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1 Johdanto 

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. 

Uudistuksen myötä tietokoneohjelmointi tulee osaksi matematiikan opetusta perusopetuk-

sen kaikilla luokka-asteilla. Vuosiluokkien 1–6 osalta ohjelmoinnin opiskelu liittyy seuraa-

viin laaja-alaisen osaamisen alueisiin: ajattelu ja oppimaan oppiminen; kulttuurinen osaa-

minen, vuorovaikutus ja ilmaisu; monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

sekä työelämätaidot ja yrittäjyys. (Opetushallitus, 2014, 136, 262.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet siis kytkee ohjelmointitaidot matematiikan 

lisäksi myös moneen laaja-alaiseen osaamisalueeseen, mikä puolustaa ohjelmoinnin perus-

taitojen merkitystä osana tämän päivän teknologista yleissivistystä. Ohjelmointi vaatii on-

gelmanratkaisukykyä ja loogista päättelykykyä. Yhteys matemaattiseen ongelmanratkai-

suun on vahva, ja tätä yhteyttä korostaa myös se, että ohjelmointikielillä on usein enem-

män matematiikan kuin luonnollisen kielen piirteitä. Ohjelmointikielen avulla annetaan 

tietokoneella vaiheittaiset, loogiset toimintaohjeet ongelman ratkaisemiseksi.  (Nurmi & 

Salmela-Aro, 2002, 163.) 

Ohjelmointia pidetään yleisesti vaikeana taitona oppia (Ibrahim et al., 2010, 184; Sola, 

2002). Ohjelmointi on kuitenkin aivan kuten mikä tahansa taito, vaikkapa ranskan kieli, 

jossa osaamisen tasojen määrä on suuri. Perusopetuksen yhteydessä tavoitteena on oppia 

ohjelmoinnin keskeiset perusteet, joiden voidaan katsoa olevan yleissivistykseen kuuluvaa 

tietoa. Vuosiluokille 1–2 määritellään ohjelmoinnin opetuksen tavoite seuraavasti: ”Har-

jaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan.” 

Vuosiluokkien 3–6 osalta ohjelmoinnin opetuksen tavoitteeksi esitetään: ”Innostaa oppi-

lasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä”. 

(Opetushallitus, 2014, 136, 262.)  

Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita voi luonnehtia varsin maltillisiksi sekä oppi-

laan että opettajan näkökulmasta. Tästä huolimatta lukuisat tuntemani luokanopettajat ja 

opettajaopiskelijat ovat puhuneet ohjelmoinnin opettamisen alkamisesta hieman varovaisin 

ja jännittynein sanankääntein. Tämä varautuneisuus kannusti minua tutkimaan aihetta lä-

hemmin, ja aloin kiinnostua erityisesti lasten näkökulmasta. Halusin selvittää, onko ohjel-

mointi vaikeaa myös lasten mielestä ja näkevätkö lapset ohjelmoinnin ammattilaistason 

”koodaamisena” vai jonain aivan toisenlaisena toimintana.  
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Olen aiemmalta koulutukseltani tietotekniikan insinööri ja lähdin kouluttautumaan luokan-

opettajaksi yli neljänkymmenen vuoden ikäisenä. Olin siihen mennessä ehtinyt työsken-

nellä tietoteknisellä alalla lähes 18 vuotta. Sain urallani kokeilla monia eri työtehtäviä, ku-

ten esimerkiksi ohjelmointia, testausta, mikrotukea ja ryhmäesimiehenä toimimista. Nuo-

rena harrastin tietokoneita jo alakouluikäisenä, kun Commodoren tietokoneet yleistyivät 

1980-luvulla. Ohjelmointi on siis aihepiirinä minulle erittäin tuttu. Valitettavasti myös alan 

jatkuvat organisaatiomuutokset ja irtisanomiset ovat minulle tuttuja, vaikka tätä kirjoitetta-

essa irtisanomisilta ei tunnuta välttyvän millään alalla.  

Valitsin ohjelmoinnin opiskelun opinnäytetyöni aiheeksi, koska se on eräänlainen silta 

entisen ja tulevan ammattini välillä. Erityisen kiinnostunut olin kuitenkin siitä, miten lapset 

suhtautuvat ohjelmointiin. Lasten käsityksiä kartoittamalla pyrin keräämään aiheesta tietoa, 

joka auttaisi itseni lisäksi myös muita opettajia työssään. Ryhdyin etsimään aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta syksyllä 2014 ja tein aiheesta kirjallisuuskatsauksen 

kandidaatintyönäni keväällä 2015. Opettajankoulutus ja tämä pro gradu –tutkielma ovat 

antaneet hyvän mahdollisuuden tutkia ohjelmointia aivan uudesta, kasvatustieteellisestä 

näkökulmasta.  

Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia suoriutumiskäyttäytymismalleja 10–12-

vuotiailla lapsilla on ohjelmoinnin opiskelua kohtaan. Tietotekniikkaan ja ohjelmointiin 

liittyvistä asenteista on olemassa paljon kvantitatiivista tutkimusta, mutta kvalitatiivista 

tutkimustietoa on suhteellisen vähän. Tämä tutkielma koostuu johdannon lisäksi teoreetti-

sesta viitekehyksestä, tutkimusmetodologiaosuudesta, tutkimuksen tuloksista ja pohdin-

nasta. Teoreettinen viitekehys pohjautuu kandidaatintutkielmaani Suoriutumiskäyttäytymi-

nen ohjelmoinnin opettelun yhteydessä (2015). Viitekehyksen keskeisin lähde on Ecclesin 

ja Wigfieldin (2002) kirjallisuuskatsaus Motivational beliefs, values and goals. Sen avulla 

määritellään suoriutumiskäyttäytyminen osa-alueineen. Lisäksi teoreettisessa viitekehyk-

sessä määritellään myös ohjelmointi käsitteenä ja analysoidaan ohjelmointiin ja suoriutu-

miskäyttäytymiseen liittyvää tutkimustietoa.  

Kolmannessa luvussa kuvaillaan ja perustellaan tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät valin-

nat. Tämä tutkimus selvittää ohjelmoinnin opiskeluun liittyviä käsityksiä, joten lähesty-

mistavaksi valittiin fenomenografia. Tutkimuksessa on myös fenomenologisia piirteitä, 

sillä tietotekniseen kokemukseen ja käyttömieltymyksiin liittyvä aineisto perustuu koke-



 
 

 

3 

muksiin eikä käsityksiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, joihin osal-

listui kuusi 10–12-vuotiasta lasta.  

Neljännessä luvussa käydään läpi tulokset siten, että aineistosta nostetaan esille suorien 

lainauksien avulla kattava määrä vastauksia, joita analysoidaan teoreettisen viitekehyksen 

avulla. Fenomenografisen lähestymistavan mukaisesti tuloksista muodostetaan myös tu-

losavaruus. Viidennessä luvussa tuloksia analysoidaan kokonaisuutena ja pyritään luomaan 

konkreettinen yhteys opettajan käytännön työhön. Viidennessä luvussa analysoidaan myös 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa määritellään tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet, jotka ovat suoriutumis-

käyttäytyminen ja tietokoneohjelmointi (myöhemmin myös pelkkä ohjelmointi). Luvun 

lopussa luodaan katsaus aiheesta löytyvään tutkimustietoon.  

2.1 Suoriutumiskäyttäytyminen 

Tässä luvussa tarkastellaan suoriutumiskäyttäytymistä ilmiönä ja etsitään tekijöitä, jotka 

vaikuttavat yksilön suoriutumiskäyttäytymisen muotoutumiseen.  

Suoriutumiskäyttäytymiseen liittyviä käsitteitä ovat esimerkiksi sisäsyntyinen ja ulkosyn-

tyinen motivaatio, minäpystyvyys, itsearvostus ja kykyuskomukset, odotukset ja ennakoin-

nit, kontrolliuskomukset, kausaaliattribuutit, tehtäväarvostukset, päämäärät ja tavoitteet. 

Yhteistä näille käsitteille on se, että lasten omien uskomusten, arvojen ja päämäärien vai-

kutusta heidän toimintaansa oppimis- ja suoriutumistilanteissa pidetään keskeisenä, ja nii-

den ajatellaan vaikuttavan myös koulumenestykseen ja myöhempiin akateemisiin valintoi-

hin. (Aunola, 2002, 105.) Suoriutumiskäyttäytyminen on käsitteenä laaja, ja sen alaluokat 

ovat osittain päällekkäisiä. Motivaatiotutkimuksen termien laaja kirjo ja niiden erojen mää-

rittäminen onkin yksi tutkimusalan haasteista. Termien laaja kirjo selittyy kuitenkin osit-

tain sillä, että alan tutkimus on edennyt viime aikoina paljon ja uusia termejä on ollut 

pakko ottaa käyttöön. (Murphy & Alexander, 2000, 4.)  

Seuraavissa luvuissa käydään läpi Ecclesin ja Wigfieldin (2002) kehittämä 

suoriutumiskäyttäytymisen malli, joka jakaa teorioita neljään kategoriaan: odotuksiin 

keskittyviin; tehtävään sitoutumisen syihin keskittyviin; odotuksiin ja arvoihin perustuviin 

sekä motivaatioon ja kognitioon perustuviin teorioihin.  (Eccles & Wigfield, 2002, 110.) 

Odotuksiin keskittyvät teoriat 

Odotuksiin keskittyvät teoriat (theories focused on expectancy) tarkastelevat yksilöiden 

uskomuksia omasta kyvykkyydestään ja pystyvyydestään, heidän odotuksia tehtävässä 

onnistumisen tai epäonnistumisen suhteen sekä tuntemuksia, jotka liittyvät tehtävän 

ratkaisuprosessin hallintaan. Odotuksiin keskittyvät teoriat liittyvät kysymykseen, uskooko 

yksilö osaavansa tietyn tehtävän. Jos yksilö uskoo suoriutuvansa tehtävästä, hän yleensä 
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myös suoriutuu siitä paremmin ja on motivoitunut ottamaan vastaan vaativampia tehtäviä.  

(Eccles & Wigfield, 2002, 110.) 

Esimerkkinä odotuksiin keskittyvistä teorioista Eccles ja Wigfield esittävät Banduran 

(1993; 1996) sosiokognitiivisen teorian, jossa yksilön minäpystyvyys rakentuu sen perus-

teella, miten hän uskoo pystyvänsä kontrolloimaan eri tilanteita ja suoriutumaan niistä. 

Bandura tekee teoriassaan eron tulosodotusten ja pystyvyysodotusten välille. Tulosodotuk-

silla tarkoitetaan tiettyjen toimien johtavan tiettyyn lopputulokseen, ja pystyvyysodotuk-

silla tarkoitetaan yksilön omaa uskomusta siitä, kykeneekö hän suorittamaan tehtävän vaa-

timat toimet.  (Bandura, 1993; Bandura et al., 1996; Eccles & Wigfield, 2002, 111.) 

Toinen esimerkki odotuksiin keskittyvistä teorioista ovat kontrolliteoriat. Niiden mukaan 

yksilön menestyminen riippuu siitä, kuinka hyvin hän tuntee pystyvänsä kontrolloimaan 

omia onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan. Toisin sanoen, jos tietyille onnistumisille ja 

epäonnistumisille ei löydy syytä, motivaatio näitä tehtäviä kohtaan laskee. (Eccles & 

Wigfield, 2002, 111.) Chapman ja Skinner (1989) kehittivät kontrolliteoriaa pidemmälle 

lisäten siihen kolme osa-aluetta: keino-päämäärä-uskomukset, kontrolliuskomukset ja 

toimijuususkomukset. Keino-päämäärä-uskomukset liittyvät henkilön odotuksiin siitä, että 

tietyt keinot tai tekijät johtavat tiettyihin lopputuloksiin. Kontrolliuskomukset ovat 

henkilön odotuksia siitä, että he voivat suorittaa tiettyjä toimintoja. Toimijuususkomukset 

liittyvät siihen, että henkilöllä on käytettävissään tarvittavat keinot saavuttaakseen tietyt 

lopputulokset.  (Chapman & Skinner, 1989, 1229–1230; Eccles & Wigfield, 2002, 112.) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että odotuksiin keskittyville teorioille on yhteistä oppijan 

oma uskomus onnistumisen mahdollisuuksiin ja tehtävän kontrollointiin. Jos oppijan us-

komukset ja odotukset omista kyvyistään ratkaista tehtävä ovat heikot, on myös motivaatio 

tehtävää kohtaan heikko. Banduran sosiokognitiivisen teorian mukaan oppijalla voi olla 

positiiviset tulosodotukset ja negatiiviset pystyvyysodotukset. Tämä tarkoittaa sitä, että 

oppija uskoo esimerkiksi ohjelmointitaitojen paranevan harjoittelemalla, mutta ei usko 

kykenevänsä itse harjoittelemaan tarpeeksi. (Bandura, 1993; Bandura et al., 1996; Eccles 

& Wigfield, 2002, 111.) Odotuksiin keskittyvän kontrolliteorian mukaan motivaatio tehtä-

vää kohtaan laskee, jos oppija ei ymmärrä onnistumistensa tai epäonnistumistensa syitä. 

Erityisen huomionarvoista on, että myös onnistumisten syiden jääminen epäselväksi hei-

kentää oppimismotivaatiota  (Eccles & Wigfield, 2002, 111).  
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Ohjelmoinnin opiskelun yhteydessä onnistumisuskomuksiin voi vaikuttaa loogisesti raken-

netulla ja riittävän hitaasti etenevällä, käytännönläheisellä opetuksella. Helppojen tehtävien 

riittävä toisto parantaa onnistumisten kautta uskoa selviytyä vaikeammistakin tehtävistä. 

Ohjelmoinnin opiskelussa keskeisessä asemassa ovat myös ohjelmointiympäristö ja opet-

tajan toiminta. Ammattilaisille suunnitellut ohjelmointiympäristöt huomauttavat syntaksi-

virheestä teknisellä virheilmoituksella, mutta lapsille sopivan ohjelmointiympäristön tulee 

olla ohjaavampi ja vuorovaikutteisempi. Esimerkiksi graafisilla ikoneilla ohjelmoitaessa 

ohjelmointiympäristön tulisi olla sellainen, että väärät tai mahdottomat toiminnot on koko-

naan estetty, ja lapset voivat vapaasti kokeilla eri toimintoja. Tärkeää on myös se, että oh-

jelmointiympäristö mahdollistaa ohjelman testaamisen ja visualisoi ohjelman suorituksen. 

Tehtävään sitoutumisen syihin keskittyvät teoriat 

Vaikka pystyvyyteen, odotuksiin ja kontrolliin perustuvat teoriat selittävätkin paljon ih-

misten suoriutumista eri tehtävistä, ne eivät kuitenkaan systemaattisesti käsittele niitä syitä, 

joita ihmisillä on ryhtyä suorittamaan tehtävää ja sitoutua siihen. Vaikka yksilö olisi 

varma, että hän pystyy suorittamaan tehtävän, hänellä ei välttämättä ole vakuuttavaa syytä 

tehdä sitä. (Eccles & Wigfield, 2002, 112.) Tämän luvun teoriat tarkastelevat näitä syitä ja 

niiden taustatekijöitä 

Tehtävään sitoutumisen syihin keskittyvät teoriat (theories focused on the reasons for 

engagement) etsivät vastausta kysymykseen, miksi yksilön kannattaa tehdä tietty tehtävä. 

Ensimmäisenä osateoriana Eccles ja Wigfield esittävät sisäistä ja ulkoista motivaatiota. 

(Eccles & Wigfield, 2002, 112.) Sana motivaatio on johdettu latinan kielen sanasta movere, 

joka tarkoittaa liikkumista. Motiivit virittävät ja ohjaavat yksilön käyttäytymisen suuntaa ja 

ovat päämääräsuuntautuneita. Motiivit voivat olla joko tiedostamattomia tai tiedostettuja. 

(Ruohotie, 1998, 36.) Ensimmäiset motivaatioteoriat nojasivat ihmisen fysiologisiin 

perustarpeisiin, kuten nälkään ja janoon. Psykoanalyyttinen teoria puolestaan rakentui 

ihmisen tiedostamattomien tarpeiden varaan. Myös behaviorismi liittyy 

motivaatioteorioihin, sillä palkitsemisen katsotaan lisäävän motivaatiota. Motivaatio-

käsitteiden laajentuminen fysiologisten tarpeiden ulkopuolelle vauhdittui 1900-luvun puo-

livälissä, jolloin esimerkiksi Maslow (1970) julkaisi tarvehierarkiansa. Fraissen et al. 

(1968) relationaalinen motivaatioteoria uudisti motivaatioajattelua määrittelemällä 

motivaation yksilön sisäisen tarpeen ja ulkoisen maailman suhteeksi. Motivaatiota ei voida 
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Nuttinin mukaan ymmärtää pelkästään sisäisen tarpeen perusteella, vaan on tarkasteltava 

tarpeen dynaamista suhdetta sitä tyydyttävään kohteeseen.  (Fraisse et al., 1968; Nurmi & 

Salmela-Aro, 2002, 11–12.) 

Motivaatio voidaan jakaa tilannemotivaatioon ja yleismotivaatioon. Tilannemotivaatiossa 

sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet synnyttävät motiiveja ja saavat aikaan haluttuun tavoitteeseen 

suuntautuvaa toimintaa. Motiivit ovat dynaamisia ja voivat vaihdella tilanteiden mukaan. 

Yleismotivaatio rakentuu vireyden ja käyttäytymisen suunnan ja pysyvyyden ympärille. 

Yleismotivaatio vaikuttaa voimakkaasti tilannemotivaatioon, ja sitä pidetään joskus asen-

teen synonyymina. Asenteen ja motivaation välillä on kuitenkin eroja, joista keskeisin liit-

tyy pysyvyyteen: asenne on pysyvä ja pitkäkestoinen, kun taas motivaatio on lyhytaikainen 

ja usein tilannekohtainen. (Ruohotie, 1998, 41.)  

Motivaatio voidaan jakaa myös sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisessä motivaati-

ossa toiminnan syyt ja siitä saatavat palkkiot ovat henkilön sisäisiä ja kestoltaan pitkäaikai-

sia. Sisäinen motivaatio liittyy läheisesti henkilön korkeimman tason eli itsensä toteuttami-

sen ja kehittämisen tarpeisiin. Ulkoinen motivaatio syntyy ympäristön vaikutuksesta, ja sen 

tuottamat, kestoltaan lyhytaikaiset palkkiot tyydyttävät alemman tason tarpeita, kuten tur-

vallisuuden tai yhteenkuuluvuuden tarpeita. (Ruohotie, 1998, 37–39.) Sisäinen ja ulkoinen 

motivaatio eivät kuitenkaan ole erillisiä ilmiöitä, vaan ne esiintyvät samanaikaisesti ja täy-

dentävät toisiaan. Myös toiminnasta saatavien palkkioiden luonne voi olla sekä sisäinen 

että ulkoinen, sillä hyvästä suorituksesta saatava ulkoinen palkkio motivoi myös sisäisesti. 

(Ruohotie, 1998, 39.) 

