aineiston sisältö määrää pitkälti sen, mitä sille 

voi tehdä. Tässä tutkimuksessa aineiston sisältö määritteli käsittelyn tarkkuuden niin, ettei 

esimerkiksi ryhmittelyssä voitu edetä kovin moniin tasoihin yläluokkineen ja 

abstrahointeineen. 

5.4 Tutkimuksen merkitys 

Tutkimuksen merkitystä voidaan pohtia kolmessa tasossa: yksilöllisenä, ammatillisena ja 

kasvatustieteellisenä merkityksenä. Kasvatustieteelliseltä merkitykseltään tämä tutkimus ei 

mitä suurimmalla todennäköisyydellä tuota mitään uutta teoreettista sisältöä; tutkimuksessa 

ei ole muodostettu uusia käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä, vaan on pikemminkin pyritty 

ymmärtämään olemassa olevia käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä.  

Ammatillisella merkityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, mikä merkitys tällä 

tutkimuksella voi olla opetusalan ammattilaiselle. Suurimman hyödyn tällä tasolla voisi 

olettaa muodostuvan tilanteessa, jossa robotiikasta kiinnostunut ja ohjelmoinnin opetusta 

suunnitteleva opettaja miettii eri toteutusmahdollisuuksia. Esiin voi nousta kysymyksiä, 

kuten mitä robotiikan aihepiirin käyttämisessä ohjelmoinnin opetuksessa voitaisiin 

saavuttaa? Mitä mahdollisuuksia robotiikan aihepiiri antaisi opetuksen eheyttämiselle tai 

eriyttämiselle? Entä mitä robotiikka vaatii opetuksen järjestämiseltä ja oppilailta?  

Yksilöllisellä merkityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkijalle itselleen muodostunutta 

merkitystä. Koska kyseessä on kasvatustieteen maisterin tutkintoon tähtäävä pro gradu –

tutkimus, painottuu tämän tutkimuksen merkitys kasvatustieteellisen tutkimuksen 

soveltamiseen. Tämän tutkimuksen myötä tutkija on perehtynyt laadullisen tutkimuksen 

työtapoihin, joihin liittyvien valintojen kautta hänelle on muodostunut uusia käsityksiä 

kasvatustieteellisestä tutkimuksesta. Tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät vaiheet ovat 

konkretisoituneet oman tutkimustoiminnan myötä, joka auttaa ymmärtämään paremmin 

tutkimustyöhön liittyviä käsitteitä ja käytänteitä. Voidaan puhua tutkijaidentiteetin 

kehittymisestä, mikä edesauttaa mieltämään tutkijan omaa tutkivan opettajan rooliaan. 

Tutkimuksella on tutkijalle toki sisällöllistäkin merkitystä, sillä oman ajattelun 

kehittymisen pohdinnasta liikkeelle lähtenyt tutkimus on tuottanut tutkijalle syvemmän 
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ymmärryksen ohjelmoinnin merkityksestä ongelmanratkaisun kehittymisessä. Voidaan 

ajatella niin, että oman ajattelun kehityksen ymmärtäminen luo erinomaisen pohjan toisten 

ajattelun kehityksen tukemiselle.  
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Liitteet (1) 

LIITE 1. Kuvaus robotiikkakurssilla käytettävästä LEGO Mindstorm –robotiikkasarjasta 

Robotiikkakurssille osallistuvat opiskelijat ohjelmoivat kurssin aikana eri tehtävänantojen 

mukaisia LEGO Mindstorm –robotiikkasarjasta rakennettavia robotteja.  Robotiikkasarja 

koostuu LEGO NXT –ohjausyksiköstä, johon voidaan liittää maksimissaan neljä erinäistä 

anturia, esimerkiksi kosketus-, väri- ja ultraäänanturi. Lisäksi yksikköön voidaan liittää 

maksimissaan neljä ohjattavaa  moottoria, joita voidaan käyttää liikkeen aikaansaamiseksi. 

Kuvassa 1 on esimerkin omaisesti LEGO Mindstorm –robotiikkasarjasta rakennettu 

robotti, jonka on tarkoitus selvitä labyrintistä ohjauskoodin ohjaamana. 

 

Kuva 1. LEGO Mindstorm –robotiikkasarjasta rakennettu robotti. 

 

Robotiikkakurssin opiskelijat ohjelmoivat ohjausyksikölle syötettävän ohjauskoodin 

graafisessa LEGO NXT-G –ohjelmointiympäristössä, jossa ohjelmakoodi muodostetaan 

kuvakkeita yhdistämällä. Kuvakkeet ovat toimintokohtaisia, joilla voidaan esimerkiksi 
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asettaa ohjaukseen käytettäviä ajastimia, ohjata moottoreita tai lisätä ehtoja toiminnoille. 

Kuvassa 2 on kuvakaappaus LEGO NXT-G –ohjelmointiympäristöstä, jossa robotin 

ohjauskoodi on muodostettu kuvakkeita toisiinsa yhdistämällä ja konfiguroimalla. 

 

Kuva 2. LEGO NXT-G –ohjelmointiympäristö, jossa robotin ohjauskoodi muodostetaan 

kuvakkeita yhdistelemällä ja konfiguroimalla. 