Toinen Ecclesin ja Wigfieldin esittämä tehtävään sitoutumisen syihin keskittyvä teoria kä-

sittelee itsemääräämistä  (Eccles & Wigfield, 2002, 112). Decin ja Ryanin (2008a; 2008b) 

itsemääräämisen teorian mukaan ihmiset pyrkivät hakemaan optimaalisia virikkeitä ja so-

pivan vaativia tehtäviä ja kokevat ne myös sisäisesti motivoiviksi, koska ihmisillä on pe-

rustarve tuntea pätevyyttä. Sisäinen motivaatio pysyy heidän mukaansa yllä vain silloin, 

kun toimijat tuntevat itsensä sekä kyvykkäiksi että pystyvänsä itse tekemään päätöksiä. 

Ihmisen luontainen itsemääräävyyden ja pätevyyden tarve vaikuttaa sisäisen motivaation 

ohella myös ulkoisen motivaation ohjaamaan toimintaan. Ihmisillä on Decin ja Ryanin 

mukaan luontainen tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta toisten ihmisten 

kanssa, minkä johdosta he usein pyrkivät muokkaamaan ulkoisen motivaation asettamat 

tavoitteet sisäisiksi.  (Deci & Ryan, 2008a; Deci & Ryan, 2008b.) 
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Kolmantena tehtävään sitoutumisen syihin keskittyvänä teoriana Eccles ja Wigfield (2002, 

113) esittävät on Csíkszentmihályin (1997) virtausteorian. Se kuvaa luovuuden ja sisäisen 

motivaation tilaa (flow), jossa tehtävän suorittaminen ja siihen uppoutuminen palkitsee 

oppijaa niin voimakkaasti, että ajan ja paikan taju heikkenee täydellisen keskittymisen 

myötä. Csíkszentmihályi määrittelee virtauskokemuksen saavuttamisen edellytyksiksi teh-

tävien selkeät tavoitteet, toiminnasta saatavan välittömän palautteen, tehtävän sopivan vai-

keustason, toiminnan ja tietoisuuden yhteensulautumisen, häiriötekijöiden poissulkeutumi-

sen, epäonnistumisen pelon häviämisen, itsetietoisuuden häviämisen, ajantajun hämärtymi-

sen ja toiminnan muuttumisen itsessään palkitsevaksi. (Csikszentmihalyi, 1997, 6.) 

Virtauskokemus toimii siis voimakkaana sisäisenä motivaationa. Csíkszentmihályi koros-

taa, että tehtävien vaikeustasoa on ajan myötä nostettava, jotta niiden suorittaminen olisi 

mielekästä ja ne mahdollistaisivat virtauskokemuksen (Csikszentmihalyi, 1997, 11). 

Kiinnostusteoriat  (Eccles & Wigfield, 2002, 114–115) tarkastelevat oppimismotivaatiota 

henkilökohtaisen ja tilannekohtaisen kiinnostuksen mukaan. Henkilökohtainen kiinnostus 

on suhteellisen pysyvä, arvioiva suhtautuminen tiettyjä aihepiirejä kohtaan, kun taas tilan-

nekohtainen kiinnostus on tietyn aktiviteetin tai tehtävän erityispiirteiden herättämä tunne-

tila. Henkilökohtainen kiinnostus voidaan jakaa vielä tunnesidonnaisiin ja arvosidonnaisiin 

voimiin. Tunnesidonnaiset voimat viittaavat kohteeseen liittyviin tunteisiin kuten osalli-

suuteen, stimulaatioon tai virtauskokemukseen. Arvosidonnaiset voimat puolestaan viittaa-

vat kohteen henkilökohtaiseen merkityksellisyyteen tai tärkeyteen. Sekä tunne- että ar-

vosidonnaiset voimat liittyvät suoraan kohteeseen eivätkä siihen mahdollisesti liittyviin 

assosiaatioihin. Jos esimerkiksi oppilaat kokevat matematiikan opiskelun hyvin merkityk-

selliseksi, koska se mahdollistaa arvostetun työpaikan, ei Ecclesin ja Wigfieldin mukaan 

voida puhua kiinnostuksesta. (Eccles & Wigfield, 2002, 114–115; Schiefele, 1999, 260.)  

Ecclesin ja Wigfieldin (2002, 115) mukaan tehtävään sitoutumisen syihin keskittyviin 

teorioihin kuuluvat myös tavoiteteoriat, joihin suomalaisista tutkijoista on perehtynyt esi-

merkiksi Markku Niemivirta (2002; 2004). Hänen mukaansa tavoiteorientaatiot kertovat, 

minkälaisia tavoitteita, tuloksia tai niiden seurauksia opiskelija suosii. Niemivirran mukaan 

viisi erilaista motivaatio-orientaatiota ovat oppimisorientaatio (tärkeää on oppia mahdolli-

simman paljon), saavutusorientaatio (tärkeää on hyvien arvosanojen saaminen), suori-

tusorientaatio (tärkeää on menestyä opinnoissa paremmin kuin muut), ego-orientaatio (tär-

keää on välttää epäonnistumisia) ja välttämisorientaatio (tärkeää on selviytyä mahdolli-

simman vähällä työllä) (Niemivirta, 2002, 23).  
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Niemivirran mukaan tavoiteorientaatiot ovat suoraan yhteydessä suorituksiin ja oppimis-

tuloksiin, ja ne vaikuttavat lisäksi oppimista koskeviin käsityksiin ja uskomuksiin. Tavoi-

teorientaatioiden yhteydet eri motivationaalisiin seikkoihin ja suorituksiin on kuvattu liit-

teessä 1. Taulukon vasemmassa laidassa on oppimisorientaatio, joka on oppijan kannalta 

tehokkain. Siinä oppija pyrkii kehittämään osaamistaan, arvioi itse omaa oppimistaan, us-

koo hallitsevansa oppimistaan, suhtautuu myönteisesti itseensä ja tavoittelee syvällistä op-

pimista. Taulukon oikean laidan välttämisorientaatiossa oppija pyrkii selviytymään mah-

dollisimman vähällä työllä, välttää kyvyttömältä näyttämistä, vertaa oppimistaan muihin, ei 

usko hallitsevansa oppimistaan, suhtautuu kielteisesti itseensä ja tyytyy pinnalliseen oppi-

miseen. (Niemivirta, 2002, 22.) 

Yhteenvetona voidaan kiinnostusteorioista todeta, että tehtävään sitoutumiseen vaikuttavat 

motivaatio, virtauskokemus, kiinnostus ja tavoiteorientaatiot. Sisäinen motivaatio on oppi-

misen kannalta huomattavasti hedelmällisempi kuin ulkoinen, ja ulkoisten palkkioiden on 

jopa havaittu heikentävän sisäistä motivaatiota (Deci et al., 1999). Virtauskokemuksen 

saavuttaminen palkitsee oppijaa sisäisesti itse suorituksen kautta. Kiinnostusteoriassa on 

keskeistä huomata, että kiinnostus on sekä henkilö- että tilannesidonnaista. Ta-

voiteorientaatiot määrittelevät sen, miten oppija suhtautuu oppimiseen, miten hän arvioi 

oppimistaan, miten hän hallitsee oppimistaan, millaiset käsitykset hänellä on itsestään sekä 

millaista oppimista hän tavoittelee.  

Ohjelmoinnin opiskelussa sisäistä motivaatiota voi hakea suunnittelemalla oppimistehtävät 

sellaisiksi, että ne ovat hauskoja, konkreettisia ja kytköksissä oppilaiden omaan elämään. 

Esimerkiksi liikuteltavan pelihahmon muokkaus omien mieltymysten mukaan tuo ohjel-

moinnin lähemmäksi lasta. Virtauskokemuksen saavuttaminen on useiden tekijöiden 

summa eikä välttämättä toteudu kovin helposti. Toteutuessaan se on kuitenkin erittäin 

voimakas motivoiva tekijä. Henkilökohtaista kiinnostusta ohjelmointiin voi yrittää kohot-

taa tilannekohtaisen kiinnostuksen kautta kytkemällä joku oppilasta kiinnostava aihepiiri 

ohjelmointiin. Tavoiteorientaatioiden osalta on keskeistä huomata, että ulkoisella itsearvi-

oinnin perusteella saavutetaan heikompia oppimistuloksia kuin sisäisellä. Käytännössä 

oppilaiden saavutusten vertailua tulisi välttää ja kiinnittää enemmän huomiota yksilölliseen 

edistymiseen. Pedagogisesti hyvä ohjelmointiympäristö tarjoaa jatkuvaa palautetta aloitte-

levan ohjelmoijan edistymisestä. Myös opettajan merkitys oppilaan edistymisen tukijana ja 

havainnollistajana on keskeinen. 
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Odotuksiin ja arvoihin perustuvat teoriat 

Odotuksiin ja arvoihin perustuvista teorioista (theories integrating expectancy and value 

constructs) attribuutioteoria (Eccles & Wigfield, 2002, 117–118; Weiner, 2000) tarkastelee 

ihmisten antamia selityksiä onnistumisilleen ja epäonnistumisilleen. Teoria tarkastelee 

myös sitä, miten käsitykset onnistumisten tai epäonnistumisten syistä ovat yhteydessä 

käyttäytymiseen. Attribuutioiden muodostumiseen vaikuttavat niiden sijainti, pysyvyys ja 

kontrollointi. Attribuution sijainnilla tarkoitetaan sitä, kokeeko henkilö onnistumisen tai 

epäonnistumisen johtuneen hänestä itsestään vai ulkopuolisista syistä. Pysyvyys kuvaa sitä, 

ovatko syyt väliaikaisia vai pysyviä. Kontrolloitavuus puolestaan määrittää sen, ovatko 

syyt oppijan hallittavissa vai eivät. (Weiner, 2000, 3–4.)  

Attribuutioteorian mukaisella ajattelutavalla voidaan käsitellä suoriutumiseen kohdistuvia 

odotuksia ja tunteita, kuten ylpeyttä, syyllisyyden tunnetta, häpeää ja itsetuntoa. Jos hen-

kilö epäonnistuu hänen omassa kontrollissaan olevista syistä, kuten yrittämisen puutteen 

takia, häntä kohtaan kehittyy ympäristössä negatiivisia tunteita ja reaktioita. Jos epäonnis-

tuminen sen sijaan johtuu jostain oman kontrollin ulkopuolella olevasta syystä, kuten sai-

rastumisesta, henkilöä kohtaan kehittyy myönteisiä tunteita. Weinerin mukaan yksilöt toi-

mivat näin luokkahuoneessa tuomarin tavoin arvioidessaan omien uskomuksiensa ja tun-

teidensa perusteella toisten menestystä ja sen syitä. (Weiner, 2000, 9.)  

Modernissa odotusarvoteoriassa (Eccles & Wigfield, 2002) tehtävään sidotut odotukset ja 

arvot vaikuttavat suoraan suoriutumiseen, sinnikkyyteen ja tehtävien valintaan. Odotuksiin 

ja arvoihin puolestaan vaikuttavat tehtäväkohtaiset uskomukset kuten kyvykkyyskäsitys, 

käsitykset tehtävien vaikeustasosta sekä yksilöiden omat tavoitteet ja minäkuva. Näihin 

uskomuksiin puolestaan vaikuttavat yksilön käsitykset häneen itseensä kohdistuvista asen-

teista ja odotuksista, hänen affektiiviset muistonsa ja tulkinnat aiempien suoritusten lop-

putuloksista. (Eccles & Wigfield, 2002, 118.)  

Vaikka odotusarvoteoriat ovat huomattavan tärkeä osa suoriutumiskäyttäytymisen teoriaa, 

voidaan niitä kritisoida tiedollisen ajattelun merkityksen korostamisesta osana motivaation 

ja käyttäytymisen selittämistä. Saman kritiikin Eccles ja Wigfield (2002) osoittavat myös 

attribuutioteorioita, tavoiteorientaatioteorioita ja minäpystyvyysteorioita kohtaan. (Eccles 

& Wigfield, 2002, 122.) Fischhoff et al. (1980) esittävätkin, että loogisten ja rationaalisten 

harkintaprosessien sijaan ihmiset käyttävät päätöksiä tehdessään usein yksinkertaisia mutta 

optimistisia ja harhaanjohtavia strategioita. 
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Tehtävään sidottuja arvoja Eccles ja Wigfield listaavat neljä kappaletta: saavutusarvo (at-

tainment value), kiinnostusarvo (intrinsic value), hyödyllisyysarvo (utility value) ja kulut 

(cost). Saavutusarvo tarkoittaa tehtävässä menestymisen tärkeyttä. Kiinnostusarvo liittyy 

läheisesti ominaisuuksiltaan sisäiseen motivaatioon ja kuvaa tehtävästä saatavaa nautintoa. 

Hyödyllisyysarvo kuvaa sitä, kuinka paljon tehtävästä saa hyötyä tulevaisuutta ajatellen. 

Kulut koostuvat resursseista, kuten aika ja vaiva, jotka tehtävän suorittamiseen kulutetaan.  

(Eccles & Wigfield, 2002, 119–120; Wigfield, 1994, 52.) 

Odotusarvoja käsittelee teoksessaan myös Aunola (2002). Hänen mukaansa lasten 

akateemisen motivaation taustalla voidaan ajatella olevan kaksi osa-aluetta: yksilön it-

seensä ja kyvykkyyteensä kytkeytyvät uskomukset ja ennakoinnit sekä toimintaan tai teh-

tävään liittyvät henkilökohtaiset arvostukset. Tehtävässä menestyminen riippuu siis siitä, 

miten hyvin lapsi uskoo suoriutuvansa siitä ja kuinka paljon hän sitä arvostaa. (Aunola, 

2002, 106.) 

Covingtonin (2000) itseisarvoteorian mukaan ihmisillä on luontainen tarve pitää yllä 

positiivista kuvaa itsestään ja omasta arvostaan. Kouluyhteisössä tämä tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että tunteakseen itsensä kouluyhteisön jäseniksi lasten tulee tuntea olevansa 

akateemisilta kyvyiltään riittävän hyviä. Laajemmassa kontekstissa kuuluvuuden tarpeen 

voi ajatella kuuluvan myös koko yhteiskuntaan niin, että ihmisiä arvostetaan pitkälti heidän 

saavutustensa perusteella. Tämän arvostuksen saavuttamista vaikeuttavat koulussa arvi-

ointi, kilpailu ja sosiaalinen vertailu. Pyrkiessään näyttämään kyvykkäiltä lapset saattavat 

joskus käyttää viivyttelyä, tekosyitä, haastavien tehtävien välttelyä tai yrittämättä jättä-

mistä. Yrittämisessä on ongelmana se, että vaikka yrittäminen on onnistumisen kannalta 

välttämätöntä, voi epäonnistuminen saada lapset ajattelemaan, että he eivät ole tarpeeksi 

kyvykkäitä.  (Covington, 2000, 181; Eccles & Wigfield, 2002, 122–123.) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksilön suoriutumiskäyttäytyminen riippuu ainakin 

osittain siitä, millaisiksi hän kokee onnistumismahdollisuutensa tehtävässä. Attribuutioilla 

tarkoitetaan yksilöiden selityksiä omalle ja toisten ihmisten toiminnalle. Attribuutiot 

yksilön omista suoriutumisista vaikuttavat siihen, miten hän suhtautuu tuleviin tehtäviin ja 

ovat näin keskeinen motivaatiotekijä. Suoriutuminen riippuu sekä ajattelusta että tunteista 

(Weiner, 2000, 5). Myös tehtävään liittyvät arvot ohjaavat suoriutumiskäyttäytymistä. 

Yksilön voidaan ajatella suorittavan mielessään arvioinnin siitä, saako hän tehtävään ku-

lutetuille resursseille riittävästi vastinetta. Suoriutumiskäyttäytymiseen liittyy myös yksi-
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löiden pyrkimys muodostaa ja säilyttää positiivinen kuva omista kyvyistä. Ohjelmoinnin 

opiskelussa onnistumisen mahdollisuuksia ja odotuksia voi parantaa esimerkiksi tehtävien 

vaikeustasoa optimoimalla. Sen sijaan vaikuttaminen siihen, millaisia arvoja yksilöt tunte-

vat ohjelmoinnin opiskelua kohtaan, on pitkäjänteinen ja monitahoinen tehtävä. 

Motivaatioon ja kognitioon perustuvat teoriat 

Neljäntenä suuntauksena Eccles ja Wigfield (2002) esittävät motivaatioon ja kognitioon 

perustuvat teoriat (theories integrating motivation and cognition). Motivaatiotutkimus 

suuntautuu enenevässä määrin tutkimaan sitä, miten motivaatio ja kognitio eli ajattelu 

toimivat yhdessä. Yksi tämän tutkimushaaran suuntaus tutkii itseohjautuvuutta eli sitä, 

kuinka yksilöt kykenevät säätelemään käyttäytymistään saavuttaakseen tavoitteensa. 

(Eccles & Wigfield, 2002, 123.) Sosio-kognitiivisen itsesäätelyteorian mukaan tehokkailla 

oppijoilla on kolme keskeistä piirrettä: he käyttävät oppimisstrategioita monipuolisesti, he 

uskovat olevansa kyvykkäitä ja he asettavat itselleen paljon tavoitteita. Tämän lisäksi he 

kykenevät monitoroimaan oppimistaan ja tekemään havaintojensa perusteella muutoksia 

oppimisstrategioihinsa. Itsesäätely muodostaa näin oppimista ohjaavan prosessin, jossa 

oppija sopeuttaa käyttäytymistään ympäristön vaatimalla tavalla.  (Eccles & Wigfield, 

2002, 124; Zimmerman, 2013.) 

Pintrichin et al. (1993) esittämässä mallissa motivaation ja kognition välisiä yhteyksiä tar-

kastellaan käsitteellisen muutoksen näkökulmasta. Käsitteellinen muutos tapahtuu, kun 

oppijan käsitykset jostain ilmiöstä muuttuvat niin paljon, että hän joutuu muokkaamaan 

olemassa olevaa tietoaan. Tätä muokkausta kutsutaan akkomodaatioksi. Käsitteellisen 

muutoksen edellytyksiä ovat tyytymättömyys aiempaan käsitykseen sekä uuden käsityksen 

kokeminen järkeväksi, uskottavaksi ja antoisaksi. Uuden käsityksen on siis kyettävä selit-

tämään uusi, opittu asia. Lisäksi käsitteellisen muutoksen saavuttamiseen vaikuttavat op-

pimisympäristö, motivationaaliset tekijät, kuten tavoitteet ja uskomukset, sekä kognitiiviset 

tekijät. Kaikki mainitut tekijät vaikuttavat siihen, muuttaako oppija käsityksiään vai ei. 

(Eccles & Wigfield, 2002, 125–126; Pintrich et al., 1993, 169–175.)     

Jotkut tutkijat korostavat eroa motivaation ja tahdon välillä. Boekaerts ja Corno (2005) 

käsittelevät artikkelissaan sitä, miten henkilön oma tahto ohjaa oppimista. Vaikka moti-

vaatio olisi vahva, lukuisat häiriötekijät voivat häiritä oppimisprosessia. Tällaisia häiriöte-

kijöitä ovat esimerkiksi ristiriitaiset tavoitteet, tehottomat työskentelytavat ja huonosti so-
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veltuvat opetusmetodit. Häiriötekijöiden vaikutuksen minimoimiseksi he esittävät ajan ja 

resurssien arviointia, tavoitteiden priorisointia ja kirjanpitoa suoritettavista tehtävistä.  

(Boekaerts & Corno, 2005.) 

Viime aikoina motivaatiotutkimuksessa on siirrytty tarkastelemaan motivaatiota myös ala- 

tai aihepiirikohtaisesti muuttuvana ilmiönä  (Murphy & Alexander, 2000). Tämän 

tarkastelutavan mukaan oppilaiden mielenkiinto, kykyuskomukset, heidän asettamansa 

tavoitteet ja muut suoriutumistekijät vaihtelevat sen mukaan, onko tehtävien aihepiiri ma-

tematiikka, luonnontieteet, lukeminen tai historia. Tutkijat eivät kuitenkaan ole täysin yk-

simielisiä motivaation dynaamisesta luonteesta. Jotkut tutkijat pitävät henkilökohtaisia 

kiinnostuksia staattisina ominaisuuksina ja tilannekohtaista asennoitumista dynaamisena. 

Syyksi esitetään myös tutkimusten metodologiaa.  (Murphy & Alexander, 2000, 41–42.) 

Yhteenvetona voidaan tästä luvusta todeta, että suoriutumiskäyttäytymisen käsitteiden ja 

teorioiden kirjo on todella laaja. Ecclesin ja Wigfieldin (2002) mallin esittämistä teorioista 

löytyy kuitenkin suoriutumiskäyttäytymisen muodostumiselle keskeisiä, toistuvia tekijöitä, 

joita ovat yksilöiden uskomukset, odotukset, arvot sekä tavoitteet. Lisäksi suoriutumis-

käyttäytymiseen vaikuttavat esimerkiksi asiayhteys, henkilökohtaiset kiinnostuksen koh-

teet, sosiaalinen ympäristö, tunne- ja tahtotila sekä yksilölliset luonteenpiirteet. 

Motivoiva tehtävä on mielekäs ja liittyy oppijan omiin arvoihin ja maailmaan niin, että hän 

löytää myönteisen vastauksen kysymykselle ”miksi?” Se on myös vaikeustasoltaan sopiva 

niin, että hänellä on valmiudet käsitellä kysymystä ”miten?” Kun oppija on aidosti 

kiinnostunut tehtävästä ja kokee arvostusta tehtävää tai aihepiiriä kohtaan, hän asettaa 

tavoitteensa korkeammalle eikä tyydy pelkästään suoriutumaan tehtävästä. 

Suoriutumiskäyttäytymiseen vaikuttavat myös yksilön itselleen asettamat tavoitteet ja 

hänen käsitys itsestään oppijana. Yhtä tärkeää on myös onnistumisten ja epäonnistumisten 

ennakointi ja kontrollointi. Opettajan työn kannalta suoriutumiskäyttäytymisen teoria on 

arvokasta. Se antaa työkaluja opetuksen valmisteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja 

luonnollisesti myös motivointiin. Teoria tukee myös niiden tilanteiden hallintaa, kun 

oppijan motivaatio on alhainen. 

 



 
 

 

14 

2.2 Tietokoneohjelmointi 

Tässä alaluvussa tutkitaan tietokoneohjelmointia käsitteenä. Ohjelmointia tarkastellaan 

sekä teknisestä että kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Teknisessä mielessä tärkeitä 

asioita ovat ohjelmointikieli ja ohjelmointiympäristö, jotka toimivat linkkinä yksilön ja 

koneen välillä. Kasvatustieteellisessä mielessä keskeisessä asemassa ovat ohjelmoinnin 

opiskelun piirteet ja vaatimukset oppimisen ja yksilön kognitiivisen kehitystason suhteen. 

Tietokoneohjelmointi teknisestä näkökulmasta 

Tietokoneohjelma on joukko tietokoneen ymmärtämässä muodossa olevia toimintaohjeita, 

jotka tietokoneen suoritin toteuttaa. Tietokone toimii pelkästään sen mukaan, millaisia toi-

mintaohjeita sille ohjelman avulla annetaan. Tietokoneohjelman sisältämästä toimintaoh-

jeistuksesta voidaan käyttää myös nimeä algoritmi. (Paananen & Granlund, 2005, 130.) 

Kaikki tietokoneohjelmat on kirjoitettu jollain ohjelmointikielellä. Ohjelmointikielen 

avulla ihminen pystyy esittämään tietokoneelle tarkoitetut tehtävät ihmisen ymmärtämässä 

muodossa  (Paananen & Granlund, 2005, 162). Ohjelmointikielet poikkeavat luonnollisista 

kielistä merkittävästi sen osalta, että ohjelmointikielet ovat syntaksisäännöiltään erittäin 

tiukkoja, mikä on edellytys ohjelman halutun toiminnan saavuttamiseksi  (Détienne & 

Bott, 2002, 19). Tietokone siis suorittaa vain ja ainoastaan sen, mitä sille ohjelmointikielen 

avulla kerrotaan, ja yhdenkin merkin muutos ohjelmakoodissa voi muuttaa ohjelman toi-

mintaa radikaalisti. 

Ihminen kommunikoi tietokoneen kanssa yleensä tekstipohjaisen tai graafisen käyttöliitty-

män avulla, ja sama pätee myös ohjelmointiympäristöihin. Merkkipohjaisessa ohjelmoin-

tiympäristössä tietokoneohjelman sisältämät toimintaohjeet kirjoitetaan näppäimistöllä 

tietyn ohjelmointikielen sääntöjen mukaisesti. Merkkipohjainen ohjelmointi peräkkäisine 

käskyineen on tehokas tapa ohjelmoida, mutta tietokoneen logiikan ja ohjelmoinnin 

opiskelun kannalta tapa on puutteellinen (Sempere, 2005, 11). Tarve motivoida ihmisiä 

ohjelmoinnin alkeiden oppimiseen on johtanut monien graafisten ohjelmointiympäristöjen 

kehittämiseen. Ne ovat hyvin vuorovaikutteisia ja helposti omaksuttavia, ja ne opettavat 

oppilaille ohjelmointitaitojen lisäksi luovuutta ja analyyttista ajattelua. (Liu et al., 2013, 

316.) Graafisissa ohjelmointiympäristöissä yksittäiset merkkipohjaiset käskyt on korvattu 

ikoneilla tai muilla graafisilla elementeillä, joita käyttäjä liikuttaa hiirellä haluttuun 
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järjestykseen. Lopputuloksena on ohjelman visuaalinen kuvaus. (Sajjanhar & Faulkner, 

2014, 53.)  

Ohjelmointikielet voidaan jakaa niiden abstraktiotason mukaan viiteen eri joukkoon, jotka 

ovat pienimmästä suurimpaan fyysinen, looginen, funktionaalinen, konseptuaalinen ja ob-

jektipohjainen. Matalimman abstraktiotason ohjelmointikieli on puhdasta tietokoneen suo-

rittimen ymmärtämää binääristä konekieltä, ykkösiä ja nollia. Mitä korkeammalle abstrak-

tiotasossa edetään, sitä enemmän ohjelmointikieli kuvaa mitä tehdään eikä miten tehdään. 

(Ye & Salvendy, 1996.) Ohjelmointikielet voidaan jakaa abstraktion mukaan myös alem-

man ja ylemmän tason kieliin. Alemman tason kielet ovat lähellä tietokoneen omaa logiik-

kaa, ja korkean tason kielet ovat lähellä ihmisen logiikkaa. Hyvin korkean tason ohjel-

mointikielet toimivat graafisilla elementeillä, joiden taakse ohjelmakoodi on kätketty. 

(Kahanwal, 2013.)  

Ohjelmointikielen paradigma kertoo, minkä tyyppisten ongelmien ratkaisuun kieli on ke-

hitetty. Van Roy (2009, 13) on listannut artikkelissaan 27 erilaista ohjelmointiparadigmaa, 

joista monet tosin ovat hyvin paljon toistensa kaltaisia. Van Royn mukaan ohjelmointipa-

radigma on johonkin matemaattiseen teoriaan tai johdonmukaisiin periaatteisiin perustuva 

tietokoneiden ohjelmoinnin lähestymistapa. Jokaisessa paradigmassa on joku piirre, joka 

tekee siitä parhaan vaihtoehdon tiettyyn tarkoitukseen. (Van Roy, 2009, 10.) Suuresta para-

digmojen määrästä voidaan poimia kaksi keskenään poikkeavaa pääsuuntausta, deklaratii-

vinen ja imperatiivinen paradigma, joista jälkimmäinen on tämän hetken vallitsevin ohjel-

mointitapa.  

Deklaratiivisen paradigman mukaiset ohjelmointikielet kertovat sen, mitä tietokoneen tulee 

suorittaa, kun taas imperatiivisen paradigman mukaiset ohjelmointikielet kertovat sen, mi-

ten tietokoneen tulee tehtävät suorittaa. Deklaratiivinen paradigma on abstraktiotasoltaan 

korkeampaa ja lähempänä ihmisen ajattelutapaa, kun taas imperatiivinen paradigma on 

lähempänä tietokoneen toimintaperiaatetta. Deklaratiivisen paradigman mukaisten ohjel-

mointikielten kehittäjät joutuvat tekemään kompromisseja käytettävyyden ja suorituskyvyn 

välillä, koska korkeamman tason ohjelmointikielten pyrkimys piilottaa laiteläheisiä 

yksityiskohtia heikentää väistämättä ohjelman suorituskykyä. (Alecu, 2013, 5–7; Scott, 

2006, 8–9.) Deklaratiivisen paradigman mukaiset ohjelmointikielet eivät kontrolloi ohjel-

man vuonohjausta vaan määrittelevät pelkästään ohjelman logiikan. Deklaratiivisen para-
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digman mukaisia ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi tietokantojen kyselykieli SQL ja logii-

kan ohjaukseen kehitetty Prolog. (Van Roy, 2009.) 

Imperatiivisen paradigman mukaisessa rakenteisessa ohjelmoinnissa (esim. C-kieli) ohjel-

man etenemistä hallitaan kolmen loogisen toiminnan avulla, jotka ovat peräkkäisyys, va-

linta ja toisto (Dijkstra, 1970, 19–20). Peräkkäisyys tarkoittaa sitä, että tietokone suorittaa 

annetut ohjeet peräkkäisessä järjestyksessä. Valinta tarkoittaa sitä, että ohjelmassa voidaan 

tehdä valintoja joidenkin ehtojen perusteella. Esimerkiksi ohjelmoitavan Lego-robotin 

törmätessä esteeseen suoritetaan valinta, jonka mukaan kulkusuuntaa on muutettava. 

Toistolla tarkoitetaan sitä, että operaatiota suoritetaan niin kauan kunnes jokin ehto, esi-

merkiksi annettu aika, täyttyy. Näitä loogisia toimintoja kutsutaan ohjausrakenteiksi 

(Kernighan et al., 1988).  

Tietokoneohjelmointi on siis yksiselitteisten ohjeiden laatimista jonkin tehtävän ratkaise-

miseksi, ja ohjeet annetaan tietokoneelle jonkin ohjelmointikielen avulla. Ohjelmointiym-

päristön käyttöliittymä voi olla merkkipohjainen, graafinen tai kosketeltava. Merkkipohjai-

sessa ohjelmointiympäristössä ohjelman kulku määritellään tietyn ohjelmointikielen tark-

kaan määritellyn syntaksin mukaan. Graafisissa ohjelmointiympäristöissä ohjelman kulku 

määritellään graafisten elementtien avulla ja varsinainen ohjelmakoodi on piilossa käyttä-

jältä. Kosketeltavat käyttöliittymät ovat esimerkiksi pehmolelujen sisälle kätkettyjä hallin-

talaitteita tai pelikonsoleiden kauko-ohjaimia, joiden avulla voidaan hallita ohjelmointiym-

päristön toimintoja. Käyttöliittymästä riippumatta tehtävän ratkaisemiseksi löytyy usein 

useita erilaisia ratkaisumalleja, ja ohjelmointi jättää tilaa yksilölliselle luovuudelle. Varsin-

kin taitojen kehittyessä ohjelmoija löytää yhä uusia, taloudellisempia ja tehokkaampia ta-

poja ratkaista ongelmia. 

Tietokoneohjelmointi kasvatustieteellisestä näkökulmasta 

White ja Sivitanides (2003) ovat tutkineet yhteyttä matematiikan ja ohjelmoinnin välillä 

yliopisto-opiskelijoilla. Tutkimuksen mukaan matematiikan arvosanat korreloivat ohjel-

moinnin alkeiskurssin arvosanojen kanssa. Lisäksi menestys matematiikassa ennustaa me-

nestystä kaikentyyppisessä ohjelmoinnissa. (G. White & Sivitanides, 2003, 412.) Myös 

Shashaani (1995) sekä Vale ja Leder (2004) ovat löytäneet tutkimuksissaan korrelaation 

matematiikkaan ja tietokoneisiin suhtautumisen välillä. Ohjelmoinnin asema osana perus-

opetuksen matematiikan opetusta lienee siis looginen ja perusteltu valinta. Tietokoneohjel-
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mointi on ongelmien ratkaisemista, aivan kuten matematiikka. Ohjelmoijan täytyy ym-

märtää, mistä tehtävässä on kysymys ja mitä sen ratkaiseminen vaatii. Ohjelmointi vaatii 

ongelmanratkaisukyvyn lisäksi loogista päättelykykyä ja kykyä ymmärtää ohjelman eri 

osien keskinäistä toimintaa. (Nurmi & Salmela-Aro, 2002, 163–164.) Ohjelmointi sopii 

kaikenlaisille oppijoille, linkittyy monelle tieteenalalle ja parantaa myös työllistymismah-

dollisuuksia (Wright et al., 2012, 4).  

Piaget’n (2008) mukaan lapsen kognitiiviset kehitysvaiheet ovat sensomotorinen vaihe 

(ikävuodet 0–2), esioperationaalinen vaihe (ikävuodet 2–7), konkreettisten operaatioiden 

vaihe (ikävuodet 7–12) ja formaalisten eli muodollisten operaatioiden vaihe (ikävuodet 12–

15). Ikävuodet ovat suuntaa-antavia, ja yksilölliset erot voivat olla suuria. (Piaget, 2008, 

161.) Flannery ja Bers (2013) käsittelevät tutkimuksessaan, kuinka 4–6-vuotiaiden lasten 

kognitiivisen kehityksen vaihe vaikuttaa yksinkertaisten ohjelmointiharjoitusten suoritta-

miseen. Tutkimuksessa lapset jaettiin ohjelmointisuoritusten perusteella kolmeen kehitys-

vaiheeseen: esioperationaaliseen vaiheeseen, siirtymävaiheeseen ja konkreettiin operatio-

naaliseen vaiheeseen  (Flannery & Bers, 2013, 86–87). Tulosten mukaan esioperationaali-

sen kehitysvaiheen lapset tyytyivät mieluummin kokeilemaan ohjelmointiympäristön eri 

ominaisuuksia kuin perehtymään annettuun ohjelmointitehtävään. Operationaalisen kehi-

tysvaiheen lapset sen sijaan käyttivät tehtävän ratkaisemiseksi kokemusperäisiä havainto-

jaan ja systemaattista logiikkaa. (Flannery & Bers, 2013, 95.) Tutkimuksen tulokset 

paljastavat myös eri kehitysvaiheita yhdistävän tekijän, sillä kaikilla tutkimukseen osallis-

tuneilla lapsilla oli samantapaisia onnistumisia ja vaikeuksia ohjelmointiympäristön käyt-

tämisessä. Tutkijat esittävät, että tulosten perusteella ohjelmoinnin opiskelussa tulisi oppi-

mistavoitteet, -aktiviteetit ja opetuksen tuki suunnitella lasten kognitiivinen kehitystaso 

huomioiden.  (Flannery & Bers, 2013, 96.) 

Eidin ja Millhamin (2012) mukaan tietokoneohjelmoinnin abstraktit käsitteet voivat olla 

haastavia alakoulun oppilaille. Vaikka ohjelmointi graafisen ohjelmointiympäristön iko-

nien ja muiden ohjelmointielementtien avulla onkin Piaget’n kehitysteorian konkreettisten 

operaatioiden vaiheessa intuitiivista, tulisi ohjelmoijan olla kehitysteorian formaalin eli 

muodollisen kehityksen vaiheessa ymmärtääkseen graafisten ohjelmointielementtien ta-

kana olevan proseduraalisen ohjelmointiparadigman logiikan  (Eid & Millham, 2012, 175). 

Eid ja Millham havaitsivat tutkimuksessaan, että ohjelmoinnin opiskelu graafisella ohjel-

mointiympäristöllä tuottaa parempia oppimistuloksia, jos ohjelmoinnin alkeet on ensin 

opeteltu merkkipohjaisella, proseduraalisella ohjelmointiympäristöllä. Syyksi tutkijat esit-
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tävät sitä, että proseduraalinen ohjelmointi vaatii korkeamman kognitiivisen kehitystason. 

Kun ohjelmoinnin perusperiaatteet on ensin opeteltu tehokkaasti proseduraalisella ohjel-

moinnilla, on niitä helppo soveltaa myös graafisessa ohjelmointiympäristössä. Pelkästään 

graafisia ohjelmointiympäristöjä käyttäen kognitiivinen kehitys jää vähäisemmäksi ja abst-

raktien ohjelmarakenteiden käyttö voi tuottaa vaikeuksia.  (Eid & Millham, 2012, 176.) 

Whiten ja Sivitanidesin (2002) mukaan proseduraalisen ohjelmoinnin oppiminen edellyttää 

Piaget’n kehitysvaiheteorian muodollisten operaatioiden kehitysvaiheen saavuttamista. 

Monet aikuisetkaan eivät kuitenkaan saavuta täyttä muodollisten operaatioiden taitotasoa. 

(G. L. White & Sivitanides, 2002, 63.) White ja Sivitanides asettavat artikkelissaan ohjel-

mointiparadigmoja järjestykseen sen mukaan, miten ne sopivat eri kognitiivisen kehityksen 

vaiheeseen. Proseduraalisen (esim. COBOL) ja olio-ohjelmoinnin (esim. C++ ja Java) 

opiskelu on hedelmällisimmillään yksilön ollessa Piaget’n kehitysteorian muodollisen ke-

hityksen vaiheessa. Visuaalisen ohjelmointikielen (esim. Visual Basic) opiskelu on hedel-

mällisimmillään yksilön siirtyessä konkreettisten operaatioiden vaiheesta kohti muodollis-

ten operaatioiden vaihetta. Komentosarja- ja kuvauskielien (esim. HTML) opiskelu on 

mielekästä jo konkreettisten operaatioiden kehitysvaiheessa. Ohjelmointiparadigmat on siis 

asetettu järjestykseen niiden abstraktiotason mukaan. Ohjelmoinnin opiskelu yksilön kehi-

tysvaiheeseen nähden liian abstraktilla ohjelmointikielellä johtaa ylikuormittumiseen, ja 

vastaavasti liian ”helpolla” ohjelmointikielellä opiskelu johtaa pitkästymiseen.  (G. L. 

White & Sivitanides, 2002, 62–63.) 

Sajjanharin ja Faulknerin (2014) mukaan visuaalisten ohjelmointiympäristöjen periaate 

kätkeä ohjelmakoodi graafisiin elementteihin mahdollistaa kevyemmän lähestymisen oh-

jelmoinnin opiskeluun, mikä on tärkeää oppilaiden osallistamiselle. Graafiset ohjelmoin-

tiympäristöt sopivat heidän mukaansa korkean tason ohjelmointitaitojen opiskeluun.  

(Sajjanhar & Faulkner, 2014, 53.) Tietokoneohjelmoinnin opiskelun vaatimia matalan 

tason taitoja ovat ongelmanratkaisukyky, ohjelmointikielen syntaksin tunteminen ja kyky 

tulkita valmista ohjelmakoodia. Korkeamman tason taitoja ovat ongelman tai tehtävän 

analysointikyky, kyky laatia ratkaisuehdotuksia sekä kyky toteuttaa ratkaisuehdotus tietyllä 

ohjelmointikielellä ja testata se.  (Esteves et al., 2009; Sajjanhar & Faulkner, 2014.) 

Mittermeir (2013) kritisoi lasten ohjelmointikyvykkyyden sitomista tiettyyn ikäkauteen. 

Hänen mukaansa alle kouluikäisten rajoittunut kyky hahmottaa abstrakteja asioita ei ole 

este ohjelmoinnin perusteiden oppimiselle, kunhan tehtävät mukautetaan vastaamaan las-
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ten rajallista kokemuspohjaa sekä motorista ja kognitiivista kehitystä. Mittermeir havaitsi 

tutkimuksessaan, että 4–6-vuotiaat lapsetkin kykenivät pohtimaan tehtäville ratkaisumal-

leja ja kuvailemaan ne suullisesti. He kykenivät myös vertailemaan eri tapoja ratkaista 

tehtävä ja parantamaan omaa ratkaisuaan vihjeiden perusteella. (Mittermeir, 2013, 558–

559.) 

Lasten kognitiivisten kykyjen ja potentiaalin kehittyminen on hyvin yksilöllistä, minkä 

takia myös ohjelmoinnin opiskelussa yhteistoiminnallisuus ja sosiaalisuus ovat ratkaisevan 

tärkeitä. Vygotskyn (1980) esittämä lähikehityksen vyöhyke tarkoittaa yksinkertaistettuna 

sitä, että lapsi pystyy ohjaajan tai itseään edistyneemmän oppimiskumppanin avulla suo-

riutumaan vaativammista tehtävistä kuin itsenäisesti. Tietotekniikan tai ohjelmoinnin 

opiskelussa lähikehityksen vyöhykkeen soveltamiseksi on kehitetty myös tietokoneen näy-

töllä toimivia hahmoja, jotka avustavat lasta ongelmien ratkaisemisessa  (Hietala & 

Ovaska, 2002, 5). Parhaimmillaan tällainen hahmo tekee oppimisesta hauskaa ja kannustaa 

oppimaan myös koulun ulkopuolella. Opetettaessa ohjelmointia lapsille on lähtökohtaisesti 

tärkeää saada aikaan myönteisiä kokemuksia teknologiasta ja tietokoneista. Opetuksessa 

tulee ottaa huomioon lasten kognitiivisten ja fyysisten kykyjen rajoittuneisuus sekä se, että 

monet ohjelmointiympäristöt, tietokoneiden apulaitteet ja itse tietokoneetkin on suunniteltu 

aikuisia varten. (Nurmi & Salmela-Aro, 2002, 170.)  

Valtaosa ohjelmoinnin alkeiden opiskeluun suunnatuista ohjelmointiympäristöistä ja -kie-

listä perustuu Papertin (1980) konstruktivismiteoriaan ja graafisiin käyttöliittymiin. Ohjel-

moinnin opiskelu graafisen käyttöliittymän avulla edellyttää kykyä assosioida haluttu toi-

minto graafiseen kuvakkeeseen tai muuhun elementtiin. Kosketeltavan käyttöliittymän 

avulla helpottaa tätä vaatimusta yhdistämällä kytkemällä halutun toiminnon suoraan kos-

keteltavaan, fyysiseen laitteeseen. (Sapounidis & Demetriadis, 2013, 1776.)  

Sapounis ja Demetriadis (2013) selvittivät 5–12-vuotiaita lapsia käsittelevässä 

tutkimuksessaan kosketeltavan ja graafisen käyttöliittymän houkuttelevuutta. He kehittivät 

kaksi toiminnoiltaan vastaavaa ohjelmointitehtävää, joista toinen toteutettiin kosketeltavan 

Lego-robotin avulla ja toinen tietokoneen graafisessa ohjelmointiympäristössä. Tutkijat 

havaitsivat, että kosketeltavat käyttöliittymät tuottavat houkuttelevamman ensivaikutelman 

erityisesti tyttöjen mielestä. Nuorempia lapsia viehättivät yleisesti kosketeltavan käyttö-

liittymän hauskuus ja helppokäyttöisyys. Muita mieltymykseen vaikuttavia tekijöitä olivat 

aiempi kokemus kosketeltavista käyttöliittymistä (pelit), toiminnan uutuudenviehätys ja 
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konkreettisuus. Vanhemmat lapset, joilla oli jo hieman enemmän kokemusta tietokoneista, 

pitivät graafista käyttöliittymää parempana. Tähän mieltymykseen vaikuttivat aiempi ko-

kemus tietokoneista sekä graafisen ohjelmointiympäristön tarjoama nopeus ja sujuvuus.  

(Sapounidis & Demetriadis, 2013, 1784.) 

Ohjelmoinnin opiskelua varten on kehitetty paljon erilaisia ohjelmointiympäristöjä, joiden 

avulla ohjelmoinnin opiskelu on helppo aloittaa. Ohjelmointiympäristön helppokäyttöisyys 

saavutetaan sillä, että tekniset yksityiskohdat ja laiteläheisyys piilotetaan loppukäyttäjältä. 

Oppijan on kuitenkin jossain vaiheessa ymmärrettävä ohjelmoinnin peruskäsitteet ja –peri-

aatteet kuten peräkkäisyys, valinta, toisto ja logiikka. Näiden käsitteiden ymmärtäminen 

voi olla vaikeaa pienille lapsille. (Sola, 2002, 194.) 

Hietala ja Ovaska (2002) listaavat artikkelissaan hyvän, lapsille suunnatun 

ohjelmointikäyttöliittymän piirteitä. Yksi tällainen ominaisuus on käyttöliittymän koske-

teltavuus eli tietokoneen ohjaaminen esimerkiksi tietokoneistettujen lelujen avulla. Lelut 

ovat lapsille luonnollisempi tapa ohjata tietokonetta kuin näppäimistö tai hiiri. Toinen läh-

tökohta on Papertin (1980) esittämää konstruktivismia tukeva tapa tarjota lapsille välineet 

rakentaa itse sellaisia leluja kuin he haluavat. Esimerkkinä Hietala ja Ovaska mainitsevat 

Lego-robotit. Kolmas piirre on mahdollisuus toimia ryhmässä muiden lasten kanssa. Lap-

sille tarkoitetun käyttöliittymän on lisäksi oltava mukaansatempaava, jotta se innostaisi 

lasta viihtymään ohjelmoinnin parissa. (Hietala & Ovaska, 2002, 7–11.) Jos lapsi pääsee 

aidosti vaikuttamaan omaan oppimiseensa ja oppimistehtävä on hänen mielestään merki-

tyksellinen, tulokset ovat yleensä hyviä. Parityönä toteutettava ohjelmointiharjoittelu on 

yksi hyvä tapa yhdistää yhteisöllistä oppimista ohjelmoinnin opiskeluun. (Sommers-

Piiroinen, 2002, 213.) Optimaalisissa olosuhteissa ohjelmoinnin opiskelu on siis 

palkitsevaa, mukaansatempaavaa ja hauskaa, ja parhaimmillaan positiiviset kokemukset 

ulottavat myönteiset vaikutukset aihepiirin ulkopuolellekin.  

Yhteenvetona ohjelmoinnin opiskelun kasvatustieteellisestä näkökulmasta voidaan todeta, 

että kaikista ohjelmointia opiskelevista ei tule ohjelmoijia, kuten ei kaikista matematiikkaa 

opiskelevista matemaatikkoja. Ohjelmoinnin perusteiden oppiminen voi kuitenkin parantaa 

kriittistä ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä auttaa ymmärtämään, kuinka tämän 

päivän tietoyhteiskunta toimii (Wright et al., 2012, 8). Alakoulun ohjelmoinnin opetuksen 

kannalta on olennaista, että jo konkreettisten operaatioiden kehitysvaihe antaa edellytykset 

ongelmanratkaisuun graafisessa ohjelmointiympäristössä. Tässä kehitysvaiheessa lapsi on 
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tyypillisesti 7–12 –vuoden iässä (Piaget, 2008, 161). Graafiset, houkuttelevat 

ohjelmointiympäristöt tukevat myönteisten menestymisodotuksien syntymistä helpotta-

malla ohjelmoinnin alkeiden oppimista, mutta ne saattavat samalla jättää hämäräksi on-

nistumisten ja epäonnistumisten loogisia syitä, jotka ovat tärkeitä myönteisten odotusten 

ylläpitämiseksi (ks. luku 2.1). 

Jos oppimistehtävät ovat vaikeustasoltaan sopivia, vahvistaa ohjelmoinnin opiskelu 

oppijan sisäistä motivaatiota tyydyttämällä yksilön luonnollista pätevyyden tarvetta. 

Ryhmässä toteutettu oppiminen puolestaan tyydyttää yksilön vuorovaikutuksen ja 

yhteenkuuluvuuden tarvetta. Jos ohjelmoinnin oppimisen aihepiiri saadaan vielä kytkettyä 

oppijan omiin mielenkiinnon kohteisiin, tukee oppiminen yksilön korkeimman tason 

tarpeiden eli itsensä toteuttamisen ja kehittämisen toteutumista (ks. luku 2.1). 

2.3 Suoriutumiskäyttäytyminen tietokoneohjelmoinnin yhteydessä 

Tässä alaluvussa tarkastellaan tutkimustietoa suoriutumiskäyttäytymisestä ohjelmoinnin 

opiskelun yhteydessä. Tarkoituksena on myös etsiä yhteneväisyyksiä alaluvussa 2.1 

esiteltyyn suoriutumiskäyttäytymisteoriaan. 

Sukupuolierot 

Sukupuolierojen etsiminen käyttömieltymyksissä on yksi tyypillinen lähestymistapa tieto-

teknisen suoriutumiskäyttäytymisen tutkimisessa. Colleyn (2003) mukaan tietotekniikka on 

tytöille väline tehtävien suorittamiseen, kun taas pojille se on teknologia, joka mahdollistaa 

pelaamisen ja taitojen opiskelun (Colley, 2003, 673). Colley pitää lasten tietotekniikan 

opettamisen suurimpina ongelmina laitteiden ja ohjelmistojen käyttöongelmia ja tietoko-

neilla tehtävään työhön miellettyä ikävystymistä (Colley, 2003, 680). Bovée et al. (2007) 

esittävät tutkimuksessaan, että oppilaat pitävät eniten pelaamisesta, sähköpostin käyttämi-

sestä, tiedon etsimisestä ja piirtämisestä. Sen sijaan tekstinkäsittely, tietokantasovellukset, 

ohjelmointi ja oikeinkirjoituksen ja matematiikan harjoitusohjelmat ovat epäsuosiossa sekä 

tyttöjen että poikien keskuudessa. Tyttöjen osalta mainitaan vielä korkeampi kiinnostus 

tekstinkäsittelyn ja sähköpostin käytön osalta. (Bovée et al., 2007, 1770–1771.) 

Myös sukupuolten välisiä eroja tietokoneisiin suhtautumisessa on tutkittu runsaasti. 

Yleensä miespuoliset henkilöt suhtautuvat tietokoneita kohtaan positiivisemmin kuin nais-
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puoliset (Abbiss, 2009; Broos, 2005; Gömleksiz, 2012), mutta joissain tutkimuksissa 

merkittäviä eroja ei ole löytynyt (Bovée et al., 2007; North & Noyes, 2002) Kingin et al. 

tutkimuksessa taas miespuoliset henkilöt suhtautuvat tietokoneisiin negatiivisemmin kuin 

naispuoliset (King et al., 2002). Meelissen ja Drent (2008) esittävät, että suurin osa 

tietokoneiden käyttöön liittyvistä asenteellisista sukupuolieroista selittyy koulun 

ulkopuolisilla tekijöillä, ja kouluun liittyvistä tekijöistä vain kahdella on positiivinen 

vaikutus tyttöjen kohdalla: opettajan käyttämä opettajakeskeinen pedagogiikka sekä 

naisopettajien kohdalla heidän tietotekninen kokemuksensa  (Meelissen & Drent, 2008). 

Opettajakeskeisen pedagogiikan etua tässä tapauksessa Meelissen ja Drent selittävät sillä, 

että koska tytöt tutkitusti käyttävät tietokoneita vähemmän koulun ulkopuolella, pyrkivät 

he välttämään niiden käyttöä myös oppilaskeskeisen pedagogiikan suoman valinnan-

vapauden myötä. (Meelissen & Drent, 2008, 980.) Naisopettajien tietoteknisen kokemuk-

sen pientä, positiivista korrelaatiota tyttöjen positiivisempaan asenteeseen tietotekniikkaa 

kohtaan Meelissen ja Drent selittävät positiivisen roolimallin vaikutuksella  (Meelissen & 

Drent, 2008, 983). 

Meelissenin ja Drentin (2008) mukaan tietokoneisiin liittyvien asenteiden sukupuolierojen 

tutkimuksissa on vielä epäselvää, mitkä kouluun liittyvät ja koulun ulkopuoliset seikat se-

littävät asenne-eroja parhaiten. Syitä epäselvyyteen on heidän mukaansa neljä. Ensimmäi-

nen syy on empiirisen tuen vähyys sille oletukselle, että koulut ja opettajat voisivat vai-

kuttaa oppilaiden asenteisiin tietotekniikkaa kohtaan. Toinen syy on useiden tutkimustu-

losten liiallinen yleistävyys, sillä usein käytetyt otokset ovat liian pieniä käytännön syistä. 

Kolmas syy on asenteiden tutkimukseen kehitetyt moninaiset mittausmenetelmät, joiden 

teoriatausta on usein epäselvä (ks. esim. Kay, 1993). Neljäs syy on useiden tutkimusten 

puutteellinen erottelu eri tietokonesovellusten ja tietokoneiden käyttötarkoitusten välillä, 

minkä takia on epäselvää, mitä vastaaja on ajatellut vastatessaan kysymyksiin tietoko-

neesta (ks. esim. Eck, 2002). Sukupuolieroja käsittelevien tutkimustulosten ristiriitaisuutta 

selittävät osaltaan tutkimusten erilaiset lähtökohdat ja toteutustavat. Hajonta tutkimustu-

loksissa rohkaiseekin tarkastelemaan tutkimuksia, joissa suoriutumiskäyttäytymistä lähes-

tytään jostain toisesta näkökulmasta. 
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Muut tekijät 

Yksi tekijä suoriutumiskäyttäytymisen muodostumisessa on yksilön tietotekninen koke-

mus. Broos (2005) havaitsi aikuisten tietokoneasenteita käsittelevässä tutkimuksessaan, 

että asenteet muuttuvat positiivisemmiksi käyttökokemusten karttumisen myötä ja että 

muutos on merkittävästi voimakkaampi miehillä kuin naisilla. Broosin mukaan miehet 

suhtautuvat uusiin medioihin innostuneesti, ja heidän asenteensa ovat positiivisia jo alussa. 

Naiset sen sijaan tarvitsevat enemmän aikaa ottaakseen uuden median käyttöönsä, ja hei-

dän asenteensa muuttuvat positiivisemmiksi hitaammin kuin miesten. (Broos, 2005, 26–

29.)  

Yksi keskeinen tietoteknisen kokemuksen karttumisen edellytys on mahdollisuus käyttää 

tietokonetta. Carey et al. (2002) havaitsivat tutkimuksessaan, että tietokoneen omistaminen 

on suoraan yhteydessä yksilöiden positiivisiin asenteisiin tietokoneita kohtaan. Tietoko-

neen käytön myötä yksilöiden osaamistaso nousee ja heidän asenteensa teknologiaa koh-

taan muuttuvat yhä enemmän positiivisiksi. Hyvät mahdollisuudet käyttää tietokonetta 

johtavat siis kumuloituvan tietoteknisen kokemuksen kautta positiivisiin asenteisiin tieto-

koneita kohtaan. (Carey et al., 2002, 231–232.) Teon (2008) tutkimus vahvistaa näitä 

havaintoja: kotitietokoneen omistaminen korreloi positiivisesti ja merkittävästi positiivis-

ten tietokoneasenteiden kanssa. Kotitietokoneen omistaminen näkyi myös parempana mi-

näpystyvyyden tunteena ja pienempänä tietokoneahdistuksena. (Teo, 2008.) 

Henkilökohtaisen kokemuksen näkökulman lisäksi tietoteknistä kokemusta voidaan tar-

kastella myös yhteisöllisestä näkökulmasta. Tietokoneet yleistyvät ja arkipäiväistyvät jat-

kuvasti. Rainer et al. (2003) havaitsivat toteuttamassaan tutkimuksessa myös ihmisten ylei-

sen suhtautumisen tietotekniikkaan muuttuvan ajan myötä. Tutkimus kartoitti yliopisto-

opiskelijoiden asenteita tietotekniikkaa kohtaan vuosina 1995 ja 2002. Tutkimukseen osal-

listui siis kaksi eri kohderyhmää, osallistujien keski-iän ollessa molemmilla kerroilla sama. 

Tulosten perusteella voidaan esittää, että sekä miespuoliset että naispuoliset osallistujat 

olivat alkaneet käyttää tietokoneita enemmän. Sukupuolten väliset erot yleisten sovellus-

ten, kuten tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan, käytössä olivat pienentyneet ja sekä 

miespuolisten että naispuolisten henkilöiden tietokoneita kohtaan tuntema ahdistus oli pie-

nentynyt. Lisäksi tutkimuksen tulokset osoittavat, että innostus tietokoneita kohtaan oli 

kohonnut ja tietotekninen taitotaso parantunut. Tutkijat esittävät ilmiölle syyksi sitä, että 
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tietotekniikasta on tullut molempien sukupuolten edustajille välttämättömyys työelämässä 

ja tärkeä apuväline myös kotona. (R. Rainer et al., 2003, 112.)  

Tietokoneahdistus määritellään Brosnanin (2002) mukaan irrationaaliseksi peloksi, joka 

syntyy tietokoneiden käytöstä tai pelkästä ajatuksesta siitä. Tietokoneahdistus johtaa tieto-

koneiden käytön välttämiseen tai minimointiin. (Brosnan, 2002, 17.) Brosnan esittää myös, 

että tietokoneita kohtaan mitattu ahdistus voi olla riippuvainen tehtävästä, jonka suoritta-

misen perusteella ahdistuksen määrää mitataan (Brosnan, 1998, 231). King et al. (2002) 

havaitsivat Australiassa toteuttamassaan tutkimuksessa, että seitsemännen vuosiluokan 

oppilailla tietokoneahdistus on yleisempää tytöillä, kun taas yhdennentoista vuosiluokan 

oppilailla poikien tietokoneahdistus on yleisempää. Kokonaisuutena tietokoneahdistus on 

yleisempää pojilla. (King et al., 2002, 78–79.) Useissa tutkimuksissa (ks. esim. Bovée et 

al., 2007; Palaigeorgiou et al., 2005) tietokoneahdistusta käsitellään tietokoneasenteisiin 

kuuluvana ilmiönä. Kernanin ja Howardin (1990) mielestä tietokoneahdistusta ja 

negatiivisia asenteita tietokoneita kohtaan tulisi kuitenkin käsitellä erillisinä ilmiöinä.  

Changin (2005) yliopisto-opiskelijoita koskevassa tutkimuksessa selvitetään yhteyksiä 

tietokoneahdistuksen ja viiden muun tekijän välillä ohjelmoinnin opiskelun yhteydessä. 

Nämä tekijät ovat ohjelmointitehtävän monimutkaisuus, yksilön suhteellinen käsitys oh-

jelmointitehtävän monimutkaisuudesta, yksilön tietotekninen kokemus, yksilön tietotekni-

nen itseluottamus sekä yksilön tietokoneista pitäminen. Ohjelmointitehtävän monimutkai-

suus indikoi tehtävän vaatimuksista, joihin sisältyvät tarvittavat tietotekniset tiedot ja taidot 

sekä tehtävän menestyksekkääseen suorittamiseen vaadittavat resurssit, kuten aika ja vaiva. 

Yksilön suhteellinen käsitys ohjelmointitehtävän monimutkaisuudesta tarkoittaa yksilön 

ymmärrystä tai arviota niistä vaatimuksista, joita tehtävän suorittaminen edellyttää. Chang 

(2005) korostaa käsityksen suhteellisuutta, sillä käsitykset tehtävien vaikeudesta ovat hyvin 

yksilöllisiä. Tietotekninen kokemus sisältää kokonaisvaltaisesti yksilön kaiken tietokonei-

siin liittyvän tietämyksen, tuntemukset ja muut älylliset ja emotionaaliset kokemukset. 

Tietoteknisen itseluottamuksen Chang (2005) määrittelee tietokoneiden käyttökokemusten 

kautta syntyvänä positiivisena asenteena. Tällöin yksilö uskoo, että hänellä on tarvittava 

perehtyneisyys, tietämys ja taitotaso suorittaa tietty tehtävä. Tietokoneista pitäminen viittaa 

yleisesti yksilön positiivisiin tuntemuksiin ja ajatuksiin koskien tietokoneita ja niiden 

käyttöä. (Chang, 2005, 714–715.) 
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Changin (2005) tutkimuksen mukaan monimutkaisiksi koetut ohjelmointitehtävät ovat 

yhteydessä tietokoneahdistuksen syntymiseen. Tulokset paljastavat myös sen, että tietoko-

neista pitävät henkilöt arvioivat tehtävät yleensä helpommiksi kuin ne, jotka eivät pidä 

tietokoneista. Henkilöt, joilla on vahva tietotekninen itseluottamus, arvioivat tehtävät vielä 

helpommiksi kuin tietokoneista pitävät. Tulokset paljastivat myös sen, että tietoteknisen 

kokemuksen karttuessa oppijoiden kyky arvioida tehtävän monimutkaisuutta paranee tiet-

tyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen se pysyy vakiona. (Chang, 2005, 725.) 

Ohjelmointitehtävän monimutkaisuudesta tehtiin tarkempia arvioita silloin, kun osallistujat 

suorittivat monimutkaisia tai vaikeita tehtäviä. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että vä-

hemmän monimutkaisia tehtäviä suorittavien yksilöiden arviot tehtävän monimutkaisuu-

desta ovat epätarkempia, ja tällöin he ovat alttiimpia tietokoneahdistukselle. Näin ollen 

sekä opettajien että oppijoiden tulisi pyrkiä luomaan mahdollisimman tarkka käsitys oh-

jelmointitehtävän monimutkaisuudesta erityisesti ohjelmoinnin alkeiden opiskelun yhtey-

dessä. Tarkka käsitys ohjelmointitehtävän monimutkaisuudesta voi auttaa oppijoita käsit-

telemään tehtävän mahdollisesti aiheuttamaa tietokoneahdistusta. (Chang, 2005, 726.) 

Konkreettisina keinoina Chang (2005, 726) esittää tehtävän konkretisointia yksinkertaisin 

termein, tehtävän alustamista riittävin tiedoin, toimivaa ja tehokasta opetusmetodia sekä 

tarkkaa ja realistista suunnittelua ja aikataulutusta. Tietokoneahdistusta voi kuitenkin 

esiintyä, olipa yksilön tietotekninen kokemus kuinka vahva tahansa. Keskeistä on tietotek-

ninen itseluottamus, jonka puute altistaa tietokoneahdistukselle. (Chang, 2005, 726–727.) 

Davisin (1989) mukaan käsitys tietotekniikan tarpeellisuudesta ja helppokäyttöisyydestä 

ovat keskeisimpiä tekijöitä, kun yksilö muodostaa päätöksen jonkin sovellutuksen hyväk-

symisestä tai hylkäämisestä. Käsitys sovellutuksen tarpeellisuudesta muodostuu sen pe-

rusteella, kuinka paljon yksilö uskoo sovellutuksen käytön parantavan hänen työsuoritus-

taan. Käsitys sovellutuksen helppokäyttöisyydestä puolestaan muodostuu sen perusteella, 

kuinka vaivattomaksi yksilö sen käytön mieltää. (Davis, 1989, 319–320.) Käsitykset sovel-

lutuksen helppokäyttöisyydestä nojaavat Banduran teoriaan minäpystyvyydestä eli siitä, 

kuinka hyvin yksilö uskoo suoriutuvansa jostain tehtävästä (Bandura, 1982, 122). Bandura 

tekee teoriassaan eron minäpystyvyyden ja tulosodotusten välille. Tulosodotuksilla 

tarkoitetaan sitä, kuinka vahvasti yksilö uskoo toimiensa johtavan tavoiteltuun loppu-

tulokseen. Davis esittää, että tulosodotukset vastaa käsitteenä sovellutuksen tarpeellisuutta 

ja minäpystyvyys vastaa sovellutuksen helppokäyttöisyyttä. (Bandura, 1982, 140; Davis, 

1989, 321.) 
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Davisin (1989) tutkimuksen mukaan käsitykset sekä sovellutuksen tarpeellisuudesta että 

sen helppokäyttöisyydestä korreloivat positiivisesti sen suhteen, kuinka hyvin yksilöt hy-

väksyvät sovellutuksen käyttöönsä. Erityisen huomionarvoista on Davisin mukaan kuiten-

kin se, että käsitys sovellutuksen tarpeellisuudesta vaikuttaa sen hyväksyntään huomatta-

vasti voimakkaammin kuin käsitys helppokäyttöisyydestä. Davisin mukaan käyttäjät ovat 

valmiita näkemään hieman enemmän vaivaa sovellutuksen käytön opiskelussa, jos he ko-

kevat sen käytön tarpeelliseksi. Sovellutuksen käytön vaikeus voi vaikuttaa negatiivisesti 

haluun ottaa se käyttöön, mutta sovellutuksen helppokäyttöisyys ei voi kompensoida tehtä-

vän suorittamiseen vaadittavien toimintojen puutetta. (Davis, 1989, 333–334.) 

Hieman tuoreemmassa tutkimuksessaan Davis (1993) esittää teknologian hyväksymismal-

lin (technology acceptance model), joka on esitetty kuviossa 1. Sen mukaan yksilön yleis-

asenne tiettyä teknologiasovellutusta kohtaan määrää sen, ottaako hän sen käyttöön vai ei. 

Yleisasenteen muodostumiseen puolestaan vaikuttaa kaksi uskomusta: käsitys sovellutuk-

sen tarpeellisuudesta ja käsitys sen helppokäyttöisyydestä. Sovellutuksen helppokäyttöi-

syydellä on syy-yhteys käsitykseen tarpeellisuudesta. Sovellutuksen tekniset ominaisuudet 

vaikuttavat suoraan käsityksiin tarpeellisuudesta ja helppokäyttöisyydestä ja epäsuorasti 

yleisasenteeseen.  

 

Kuvio 1. Teknologian hyväksymismalli (Davis, 1993, 476) 

Davisin (1993) mukaan käsitys sovellutuksen tarpeellisuudesta vaikuttaa sen käyttöön 

kaksi kertaa voimakkaammin kuin yleisasenne sitä kohtaan. Tarpeellisuuskäsityksen vai-
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kutus yleisasenteeseen on yli nelinkertainen verrattuna käsitykseen sovellutuksen helppo-

käyttöisyydestä. (Davis, 1993, 482.) Davisin mukaan ulkoisten herätteiden pieni mutta 

merkitsevä vaikutus yleisasenteeseen viittaa siihen, että käsitykset tarpeellisuudesta ja 

helppokäyttöisyydestä eivät ole ainoat tekijät, jotka vaikuttavat asenteen muodostumiseen 

(Davis, 1993, 483). 

Venkateshin et al. (2003) artikkeli kokoaa yhteen kahdeksan tutkimusta, jotka käsittelevät 

tietoteknisten sovellutusten hyväksymiskäyttäytymistä. Tutkimusten eri lähestymistapoja 

yhdistelemällä tutkijat rakensivat mallin, jonka avulla pystytään selittämään 70 % vaihte-

lusta sovellutusten hyväksymiskäyttäytymisessä. (Venkatesh et al., 2003, 425.) Tutkimuk-

sen mukaan (Venkatesh et al., 2003) käsitykset hyödyllisyydestä vaikuttavat voimakkaasti 

sovellutuksen käyttöaikomuksiin erityisesti miespuolisilla ja nuorilla henkilöillä. Käsityk-

set helppokäyttöisyydestä puolestaan vaikuttavat käyttöaikomuksiin erityisesti naispuoli-

silla ja vanhemmilla henkilöillä. Käyttökokemuksien karttuessa helppokäyttöisyyskäsityk-

sen vaikutus käyttöaikomuksiin pienenee. (Venkatesh et al., 2003, 447, 450, 468.) 

Sosiaalisen vaikutuksen havaittiin olevan niin voimakkaasti riippuvainen eri muuttujista 

(ikä, sukupuoli, vapaaehtoisuus ja kokemus), että tutkijat totesivat sen vaikutuksen merki-

tyksettömäksi. Sosiaalinen vaikutus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, kuinka paljon yksilö 

kokee ystäviensä uskovan siihen, että hänen tulisi ottaa käyttöön jokin tietty sovellus, tässä 

tapauksessa tietokoneohjelmointi. (Venkatesh et al., 2003, 451, 468.) Ympäristön tuella ei 

havaittu olevan merkitystä käyttöaikomuksiin, koska tutkijat katsovat sen sisältyvän 

käsitykseen sovellutuksen hyödyllisyydestä. Varsinaisen sovellutusten käytön osalta 

ympäristön tuki vaikuttaa kokeneempien yksilöiden osalta, koska he kykenevät etsimään 

apua ongelmiinsa monipuolisemmin kuin kokemattomat yksilöt. (Venkatesh et al., 2003, 

454, 468.)  

Venkatesh et al. (2003) eivät luokittele tietoteknistä minäpystyvyyttä, tietokoneahdistusta 

ja tietoteknistä asennetta merkittäviksi tekijöiksi käyttöaikomusten syntymisessä. He pe-

rustelevat kantaansa sillä, että mainitut tekijät sisältyvät helppokäyttöisyyden käsitteeseen. 

(Venkatesh et al., 2003, 455, 468.) 

Teo ja Noyes (2008) esittävät alakouluikäisiä lapsia käsittelevässä tutkimuksessaan kolme 

osatekijää, jotka heidän mukaansa vaikuttavat merkittävästi tietokoneita kohtaan syntyviin 

asenteisiin: käsitys tietokoneiden helppokäyttöisyydestä, niiden herättämät tunteet sekä se, 

kuinka tarpeelliseksi henkilö tietokoneet kokee (Teo & Noyes, 2008, 2665). Näiden 
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osatekijöiden tutkimiseksi Teo ja Noyes käyttivät kehittämäänsä Likert-tyyppistä kyselyä, 

jota he kutsuvat nimellä CAMYS (computer attitude measure for young students). Tutkijat 

kehittivät kyselyä aiempien asennetutkimuksien pohjalta kiinnittäen erityistä huomiota 

kysymysten sopivuuteen lapsille ja tilastollisen luotettavuuden optimointiin. Kyselyn ym-

märrettävyyttä testattiin lisäksi esittämällä se ryhmälle lapsia ennen varsinaisen kyselyn 

suorittamista. (Teo & Noyes, 2008, 2661–2662.)  

Teon ja Noyesin CAMYS on kuitenkin vain yksi vaihtoehto monista tietokoneisiin liitty-

vien asenteiden mittaamistavoista (ks. esim. Bovée et al., 2007; Palaigeorgiou et al., 2005). 

Baser (2013, 248) toteaakin tutkimuksessaan, että vastoin muita kasvatustieteellisen tutki-

muksen alueita ei tietokoneohjelmointiin liittyvien asenteiden mittaamisen ole olemassa 

standardoitua mittaustapaa, minkä takia useat tutkijat päätyvät kehittämään oman mittaus-

tapansa. 

Patrick Chau (2001) käsittelee tutkimuksessaan asenteiden ja minäpystyvyyden vaikutusta 

siihen, miten ihmiset suhtautuvat tietoteknisiin laitteisiin ja niiden käyttöön. Tutkimus 

pohjautuu Davisin (1985) laatimaan malliin, joka olettaa, että ihminen suhtautuu tietotekni-

siin laitteisiin sen mukaan, millainen asenne hänellä niiden käyttämistä kohtaan on ja 

kuinka hyödyllisiksi hän ne kokee. Davisin mallissa asenne muodostuu laitteiden tai so-

vellusten käytöstä käsitetyn hyödyn ja helppokäyttöisyyden perusteella, ja oletettuun hyö-

dyllisyyteen puolestaan vaikuttavat käsitys helppokäyttöisyydestä ja muutamat ulkoiset 

muuttujat. Chaun tarkoituksena oli laajentaa Davisin mallia sisältämään ulkoisina muuttu-

jina minäpystyvyyden ja tietokoneasenteen käsitteet ja pyrkiä selvittämään niiden vaiku-

tuksia ihmisten tietoteknisistä laitteista ja sovelluksista kokemiin hyödyllisyyden ja help-

pokäyttöisyyden käsityksiin. (Chau, 2001, 26.)  

Ihmisten asenteet tietokoneiden käyttöä kohtaan vaikuttavat heidän käyttöaikomuksiinsa, 

jotka puolestaan vaikuttavat varsinaiseen tietokoneen käyttöön  (K. R. Rainer & Miller, 

1996, 94). Tietokoneisiin liittyvät asenteet siis vaikuttavat yleisesti tietokoneista ja 

sovelluksista käsitettyyn hyödyllisyyteen ja helppokäyttöisyyteen ja sitä kautta niiden 

käyttöön (Chau, 2001, 27). Minäpystyvyys tarkoittaa tietokoneiden yhteydessä yksilön 

käsityksiä hänen kyvystään käyttää tietokonetta tehtäväkokonaisuuden suorittamiseen, ei 

niinkään tehtäväkokonaisuuden kaikkien yksityiskohtien hallintaa  (Chau, 2001, 28; 

Compeau & Higgins, 1995, 191). Chaun tutkimuksen mukaan tietoteknisellä 
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minäpystyvyydellä on verrattain pieni, negatiivinen vaikutus tietokoneista ja sovelluksista 

käsitettyyn hyödyllisyyteen ja helppokäyttöisyyteen (Chau, 2001, 31). 

Ng ja Bereiter (1991) käsittelevät tutkimuksessaan tavoiteorientaatioiden vaikutusta 

tietokoneohjelmoinnin oppimiseen. Niemivirran (2002, 22) mallissa tavoiteorientaatioita 

on viisi kappaletta (ks. luku 2.1), kun taas Ng ja Bereiter (1991) käyttävät kolmea eri 

tavoitekategoriaa. Suoriutumistavoitteilla (task-completion goals) tarkoitetaan menesty-

mistä annetuissa tehtävissä, oppimisen jäädessä toissijaiseksi. Saavutustavoitteilla (inst-

ructional goals) tarkoitetaan ponnistelua opetuksen keskeisten tavoitteiden saavuttami-

seksi, ja oppimistavoitteilla (knowledge-building goals) tarkoitetaan yksilön pyrkimystä 

oppia ja kehittää itseään. (Ng & Bereiter, 1991, 243, 245.) Tutkimuksen tulosten mukaan 

oppimistavoitteita asettaneet yksilöt menestyivät huomattavasti paremmin ohjelmointi-

kurssin jälkeen järjestetyssä kokeessa. He vertasivat oppimaansa aktiivisesti aiempaan tie-

toonsa pyrkivät ongelmanratkaisuun. Saavutustavoitteita asettaneet keskittyivät pääsääntöi-

sesti vain siihen, mitä opetettiin. He käyttivät aiempaa tietämystään tehtävien ratkaisemi-

seen, mutta he eivät tarkastelleet aiempaa tietämystään opitun, uuden tiedon valossa. 

Suoriutumistavoitteita asettaneet keskittyivät vain annettuihin tehtäviin, luottaen toistoihin 

ja sinnikkyyteen vaatimusten saavuttamiseksi.  (Ng & Bereiter, 1991, 266.) 

Motivaation vaikutusta tietokoneohjelmoinnin oppimiseen tutkineet Bergin ja Reilly 

(2005) havaitsivat, että sisäisesti motivoituneet henkilöt suoriutuvat paremmin 

oppimistehtävistä kuin ulkoisesti motivoituneet. Tulosten mukaan sisäisen motivaation 

määrä korreloi positiivisesti suoriutumisen kanssa eli mitä korkeampi sisäinen motivaatio, 

sitä paremmat oppimistulokset. Vastaavanlaista korrelaatiota ei löytynyt ulkoisen motivaa-

tion osalta, eikä ulkoisen motivaation havaittu vaikuttavan oppimistuloksiin. Tulokset 

osoittavat myös tehtävään liittyvien arvojen, kuten tärkeyden, hyödyllisyyden ja kiinnosta-

vuuden korreloivan positiivisesti oppimistulosten kanssa. Myös uskomus omien ponniste-

lujen johtamisesta positiivisiin oppimistuloksiin johtaa tulosten mukaan parempiin 

oppimistuloksiin. Tulosten perusteella tutkijat esittävät, että arvosanojen, ulkoisten 

palkkioiden ja saavutusten vertailun sijaan motivointikeinojen tulisi keskittyä sisäisen 

motivaation parantamiseen.  (Bergin & Reilly, 2005, 302.) 

Greene et al. (2011) tarkastelevat artikkelissaan oppijan itsesäätelytaitojen vaikutusta 

oppimiseen vaativassa, tietokonepohjaisessa oppimisympäristössä. Heikot itsesäätelytaidot 

voivat altistaa oppijan työmuistin kuormittumiselle, joka puolestaan saattaa johtaa kogni-
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tiiviseen ylikuormitukseen ja keskittymisen herpaantumiseen. Voidakseen toimia tehok-

kaasti on oppijan kyettävä asettamaan tavoitteita, arvioimaan niiden toteutumista sekä 

muuttamaan tarvittaessa strategioitaan. Itsesäätelytaitojen kehittymiseen vaikuttavat moti-

vaatio, aiempi tietämys opittavasta asiasta sekä minäpystyvyys, joka vaikuttaa vahvasti 

siihen, miten oppijat sitoutuvat oppimisympäristössä toimimiseen. (Greene et al., 2011.) 

Vekiri (2010) käsittelee tutkimuksessaan 5.–6. vuosiluokan oppilaiden sosioekonomisen 

taustan, tietotekniikkaan liittyvien uskomusten ja koulun ulkopuolisten oppimisresurssien 

välistä yhteyttä. Tulosten mukaan kaikkien sosioekonomisten ryhmien lapset ovat kiin-

nostuneita tietotekniikasta, ja heillä on positiivinen käsitys sen hyödyllisyydestä, mutta 

heikomman sosioekonomisen taustan oppilaiden luottamus omiin tietoteknisiin kykyihin 

on alhaisempi. Vekiri selittää löydöstään sillä, että alemman sosioekonomisen taustan lap-

silla on heikommat mahdollisuudet kehittää tietoteknistä osaamistaan. (Vekiri, 2010, 947.) 

Beckerin (2000) mukaan sosioekonomisella taustalla on myös yhteys oppilaiden 

käyttötottumuksiin. Heikomman sosioekonomisen taustan oppilailla tietokoneiden käyttö 

painottuu pääasiassa toistuviin ja samankaltaisiin tehtäviin, kun taas korkeamman sosio-

ekonomisen taustan oppilaat käyttävät tietokonetta usein kehittyneempiin ja älyllisesti 

vaativampiin tehtäviin (Becker, 2000).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tietokoneisiin ja tietokoneohjelmointiin liittyvä suoriu-

tumiskäytänteiden tutkimus on luonteeltaan suurelta osin kvantitatiivista eli määrällistä. 

Tyypillinen esimerkki tällaisesta tutkimuksesta on mielipide- tai asennemittaus, joka to-

teutetaan kyselykaavakkeen avulla. Tutkimukset painottuvat toisen asteen ja sitä vanhem-

piin oppijoihin, alakouluikäisten osuuden jäädessä pieneksi. Valtaosa tutkimuksista pyrkii 

löytämään eroja tietokoneohjelmointiin suhtautumisessa sukupuolen, tietoteknisen koke-

muksen, uskomusten, odotusten, arvojen tai sosioekonomisen taustan mukaan. Tutkimus-

tulosten tulkintaa vaikeuttaa termien ja mittausmenetelmien laaja kirjo. Pienet otokset, suo-

riutumiskäyttäytymisen tilannekohtaisuus ja muuttujien suuri määrä aiheuttavat osaltaan 

sen, että tutkimukset tuottavat joskus ristiriitaisia lopputuloksia varsinkin sukupuolen vai-

kutuksen osalta.  

Verrattaessa tietotekniikkaan ja tietokoneohjelmointiin liittyvää suoriutumiskäyttäyty-

mistutkimusta Ecclesin ja Wigfieldin (2002) suoriutumiskäyttäytymismalliin voidaan ha-

vaita yhtäläisyyksiä. Odotuksiin keskittyviin teorioihin (ks. luku 2.1) kytkeytyvät 

tutkimukset, jotka tarkastelevat esimerkiksi tietoteknisen kokemuksen vaikutusta, 
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asenteiden kehittymistä ajan funktiona, tietokoneahdistuksen voimakkuutta, tehtävien 

vaikeustason vaikutusta tai minäpystyvyyden osuutta suoriutumiskäyttäytymiseen. 

Tehtävään sitoutumisen syihin keskittyviin teorioihin (ks. luku 2.1) liittyvät esimerkiksi 

tutkimukset, jotka tarkastelevat motivaatiota tai käsityksiä tehtävän tarpeellisuudesta. 

Tähän ryhmään kuuluvat myös tavoiteorientaatioiden vaikutuksiin keskittyvät tutkimukset. 

Odotuksiin ja arvoihin perustuviin teorioihin (ks. luku 2.1) liittyvät tutkimukset, joissa 

käsitykset tehtävän tai sovellutuksen hyödyllisyydestä ja helppokäyttöisyydestä ovat 

keskeisessä asemassa. Motivaatioon ja kognitioon perustuviin teorioihin (ks. luku 2.1) 

kytkeytyvät tutkimukset, joissa keskitytään esimerkiksi oppijan itsesäätelytaitojen ja 

tahtotilan merkitykseen suoriutumiskäyttäytymisen muodostumisessa. Kokonaisuutena 

tässä luvussa esitellyt tietoteknisen suoriutumiskäyttäytymisen tutkimukset ja Ecclesin ja 

Wigfieldin (2002) kokoamat suoriutumiskäyttäytymisteoriat tukevat hyvin toisiaan. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tämä luku esittelee ja perustelee tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä tekijöitä, kuten tut-

kimuksen tarkoituksen, tutkimusmenetelmän, aineiston keruun ja sisällönanalysoinnin 

metodit. 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää alakoululaisten lasten käsityksiä ohjelmoinnista ja sen 

oppimisesta. Tätä kirjoitettaessa ohjelmointi on tulossa uutena asiana perusopetukseen syk-

syllä 2016 (Opetushallitus, 2014). Aikuisten, etenkin opetusalalla työskentelevien asen-

teista ja käsityksistä ohjelmoinnin opettamisesta ja oppimisesta on käyty julkisuudessa 

paljonkin keskustelua. Sen sijaan lasten käsityksistä ja asenteista on kirjoitettu vähemmän. 

Tutkimuksen tarkoituksena on myös auttaa opettajia kehittämään työtään tuomalla esiin 

lasten eri suoriutumiskäyttäytymismalleja ohjelmointiin liittyen.  

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin teoreettisen viitekehyksen nojalla 

tutkimuskysymykseksi se, millaisia suoriutumiskäyttäytymismalleja 10–12-vuotiailla lap-

silla on ohjelmoinnin opiskelua kohtaan. Kysymys jakautuu suoriutumiskäyttäytymisteo-

rian mukaisesti viiteen alakategoriaan. Ensimmäiseksi selvitetään lasten tietotekninen ko-

kemus sekä käyttömieltymykset. Toiseksi tutkitaan, mitä oppilaat odottavat ohjelmoinnin 

oppimiselta. Kolmanneksi tutkitaan, kuinka sitoutuneita he ovat ohjelmoinnin oppimiseen. 

Neljäntenä kohtana selvitetään, kuinka hyödylliseksi ja arvokkaaksi oppilaat kokevat oh-

jelmoinnin oppimisen. Viidentenä kohtana selvitetään, kuinka itseohjautuvia oppilaat ovat 

ja millaisia tavoitteita he asettavat ohjelmoinnin oppimiselle. 

3.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenografia 

Koska tutkimuksen keskiössä ovat käsitykset ja merkitykset, on tutkimus luonteeltaan 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus pitää sisällään joukon 

erilaisia tulkintaan perustuvia tutkimuskäytäntöjä (Metsämuuronen et al., cop. 2011, 87). 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä tiedon hankinnan kokonaisvaltaisuus ja aineiston 

kokoaminen luonnollisissa oloissa. Aineiston keräämisen instrumenttina on useimmiten 

ihminen, ja sen hankinnassa käytetään laadullisia menetelmiä kuten haastattelua, havain-
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nointia tai tekstien diskursiivista analyysia. Analyysitapa on induktiivinen eli aineistoon 

nojaava, ja kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa ta-

paukset ovat aina ainutlaatuisia ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Lisäksi tutkimus-

suunnitelma elää tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi et al., 2002, 155.) Laadullisen tutkimuk-

sen voidaan sanoa myös sisältävän ne tutkimusmetodit, jotka tuottavat tuloksia, joihin ei 

päästä tilastollisilla tai muilla määrällisillä metodeilla  (Eskola & Suoranta, 1998, 13; 

Strauss & Corbin, 1990, 10–11).  

Asioiden ja ilmiöiden ymmärtäminen on myös ominainen piirre laadulliselle tutkimukselle, 

kun taas määrällinen tutkimus pyrkii usein selittämään niitä. Ymmärtäminen tarkoittaa 

tässä yhteydessä asioihin ja ilmiöihin eläytymistä. Ymmärtämiseen liittyy psykologisen 

vivahteen lisäksi myös intentionaalisuus eli aikomuksellisuus.  (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

28.) Tutkijan asema onkin laadullisessa tutkimuksessa paljon keskeisempi kuin määrälli-

sessä  (Eskola & Suoranta, 1998, 20). Varto (1992) jäsentelee laadullisen ja määrällisen 

tutkimuksen eroja tekemällä eron luonnollisen maailman ja elämismaailman välille. Luon-

nollinen maailma muodostuu tapahtumista ja elämismaailma merkityksistä. Merkitykset 

voivat syntyä ainoastaan ihmisten toimesta, joten luonnontieteelliset tutkimusmenetelmät 

eivät sovellu elämismaailman tutkimiseen. Lisäksi laadullisessa tutkimuksessa tulosten on 

oltava eettisesti hyväksyttäviä, koska tulokset liittyvät suoraan kokemustodellisuuteen.  

(Varto, 1992, 14, 23–24.)   

Myös tämä tutkimus pyrkii selittämisen tai numeerisen tiedon tarjoamisen sijaan ymmär-

tämään, miten eri tavoin lapset käsittävät ohjelmoinnin oppimisen ilmiönä. Tutkimuksen 

ytimenä ovat lasten käsitykset ohjelmoinnin oppimisesta, joten laadullisen tutkimuksen 

lähestymistavoista valittiin käyttöön fenomenografia. Se on tutkimussuuntaus, joka tar-

kastelee ympäröivän maailman rakentumista ihmisen tietoisuudessa (Ahonen, 1994, 114).  

Fenomenografian avulla voi kuvailla, eritellä ja analysoida ihmisten erilaisia käsityksiä 

ilmiöistä sekä niiden keskinäisiä suhteita 	(Huusko & Paloniemi, 2006, 163; Niikko, 2003, 

13). Fenomenografisen lähestymistavan kehittäjän Ference Martonin mukaan feno-

menografia on kokemusten ja käsitysten kuvailua, analysointia ja ymmärtämistä. Feno-

menografia kattaa siis kaiken sen, miten ihmiset havaitsevat, kokevat ja käsittävät asiat ja 

ilmiöt.  (Huusko & Paloniemi, 2006, 163; Marton, 1981, 180–181.)  

Ilmiön kokemiseen ja käsittämiseen on olemassa jokin tietty, rajallinen määrä tapoja, ja 

näiden ajattelutapojen eroja fenomenografia tutkii. Käsitykset ovat hyvin yksilöllisiä ja 
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niiden erilaisuus on sidoksissa enemmän kokemustaustaan kuin ikäkauteen. Ajattelutavat 

kategorisoidaan niiden keskeisten piirteiden perusteella, ja näin saadaan muodostettua 

ryhmät, joita kutsutaan kuvauksen kategorioiksi (categories of description). Näiden ryh-

mien välillä vallitsevien loogisten yhteyksien avulla muodostetaan tulosavaruus (outcome 

space). Tällä menettelytavalla fenomenografia muodostaa ilmiöstä kuvan sellaisena kuin 

yksilöt sen subjektiivisesti käsittävät.  (Ahonen, 1994, 114; Kakkori & Huttunen, 2010, 8–

9; Marton, 1981.) Ilmiöt ja yksilöiden käsitykset niistä voidaan jakaa ensimmäisen ja 

toisen asteen näkökulmiin. Ensimmäisen asteen näkökulma, jota esimerkiksi fenomenolo-

gia edustaa, pyrkii tarkastelemaan asioita niin kuin ne ovat. Toisen asteen näkökulma, jota 

fenomenografia edustaa, tarkastelee yksilöiden subjektiivisia kokemuksia ja käsityksiä 

heitä ympäröivästä maailmasta. (Järvinen & Järvinen, 2000, 86; Marton, 1981; Niikko, 

2003, 24–25.)  

Käsitysten lisäksi fenomenografiassa ovat keskeisessä asemassa myös kokemukset. Koke-

mukset ovat se perusta, jolle yksilöt muodostavat käsityksensä, ja kokemukset toimivat 

linkkinä yksilön ja ulkoisen maailman välillä. (Niikko, 2003, 18.) Fenomenografiassa käsi-

tykset ovat merkityksenantoprosesseja ja niille annetaan mielipiteitä syvällisempi ja laa-

jempi merkitys  (Huusko & Paloniemi, 2006, 164). Käsitykset liittyvät myös intentionaali-

suuteen, jolla tarkoitetaan tietoisuuden kohdistamista itsensä ulkopuolelle. Intentionaali-

suus on yksi fenomenografian lähtökohta, ja sen avulla voidaan tarkastella yksilön psyyk-

kisten ilmiöiden rakenteita. Esimerkiksi rakkaus ei ole fenomenografisesti ajatellen tunne, 

vaan tietoisuuden ja jonkin objektin välinen suhde.  (Niikko, 2003, 16.) Pelkistäen intentio-

naalisuus merkitsee fenomenografiassa ilmiöiden kuvaamista sellaisiksi, kuin tietty ryhmä 

yksilöitä sen kokee ja kuvailee sekä sitä, kuinka heidän ajattelutoimintansa suuntautuu 

(Niikko, 2003, 17). 

Yksilön kokemukset ovat hänen tajunnassaan, vaikka ne olisivat tiedostamattomia. Koska 

tutkimushaastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutustilanteessa, yksi feno-

menografisen tutkimuksen vaikeus onkin erotella toisistaan vastaajan tiedostetut käsitykset 

haastattelutilanteessa luoduista käsityksistä. Tutkijan on myös kyettävä erottelemaan vas-

taajan mielipiteet ja käsitykset toisistaan. (Hirsjärvi et al., 2002, 191; Huusko & Paloniemi, 

2006, 165–166.) Tässä tutkimuksessa edellytyksenä osallistumiselle oli jonkinlainen, 

vaikka hyvin vähäinenkin kokemus ohjelmoinnista. Tämän kokemuksen perusteella lapset 

kertovat käsityksistään ohjelmoinnin oppimisesta sekä siihen liittyvistä arvoista ja 

ennakkokäsityksistä.  
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Fenomenografinen tutkimus pyrkii ilmiön olennaisimman rakenteen selvittämiseen reduk-

tion eli sulkeistamisen avulla. Reduktiossa huomio keskitetään analyysin kannalta olennai-

simpiin asioihin ja rajataan pois suuri osa asioista, jotka jokapäiväinen kokemus ja ajattelu 

on meille antanut. Käytännössä tämä tarkoittaa laadulliselle tutkimukselle tyypillistä ym-

märtämistä ja eläytymistä, jolloin tutkija pyrkii sulkemaan ulkopuolelle omat kokemuk-

sensa ja kuvaa ilmiötä sellaisena kuin tutkittavat sen kokevat (Marton et al., 1986; Niikko, 

2003, 20–21.)  

Tässä tutkimuksessa on myös fenomenologisia piirteitä, sillä tutkittavien tietotekniset ko-

kemukset ja käyttötottumukset kuuluvat myös tutkimuksen piiriin. Fenomenologia on tut-

kimussuuntaus, joka on kiinnostunut kokemuksista. Yksilön tajunnallinen toiminta suun-

tautuu aina johonkin kohteeseen, ja tämä yksilön ja kohteen välinen suhde synnyttää ko-

kemuksen tai merkityssuhteen. (Metsämuuronen et al., cop. 2011, 169.) Fenomenografinen 

tutkimus sijoittuu filosofiselta perustaltaan fenomenologian ja hermeneutiikan välille.  

(Kakkori & Huttunen, 2010, 1–2). Fenomenologian ja fenomenografian keskeisin ero on 

se, että fenomenologia tutkii yksilöiden kokemusten kautta itse ilmiötä, kun taas 

fenomenografia tutkii käsitysten eroavaisuuksia  (Marton et al., 1986, 40).   

3.3 Aineiston kerääminen 

Fenomenografisen tutkimuksen aineisto kerätään tyypillisesti haastatteluiden avulla, mutta 

myös observointi, tekstien keräys tai kyselylomake ovat mahdollisia aineistonkeruutapoja 	

(Kakkori & Huttunen, 2010, 8; Marton et al., 1986, 42). Tässä tutkimuksessa aineisto 

kerättiin teemahaastatteluilla. Haastattelun avulla päästään kysymään ihmisiltä suoraan, 

mitä he asiasta ajattelevat. Haastattelun etuja ovat lisäksi joustavuus sekä haastattelutilan-

teen vuorovaikutus, jonka ansiosta haastattelijalla on mahdollisuus esittää tarkentavia lisä-

kysymyksiä. Teemahaastattelun kysymysrunko perustuu teoreettiseen viitekehykseen. Tut-

kija voi kuitenkin valita haastattelun avoimuusasteen eli sen, kuinka tiukasti viitekehyk-

sessä pysytellään. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 72–75.) Teemahaastattelu on puolistruktu-

roitu tutkimushaastattelu, jolle on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on valmiiksi 

määritelty, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 47). Eskolan ja Suorannan (1998) 

mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta valmii-

den vastausvaihtoehtojen sijaan niihin saa vastata omin sanoin. Teemahaastattelusta puo-

lestaan puuttuu kysymysten tarkka muoto ja järjestys. (Eskola & Suoranta, 1998, 87.) Tä-
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män tutkimuksen haastattelussa oli perustana kysymysrunko (liite 2), jota edettiin järjes-

tyksessä, mutta kysymyksiin sai vastata omin sanoin ja välillä haastattelun aikana palattiin 

tarkentamaan jo aiemmin esitettyjä kysymyksiä. Haastattelu tallennettiin älypuhelimen 

nauhoitussovelluksen avulla ja dokumentoitiin myöhemmin sähköiseen muotoon. 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin iältään 10–12-vuotiaat lapset, jotka Piaget’n (2008) 

kehitysteorian mukaan lähestyvät formaalisten eli muodollisten operaatioiden vaihetta (ks. 

luku 2.1). Teorian mukaan tässä kehitysvaiheessa itsenäinen ajattelu lisääntyy, ja lapsella 

on jo valmiuksia muodostaa ja analysoida käsityksiään abstrakteista asioista, kuten tieto-

koneohjelmoinnista. Tutkimukseen osallistui kuusi 10–12-vuotiasta lasta, joista kolme 

omasta tuttavapiiristäni ja toiset kolme eräästä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevasta koulusta. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole määrä vaan laatu, ja 

tutkimus voi perustua suhteellisen pieneen tapausmäärään. Tilastollisien yleistysten sijaan 

laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään jotain tapahtumaa tai antamaan 

siitä teoreettisesti mielekkään tulkinnan. (Eskola & Suoranta, 1998, 61; Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 85.) 

3.4 Aineiston analysointi  

Koska tässä tutkimuksessa on sekä fenomenologisia että fenomenografisia piirteitä, on 

molempia lähestymistapoja syytä käsitellä ennen analyysin aloittamista. Tietoteknistä ko-

kemusta ja käyttömieltymyksiä (ks. luku 2.3) analysoidaan fenomenologisella lähestymis-

tavalla, ja muuhun teoriaosuuteen sovelletaan fenomenografista lähestymistapaa.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa analyysi ei ole kovin tiukasti strukturoitu, vaan se no-

jaa vahvasti empiiriseen aineistoon. Teoriaa ei käytetä ilmiöiden luokittelun perustana eikä 

olettamusten testaamiseen. Sen sijaan tulkinta tapahtuu vuorovaikutuksessa aineiston 

kanssa, ja aineisto toimii myös ilmiöiden luokittelun perustana. Dialogi eri teorioiden vä-

lillä on mukana tulkinnallisten kategorioiden muodostamisessa. Analyysin avulla aineis-

tosta etsitään rakenteellisia eroja, jotka selittävät yksilöiden käsityksen ja itse ilmiön välistä 

suhdetta.  (Huusko & Paloniemi, 2006, 166; Niikko, 2003, 32.)  

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisen analyysin ensimmäinen vaihe 

on merkitysyksiköiden etsiminen. Tällöin tulkintayksikkönä toimivat ajatukselliset koko-

naisuudet, eivät niinkään yksittäiset sanat tai lauseet. Toisessa vaiheessa tutkija lajittelee 
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löytämänsä merkitysyksiköt kategorioiksi, joiden väliset rajat löytyvät vertaamalla yksit-

täisiä merkitysyksikköjä koko aineiston merkitysjoukkoon. Erityinen mielenkiinto tulee 

suunnata käsitysten laadullisiin eroihin, sillä aineiston marginaalisimmat käsitykset saatta-

vat nousta teoreettisesti kaikkein mielenkiintoisimmiksi. Kuvauskategorioista muodoste-

taan hierarkia, jota kutsutaan tulosalueeksi.  (Huusko & Paloniemi, 2006, 166–169.) Ana-

lyysiprosessia on havainnollistettu liitteessä 5. 

Niikko (2003) käsittelee fenomenografisen analyysin vaiheita yksityiskohtaisemmin ja 

jakaa ne neljään vaiheeseen. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkija lukee aineiston 

läpi useaan kertaan ja täyttää sillä ajatusmaailmansa. Lukiessaan tutkija etsii ilmausyksik-

köjä, joksi voidaan valita sana, lause, kappale, puheenvuoro tai vaikka koko haastattelu. 

Tärkeää on ilmausyksikköjen liittyminen tutkimuskysymyksiin. Tutkija keskittyy tutkitta-

vien sijaan aineistosta löytyviin ilmauksiin ja niiden merkityksiin. (Niikko, 2003, 33.) 

Toisessa vaiheessa ilmauksia aletaan lajitella tutkimuskysymysten mukaan ryhmiksi tai 

teemoiksi. Periaatteena on etsiä merkityksistä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, mutta 

mielenkiinnon kohteena ovat myös harvoin esiintyvät merkitykset. Tässä vaiheessa tutki-

jalta edellytetään eläytymistä ja heittäytymistä keskusteluun aineistonsa kanssa. Tutkijan 

on ajateltava itsensä tutkittavan asemaan ja pyrittävä elämään heidän kokemuksensa epä-

suorasti. Tämä edellyttää fenomenografiaan kuuluvaa sulkeistamista. Tutkijan on siis py-

rittävä sulkeistamaan kaikki oma tieto ja uskomukset tutkittavasta ilmiöstä. (Niikko, 2003, 

34–35.) 

Niikon (2003) mukaan analyysin kolmannessa vaiheessa muodostetaan merkityksistä 

kategorioita vertaamalla kontekstista irrotettuja merkityksiä koko aineiston merkitysjouk-

koon. Jokaisen kategorian on kerrottava jotain erilaista ilmiön kokemisesta. Kategorioiden 

välisten rajojen tulee olla selkeitä ja loogisia. Kategorioiden muodostaminen poikkeaa si-

sällönanalyysista siinä, että fenomenografiassa niitä ei määritellä etukäteen, vaan ne synty-

vät analyysiprosessin yhteydessä. Joskus analyysi voidaan jättää tähän alatason kategorioi-

den vaiheeseen, mutta siinä tapauksessa tulokset jäävät vaatimattomiksi. (Niikko, 2003, 

36.) 

Neljännessä analyysivaiheessa kategorioita yhdistellään kuvauskategorioiksi, jotka sisältä-

vät käsitysten ja kokemusten tyypilliset piirteet sekä niiden yhteyden aineistoon. Ne ovat 

eräänlaisia yhteenvetoja kuvauksista ja toimivat tutkimuksen tuloksena. Kuvauskategori-

oista ilmenevät kokemusten ja käsitysten keskeiset merkitykset, ja ne heijastavat ihmisten 
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erilaisia tapoja kokea ja ymmärtää ilmiö. Myös kuvauskategorioilla tulee olla selkeät erot, 

ettei limittymistä pääse tapahtumaan. (Niikko, 2003, 36–37.) 

Fenomenografisen tutkimuksen lopputuloksena voidaan esittää kuvauskategoria tai tu-

losavaruus. Kuvauskategoriat voivat olla horisontaalisia, vertikaalisia tai hierarkkisia. Ho-

risontaalisessa kuvakategoriassa luokat ovat samanarvoisia joka suhteessa, ja eroja on vain 

sisällöissä. Vertikaalisessa kuvakategoriassa luokat voidaan laittaa järjestykseen jonkin 

aineistosta saadun kriteerin avulla. Tällainen kriteeri voi olla vaikkapa esiintymistiheys. 

Hierarkkisessa kuvakategoriassa käsitteet luokitellaan sen mukaan, miten ne ovat toisiinsa 

nähden eri tasolla rakenteellisesti ja sisällöllisesti. Tulosavaruus on yleensä kaavion muo-

dossa oleva esitys käsitysten välisistä loogisista yhteyksistä. Käsitykset voivat olla arvol-

taan samanvertaisia, jaksottaisia tai hierarkkisia. Kaavion lisäksi fenomenografisen tutki-

muksen tulosten raportoinnissa tulee pyrkiä arkikielen käyttöön, jotta käsitysten autentti-

suus säilyy. Tuloksissa on mukana sekä suoria lainauksia aineistosta että kaavioita kuvaus-

kategorioista. (Niikko, 2003, 37–39.)  

Tämä tutkimus poikkeaa fenomenografian periaatteista sen suhteen, että yläkategoriat on 

muodostettu viiden tutkimuskysymysten perusteella. Tässä suhteessa analyysissa voidaan 

katsoa olevan teoriaohjaavan sisällönanalyysin piirteitä  (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 117). 

Empiirisessä osiossa alakategoriat muodostetaan kuitenkin aineiston perusteella aivan ku-

ten fenomenografian periaatteisiin kuuluu (Niikko, 2003, 36). 

Fenomenologisen tutkimuksen analyysivaiheeseen Metsämuuronen (cop. 2011) esittää 

viisivaiheista etenemistä, joka muistuttaa paljon edellä kuvattua fenomenografisen tutki-

muksen analyysia. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoon perehdytään huolellisesti ja pyri-

tään kokonaisnäkemykseen. Tässä vaiheessa on, fenomenografian tavoin, tärkeää eläyty-

minen ja tutkijan omien ennakkotietojen ja –käsitysten sulkeistaminen. Toisessa vaiheessa 

aineistosta erotellaan merkitysyksikköjä, jotka ovat kuvauksen kokonaisuuteen liittyviä ja 

ilmiön kannalta olennaisia yksittäisiä merkityksiä. Kolmannessa vaiheessa jokainen mer-

kitysyksikkö käännetään alkuperäisestä kieliasustaan tieteenalan mukaiselle yleiskielelle. 

Neljännessä vaiheessa merkitysyksiköistä muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen tutkimukseen osallistuneen henkilön merkitysyksiköt 

tiivistetään niin, että ne ovat sisällöllisesti toistensa yhteydessä. Näin sisältökohtaiset ko-

kemukset käyvät ilmi koko variaatiossaan yleiskielellä. Viidennessä vaiheessa yksilölli-

sestä merkitysverkostoista laaditaan yleinen merkitysverkosto, joka sisältää kaikkien tut-
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kimukseen osallistuneiden merkitysverkostoissa esiintyneet ilmiön kannalta keskeiset si-

sällöt. (Metsämuuronen et al., cop. 2011, 179–184.) Analyysien keskeinen ero on se, että 

fenomenografia pyrkii etsimään variaatioita ilmiöiden kokemisessa ja fenomenologia 

pyrkii selvittämään, kuinka yksilö kokee ilmiön ja mikä siinä on keskeistä. (Niikko, 2003, 

19–20.) 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi aloitettiin lukemalla keväällä ja syksyllä 2015 teh-

tyjen haastattelujen litteroitu eli tekstimuotoon kirjoitettu aineisto useaan kertaan läpi. Ai-

neistoa oli yhteensä 48 sivua, ja se oli tuotettu jokaisen haastateltavan osalta teoreettista 

viitekehystä mukailevan puolistrukturoidun kysymysrungon mukaan (liite 2). Seuraavassa 

vaiheessa aineiston ensimmäistä osiota, tietotekninen kokemus ja käyttömieltymykset, 

käytiin läpi luvussa 3.4 esitellyn analyysimallin (Metsämuuronen et al., cop. 2011, 179–

184) mukaisesti. Liitteissä 3 ja 4 on havainnollistettu fenomenologisen analyysin etene-

mistä kahden koehenkilön osalta. Tämän tutkielman lopullisissa tuloksissa ovat luonnolli-

sesti mukana kaikki kuusi koehenkilöä. Analyysin lopputuloksena saadaan yleinen merki-

tysverkosto, joka on esitetty tuloksien yhteydessä luvussa 4.1. Aineiston muut osiot tutki-

vat käsityksiä ja ne analysoidaan edellä kuvatun (ks. luku 3.4) fenomenografisen analyysin 

mukaan. Liitteessä 5 on havainnollistettu analyysin etenemistä haastattelun fenomeno-

grafisen osion osalta.  
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4 Tulokset 

Tämä luku käsittelee aineiston analyysin tuottamia tutkimustuloksia. Tulokset on jaoteltu 

tutkimuskysymysten mukaan noudattaen teoreettista viitekehystä (ks. luku 2). Laadullisen 

tutkimuksen tulokset voidaan esittää varsin monin tavoin. Tulosten esittämiseen voidaan 

käyttää esimerkiksi tekstiä, kuvioita ja otteita haastattelusta  (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 

169). Parhaimmillaan tuloksien esittelyssä yhdistyy kolme keskeistä asiaa: teorian pohjalta 

laaditut tutkimuskysymykset, tutkimuksen tuottamat tulokset sekä tutkijan analyyttinen ja 

arvioiva ote. Kaikkia tutkimuskysymyksiä on käsiteltävä tulosten yhteydessä. (Hirsjärvi et 

al., 2002, 242.) Tässä tutkielmassa tutkimuskysymykset muodostavat kukin oman alalu-

kunsa. Alaluvuissa haastateltujen vastauksia on tuettu aineistolainauksilla siinä määrin, että 

eri kokemukset ja käsitykset käyvät niistä ilmi. Haastatteluotteilla parannetaan myös tut-

kimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi et al., 2002, 215). Luvun lopussa kunkin osion 

kysymyksiä analysoidaan kokonaisuutena tutkimuskysymykseen ja teoreettiseen viiteke-

hykseen nähden. 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyden suojaamiseksi he esiintyvät keksityillä 

peitenimillä, jotka kuitenkin vastaavat heidän sukupuoltaan. Haastatelluista Eemeli ja Ak-

seli olivat koulussa neljännellä, Anna, Ville ja Henna viidennellä ja Petri kuudennella luo-

kalla. Seuraavassa alaluvussa on analysoitu tietoteknistä kokemusta ja käyttömieltymyksiä 

koskeva aineisto fenomenologisella lähestymistavalla (Metsämuuronen et al., cop. 2011, 

179–184). 

4.1 Tietotekninen kokemus ja käyttömieltymykset 

Haastattelut aloitettiin osiolla, joka kartoittaa osallistujien tietoteknistä kokemusta ja käyt-

tömieltymyksiä. Heti ensimmäisen haastattelun alku osoitti, että tietokone tarvitsi käsit-

teenä tarkemman rajauksen, sillä lapset käsittivät sen hyvin eri tavoin. 

”No mää en juurikaan tietokonetta itsessään, vaan enemmänkin lähinnä tabia 

ja kännykkää.” Petri 

”No pädeilläki tullee jonku verran oltua, mutta ei silleen tietokonneella 

niinku pöytätietokonneella aika harvoin.” Henna 
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Tässä tutkimuksessa tietokoneella tarkoitetaan tablet-laitteita, pöytäkoneita, kannettavia 

tietokoneita ja älypuhelimia. Kahden haastateltavan kohdalla kävi ilmi myös television 

kategorisoinnin haasteellisuus, sillä monissa televisiomalleissa on tänä päivänä prosessori, 

muistia, verkkoyhteydet ja joissain jopa mahdollisuus pelata internetin kautta ladattuja 

pelejä. Tässä tutkimuksessa televisiot rajataan kuitenkin aiheen ulkopuolelle.  

Tulokset osoittavat tietotekniikan olevan olennainen osa alakouluikäisten elämää. Yksi 

haastateltu kertoi vanhempiensa rajoittavan tietokoneella käytettävän ajan kolmeen tuntiin 

viikossa, mutta muut haastatellut eivät kertoneet rajoituksista. Käytettävä laite määräytyi 

tarjonnan, tarpeen ja mieltymysten mukaan. Älypuhelin on tulosten mukaan lapsille ensi-

sijaisesti väline yhteydenpitoon.  

”Noo, pellaan, soitan ja pistän viestiä. Lähinnä kommunikointiin sitten.” Petri 

”No soitan, lähetän viestejä, pelaan ja semmosta.” Akseli 

”Mää käytän kännykkää silleen niinköö…en kovin paljoa päivässä. Mää 

katon että onko mulle soitettu tai jotaki tommosta ja sitte mää tietokonneelta 

joku päivä saatan kattoa jotaki videoita vaikka Youtubesta. En mää kauaa 

sitte oo. Ehkä päivässä yhteensä tunnin.” Anna 

Tablet-koneita haastatellut käyttävät pelaamiseen, tiedon etsimiseen, elokuvien katsomi-

seen ja musiikin kuunteluun.  

”Noo, sillä lähinnä pelaan ja etin tietoa.” Petri 

”Yleensä mää pelaan tabletilla ja pikkusen harvemmin tuolla tietokoneella. 

Elokuvia katson ja kuuntelen musiikkia silloin tällöin” Ville 

Kannettavien tietokoneiden ja pöytäkoneiden käyttö suuntautuu tekstin ja grafiikan tuotta-

miseen, pelaamiseen sekä yhteydenpitoon.  

”No yleensä mä varmaan pelaan niillä.” Eemeli 

”Niin mä…jotaki tiedoston käsittelyä. Suunnilleen kaikkea: tekstin, kuvan 

jne.” Petri 
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Yhteydenpidon osalta sosiaalisen median asema korostui etenkin tyttöjen osalta. Molem-

mat tytöt kuvailivat sosiaalisen median sovellusten käytön kattavan ainakin puolet tietoko-

neiden parissa vietetystä ajasta.  

”Joo, on. Mää oon niinku Whatsapissa, Instagramissa, mutta mä en oo Face-

bookissa.” Anna 

”Oikeestaan varmaan niinku eniten kaikista.” Henna 

Kysyttäessä hauskinta seikkaa tietokoneiden parissa toimittaessa nimesivät lapset pelaami-

sen, yhdessä tekemisen, yhteydenpidon sekä uusien asioiden oppimisen.  

”Pelaaminen.” Akseli 

”Pelaaminen. Siinä saa… Se on sillai jännää.” Eemeli 

”Se on varmaan semmonen niinkun rento ajanvietto ja uuden oppiminen.” 

Ville 

”Kavereitten kanssa yhdessä tekeminen.” Henna 

Tietokoneiden parissa koetut vaikeudet jakautuivat laitteiston viallisiin komponentteihin, 

ohjelmisto-ongelmiin, tietokoneella tehtävän kotitehtävän sisältöön liittyvät ongelmat, tie-

toturvaongelmiin sekä verkossa tehtävien ohjelmointiharjoitusten sisältöön liittyviin on-

gelmiin. Osa lapsista ei muistanut yhtään ongelmallista tilannetta.  

”Nooo, jokku sanat ja…enkkua” Eemeli 

”No meijän yksi kone meni rikki, siihen tuli joku, en nyt tiiä tuliko siihen vi-

rus vai joku, mutta se ei enää käynnisty. Tai se käynnistyy, mutta sitte siihen 

tullee jotaki semmosta että tee niinku tarkastus, että onko konneella sitä ja 

tätä, ja se on vaikeeta niinkö selvittää, että mikä siinä on.” Anna 

”No jos vaikka… Siellähän tietokoneella on vaikka mitä semmosia koo-

daus… semmosia pelejä, mitä yrittää sitte pikkusen vaikeampia, niitä vaikeita 

versioita, niin jotkut niistä on pikkusen vaikeita ne loppupään jutut.” Ville 

”Mm, ei oikeestaan.” Henna 



 
 

 

43 

Kaikkien haastateltujen lasten luottamus omiin tietoteknisiin kykyihin oli hyvä. Osa lap-

sista osasi eritellä hyvinkin tarkasti, mihin omat kyvyt riittävät ja mihin eivät.  

”Noo, en oikein, ku mää osaan jotaki tuommosia käsittelyohjelmia lähinnä 

käyttää.” Petri 

”Aika paljon.” Akseli 

”En oo ihan varma. Ehkä se, että kyllä mää niinkö saan jotkut virukset niinkö 

pois siitä niinkö mää niinkö teen jotaki. Tai silleen jos pittää päivittää jotaki, 

niin kyllä se joskus onnistuu. Tai jos tullee joku tosi vaikee tilanne, niin mää 

en pysty niinku helposti niitä ratkaseen.” Anna 

Tietoteknisten taitojen tärkeyden haastatellut yhdistävät tiedon etsimiseen, oppimiseen, 

yhteydenpitoon ja tulevaisuuden tarpeisiin.  

”Noo, aikalailla, kun pitää pysyä yhteydessä ja muuta.” Petri 

”Öö, noo aika tärkiää. Voi tehä kaikenlaista niillä, puuhailla ajankuluksi tehä 

kaikkia niin.” Akseli 

”No, ei kovin tärkeää.” Eemeli 

”No on se silleen aika tärkeetä että jos pittää kattoa jotaki sieltä niin, vaikka 

semmosia, vaikka aukioloaikoja jostaki paikasta, niin on se silleen aika tär-

keetä.” Anna 

”No kyllä se on aika tärkeää, joo. Kyllä sitä tarvii ja tulee tarvitsemaan.” 

Ville 

”No on se silleen tosi tärkeetä oikeestaan ku kuitenki pittää yhteyttä niinku 

kavereihinki niinku tietokoneiden kautta.” Henna 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneet lapset käyttävät tietokoneita 

päivittäin, ja älypuhelin on eniten käytetty laite. Käyttö sisältää toimistosovellusten käyt-

töä, kuvien käsittelyä, pelaamista, sosiaalisen median sovellusten käyttöä, tiedon etsimistä 

sekä viihdemedian käyttöä. Lasten kokemusten mukaan yhteydenpito ystäviin ja sosiaali-

sen median sovellukset koetaan miellyttävimmäksi seikaksi tietokoneissa. Tietokoneiden 

käytössä lapset kokevat ongelmallisiksi laiteviat, ohjelmisto-ongelmat ja tietoturvan. Myös 
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tehtävän vaikea sisältö nostettiin tietotekniseksi ongelmaksi. Lapset luottavat omiin tieto-

teknisiin taitoihinsa, ja he osaavat käyttää valmisohjelmia ja huolehtia ohjelmistojen päi-

vityksistä. Tietokoneiden käyttö koetaan tärkeäksi taidoksi, koska se mahdollistaa yhtey-

denpidon, uuden oppimisen, tiedon etsimisen ja se koetaan myös tärkeänä tulevaisuuden 

kannalta.  

Kaikille tutkimukseen osallistuneille lapsille tietokoneet ovat jokapäiväinen osa elämää. 

Tietoteknisen kokemuksen karttuessa myös suhtautuminen tietotekniikkaa kohtaan muut-

tuu positiivisemmaksi (Broos, 2005). Kaikilla haastatelluilla lapsilla on käytössään nykyai-

kainen puhelin, ja heillä on myös hyvät mahdollisuudet käyttää tablet-laitetta, kannettavaa 

tietokonetta tai pöytäkonetta. Kun laite on helposti saatavilla, sitä myös käytetään enem-

män, mikä puolestaan johtaa parempaan osaamistasoon ja positiivisempiin asenteisiin tie-

totekniikkaa kohtaan (Carey et al., 2002). Tietokoneen helppo saatavuus parantaa myös 

minäpystyvyyden tunnetta ja vähentää tietokoneahdistusta (Teo, 2008).   

Kokemukset tietokoneista muodostavat pohjan yksilön käsitykselle hänen minäpystyvyy-

destään, joka puolestaan vaikuttaa suoriutumiskäyttäytymiseen ohjelmoinnin opiskelun 

yhteydessä. Minäpystyvyydessä keskeisessä asemassa eivät niinkään ole taidot, joita yksi-

löllä on, vaan yksilön arviot siitä, mitä hän kykenee taidoillaan saamaan aikaan (Bandura, 

1982). Tämän perusteella lasten kokemukset ongelmatilanteiden ratkaisemisesta ja luotta-

mus omiin tietoteknisiin kykyihin heijastuvat myös ohjelmoinnin opiskeluun. Näitä asioita 

käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.    

4.2 Ohjelmoinnin opiskeluun kohdistuvat odotukset 

Tässä alaluvussa tutkitaan yksilön odotuksia siitä, osaako hän suorittaa tietyn tehtävän. 

Keskeisessä asemassa ovat uskomukset omasta kyvykkyydestä sekä odotukset tehtävässä 

onnistumisen suhteen. Tämän ja seuraavien alalukujen aineisto analysoitiin fenomenogra-

fisella analyysilla (Niikko, 2003), jonka etenemistä tämän tutkimuksen puitteissa on 

havainnollistettu liitteessä 5. Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi haastateltujen vastauksia 

suorien lainausten tuella niin, että kuhunkin ilmiöön liittyvät erilaiset käsitykset käyvät 

ilmi. Alalukujen lopussa esitellään tulosavaruudet, joiden analysointia jatketaan viiden-

nessä luvussa. 
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Tietokoneohjelmoinnin määrittely 

Jotta voitaisiin tutkia ohjelmointiin kohdistuvia odotuksia, täytyy ensin määritellä tietoko-

neohjelmointi käsitteenä. Tietokoneohjelma on joukko tietokoneen ymmärtämässä muo-

dossa olevia toimintaohjeita, jotka tietokoneen suoritin toteuttaa (Nurmi & Salmela-Aro, 

2002, 163; Paananen & Granlund, 2005, 130). Kaikki haastatellut käsittivät ohjelmoinnin 

liittyvän toimintaohjeiden antamiseen, mutta myös eroja syntyi.  

”No se on joko tiedostojen käsittelyä tai sitte jotenki tietokoneohjelmien te-

koa.” Petri 

”No, mun mielestä se on semmosta että katotaan vaikka netistä jotaki vaikka 

ohjeita johonki tai tehhään vaikka jotaki tyyliin iMovieta tai Moviemakerilla 

jotaki semmosta työtä. Tai niinkö että katotaan jotaki ohjeita ja tehhään niit-

ten ohjeitten mukaan ja tehhään jotaki semmosta.” Anna 

”Öö, se on varmaan sitä että niinkun saadaan tietokone tekemään mitä halu-

taan tai tehään jotain ohjelmoita tai pelejä tai sovelluksia tai semmosia.” Ville 

Haastateltujen käsitykset ohjelmoinnista jakautuvat toimintaohjeiden antamiseen tietoko-

neelle, sovellusten laatimiseen, valmisohjelmien käyttämiseen ja internet-sivustojen laati-

miseen. Osa lapsista käsitti ohjelmoinnin olevan valmisohjelmilla tapahtuvaa tiedostojen 

muokkausta, kuten esimerkiksi videoiden tai diaesitysten animaatioiden laatimista. Tällai-

sen ohjelmoinnin tuloksena ei kuitenkaan ole itsenäisesti suoritettava tietokoneohjelma 

vaan tiedosto, joka vaatii toimiakseen sen sovelluksen, jolla se on tuotettu. Ohjelmointia 

voi kuitenkin tehdä muutenkin kuin tuottamalla suoritettavia tiedostoja. Tästä ovat esi-

merkkinä internetin ohjelmointiharjoitussivustot. Myös internet-palveluiden laatimisen 

käsitettiin olevan ohjelmointia, mikä antaa viitteitä lasten hyvästä teknologisesta yleissi-

vistyksestä. 

Tietokoneohjelmien käyttötarkoituksia 

Lapset osasivat nimetä todella kattavasti eri ohjelmistotyyppejä ja tietokoneohjelmien 

käyttökohteita. Tämä kysymys ei varsinaisesti liity odotuksiin tietokoneohjelmoinnin op-

pimisesta, mutta se tukee edellistä kysymystä paljastamalla, että lapset ymmärtävät ohjel-
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moinnin tuloksena olevan tietokoneohjelman. Lasten nimeämät sovellukset noudattelevat 

vahvasti heidän käyttötottumuksiaan (ks. luku 4.1).  

”No justiin siihen tiedostojen muutteluun, selaamiseen, tiedonhakuun ja sitten 

huvittuneena pysymiseen, kuten pelaamiseen ja videoitten kattomiseen.” 

Petri 

”Noo, robottien ohjelmoimiseen ja… joissaki peleissä joutuu ohjelmoimaan 

ja semmosia. Ylleesä robotteihin tarvitaan sitä ohjelmointia.” Akseli 

”Kysymyksiin, vastausten etsimiseen, antivirukseen ja sitte Firefoxi, Chrome, 

Internet Explorer.” Eemeli 

”No just niinku ku pittää tehä joku sivusto tai joku tämmönen sit sitä käyte-

tään apuna siihen.” Henna 

Käsitykset tietokoneohjelmien käyttökohteista ovat todella moninaisia ja jakautuvat toi-

mistosovelluksiin, tiedon etsimiseen, viihteeseen, robotiikkaan, tietoturvaan, sosiaaliseen 

mediaan ja internet-palveluihin. Näiden ja edellisen kysymyksen vastausten perusteella 

voidaan sanoa, että lasten käsitys ohjelmoinnista on tarkka ja realistinen. 

Tietokoneohjelmoinnin vaatimukset 

Tämä kysymys kartoitti haastateltujen käsitystä tietokoneohjelmoinnin vaatimuksista. Kä-

sitykset jakautuivat laitevaatimuksiin ja ohjelmoijan tiedollisiin ja taidollisiin vaatimuksiin. 

Tietokoneen helppo saatavuus on yhteydessä positiivisiin asenteisiin tietokoneita kohtaan 

(Carey et al., 2002, 231–232). Taidolliset ja tiedolliset vaatimukset ovat puolestaan yhtey-

dessä siihen, uskooko yksilö suoriutuvansa tehtävästä  (Eccles & Wigfield, 2002, 110). 

”No se on, että naputellaan koodia, että saahaan juttuja toimimaan. Kuten 

vaikka joku tämmönen Angry Birdsiki, niin seki on vaan joku, että naputel-

laan koodia, niin sitte ku vettää taaksepäin, niin lintu lähtee ritsasta.” Petri 

”Nii siinä on sitte näytöllä semmonen ukkeli, joka aina tekee semmosia eri-

laisia asioita niin niiten palkkien avulla. Niitä palkkeja laitetaan, niin se tekee 

jonku oikean. Niin sen pitää saada tekemään jonku oikean asian.” Akseli 
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”No tietenki sitä konetta ja kaikkia periaatteessa sen koneen osia, että sillä 

voi tehä sen. Se kyllä vaatii aika paljo semmosia niinkö taitoja että pittää olla 

aika paljon niinkö periaatteessa älyä, että pystyy tekemään semmosen.” Anna 

Petrin mielestä kaikki tietokoneen toiminta on palautettavissa ohjelmakoodin kirjoittami-

seen, mikä on hyvin tarkka ja syvällinen käsitys ohjelmoinnista. Akseli puolestaan kuvai-

lee kokemuksiaan graafisesta ohjelmointiympäristöstä. Näitä käsityksiä yhdistää vaatimus 

ohjelmointikielen hallitsemisesta. Annan käsityksen mukaan ohjelmointi asettaa vaatimuk-

sia sekä laitteistolle että ohjelmoijalle itselleen. Käsitykset ohjelmoinnin vaatimuksista 

jakautuvat siis ohjelmointikielen osaamiseen, laitevaatimuksiin ja ohjelmoijan tiedollisiin 

ja taidollisiin vaatimuksiin.  

Ohjelmoinnin asettamat tiedolliset ja taidolliset vaatimukset 

Tämä kysymys täydentää edellistä suunnaten huomion kokonaan tiedollisiin ja taidollisiin 

vaatimuksiin, jotka vaikuttavat käsityksiin tehtävästä suoriutumisesta  (Eccles & Wigfield, 

2002, 110). Käsitykset painottuivat vahvasti ajattelun taitoihin. Tämän perusteella voidaan 

päätellä, että lapset ymmärtävät ohjelmoinnin olevan loogista päättelyä ja ajattelun taitoja 

vaativaa toimintaa (Nurmi & Salmela-Aro, 2002, 163–164). Vastauksissa nousivat esille 

myös englannin kielen ja laitteiston tuntemisen asettamat vaatimukset. 

”No semmosia, hyvää päättelykykyä ja mmmm hyvää päättelykykyä ja öö, 

no ennalta ajattelua, että mitä se niinku tekis.” Akseli 

”Öö, siihen tarvitaan…esimerkiksi jos pitää osata englannin kieltä, ja sitten 

pitää osata niinkun käsitellä konetta, että pitää niinkun olla siitä koneesta 

tietoa, ettei voi niinkun täysin tietämättä mittään. Ja pikkusen ehkä, jos on 

vaikka jollain helpommalla ohjelmointiohjelmalla, ku niitähä on kaikkia 

code.orgeja ja muita, niillä vois ainaki ensin harjotella ennenku alkaa sem-

mosta kokkeilemmaan.” Ville 

”No siis niinkö pittää sillee osata aatella itekki, ettei tarvi kaikkee lukkee 

jostain ohjekirjasta, että keksii itekki mitä voi tehä. Sitte tietenki pittää aluksi 

jotenki osata käyttää sitä laitetta, millä niinku tekkee.” Henna 
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Käsitykset tiedollisista ja taidollisista vaatimuksista jakautuivat ohjelmointikieleen ja –ym-

päristöön, kognitiivisiin kykyihin, englannin kieleen ja tekniseen tietämykseen liittyviin 

vaatimuksiin.  

Käsitys omista tiedoista ja taidoista 

Ohjelmoinnin ja sen opiskelun asettamien vaatimusten määrittelyn jälkeen voidaan ryhtyä 

tutkimaan tutkimusjoukon odotuksia. Käsitykset siitä, miten omat taidot ja tiedot riittävät 

ohjelmoinnin opiskeluun, jakaantuivat kolmeen ryhmään. Osa vastanneista arvioi omat 

taitonsa riittämättömiksi, osa arvioi ohjelmoinnin onnistuvan harjoittelun avulla ja yksi 

arvioi omat taitonsa riittäviksi.  

”Ei oikein.” Petri 

”No melekeen kaikki taidot on. Pittää vähän vielä opetella.” Akseli 

”En ossaa sanoa.” Eemeli 

”No ei mulla periaatteessa oo mittään semmosia taitoja. Kyllä mää pystyn 

sillä niinkö jotain kuvia muokkaamaan silleen niinkö. Mää voin laittaa siihen 

itteni kuvaan, että siinä ei oo sitä taustaa missä mää oon ottanu kuvan, tai 

jonku eläimen kuvan ja sitte kirjottaan siihen jotaki. Että kyllä mää pystyn 

muokkaan kuvia, mutta emmää pystyis ikinä tekkeen jottain ohjelmaa.” Anna 

”No on mulla varmaan jotain jonkun verran.” Ville 

”No joo, jonku verran tietenki, ku tullee käytettyä puhelinta ja tämmöstä aika 

paljon.” Henna 

Nämä käsitykset kuvastavat siis haastateltujen käsityksiä omista ohjelmointitaidoista ja –

tiedoista haastatteluhetkellä. Kysymys on muotoilultaan hieman heikko siinä mielessä, että 

se ei määrittele sitä, mihin osaamisen tasoon omia tietoja ja taitoja tulisi verrata. Voidaan 

olettaa, että lapset vertasivat tietojaan ja taitojaan siihen, mitä he edellä määrittelivät oh-

jelmoinnilla voitavan tehdä (ks. sivu 44). Erityisesti Annan käsitys tukee tätä oletusta. 

Myönteinen käsitys omista taidoista vaikuttaa suoriutumiskäyttäytymiseen positiivisesti, ja 

negatiivinen käsitys negatiivisesti  (Eccles & Wigfield, 2002, 110). Tässä tutkimusjou-

kossa esiintyy molempia. 



 
 

 

49 

Ohjelmoinnin opiskelun vaatimien taitojen kehittäminen 

Haastatellut löysivät paljon keinoja oman osaamisen parantamiseksi. Eniten suosittiin itse-

näistä työskentelyä internetistä löytyvien ohjelmointiharjoitteiden tai muun opiskelun 

avulla. Tällaiset keino-päämäärä –uskomukset kertovat yksilön odotuksista sen suhteen, 

että tietyt keinot tai teot johtavat tiettyihin lopputuloksiin  (Chapman & Skinner, 1989, 

1229–1230; Eccles & Wigfield, 2002, 112). 

”Noo, josaki…joko hakee tietoa tai sitte hankkii jotaki koulutusta siihen.” 

Petri 

”No ainaki kysyisin, jos mää haluaisin kehitää mun taitoja, niin iskältä tai 

joltaki joka tietää koneista, niinkö miten ja niinkö silleen semmonen teh-

hään.” Anna 

”No tietenki koulussa auttaa paljon jos niinku ope neuvoo ja tällee niinku 

joskus sovelluksetki on joskus ihan hyviä, joissa niinku neuvotaan että miten 

tekkee ja silleen.” Henna 

Käsitysten mukaan hyviä oman osaamisen parantamisen keinoja ovat itsenäinen opiskelu, 

aikuisen tuki ja ohjelmointiympäristön tarjoamat aputoiminnot. Uskomusten kontrolli on 

itsenäisen opiskelun osalta yksilöllä itsellään, kun taas ulkoisen tuen osalta se on riippu-

vainen oppimisympäristöstä. Suoriutumiskäyttäytymisen kannalta vastaukset ovat positii-

visia, sillä ne kertovat lapsilla olevan keinoja oman osaamisensa parantamiseksi. Ulkoiseen 

tukeen nojaavat uskomukset ovat kuitenkin riippuvaisia ympäristöstä, joten niiden vaikutus 

on epävarmempi.  (Chapman & Skinner, 1989, 1229–1230; Eccles & Wigfield, 2002, 112.) 

Ohjelmoinnin opiskelun ennakoitu vaikeustaso 

Myös tämä kysymys liittyy yksilön käsitykseen siitä, uskooko hän suoriutuvansa tehtävästä  

(Eccles & Wigfield, 2002, 110). Petri oli sitä mieltä, että ohjelmointi on yleisesti aika vai-

keaa. Akseli puolestaan kuvasi graafisella ohjelmointiympäristöllä tapahtuvan ohjelmoin-

nin aika helpoksi. Myös Henna oli sitä mieltä, että ohjelmointi on aika helppoa. Loput 

haastatellut määrittelivät ohjelmoinnin olevan vaikeudeltaan keskitasoa.  

”Aika vaikiaa.” Petri 
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”No on se aika helppoa semmonen graafisilla kuvioilla ohjelmointi.” Akseli 

”No onhan siinä silleen, että se voi olla vaikeeta, mutta mää veikkaan, että 

mää ainaki jotenki pystyisin niinkö ohjelmoimaan.” Anna 

”No aika helppoa silleen.” Henna 

Akseli oli ainoa, joka toi esille ohjelmointiympäristön käyttöliittymän vaikutuksen vai-

keustasoon. Petri uskoi ohjelmoinnin olevan vaikeaa, mutta muut vastaukset olivat varo-

vaisen optimistisia. Tutkimusjoukon osalta suoriutumiskäyttäytymistä voidaan tämän pe-

rusteella pitää positiivisena  (Eccles & Wigfield, 2002, 110). Tämä kysymys palvelee myös 

alustuksena seuraavaan kysymykseen, jossa pohditaan, mitkä tekijät vaikuttavat ohjel-

moinnin opiskelun vaikeustasoon. 

Vaikeustasoon vaikuttavat tekijät 

Tämä kysymys tutkii kontrolliteoriaan nojaten sitä, kuinka hyvin yksilö tuntee pystyvänsä 

kontrolloimaan onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan. Heikko kontrolli heijastuu heikkona 

suoriutumiskäyttäytymisenä sekä onnistumisten että epäonnistumisten yhteydessä.  (Eccles 

& Wigfield, 2002, 111.)  

”No se, että se on aika monimutkaista se asia.” Petri 

”En ossaa sanoa.” Eemeli 

”No sillee, että niitä on niinku helppo laittaa ne kuvat, ku niissä lukee val-

miiksi, että mitä se tekee ja siinä on sitte apukuvaki, että nii mitä juttua se kä-

sittelee se ohjelma.” Akseli 

”No ne on aika monimutkaisia, siinä ekassaki kuvassa mikä oli tuossa, niin 

ne jutut, että mistä pittää painaa. Että silleen se on aika monimutkaista.” 

Anna 

”No se on varmaan kumminki se, että ei oo tosiaan oikein, en minä ainakaan 

oo kovin harjotellu. Sitte ku tulee niitä tosiaan vähä tuntemattomampia jut-

tuja, ja sitte ku vielä usein ne on englanniksi, tai ei nyt välttämättä niissä oh-

jelmointipeleissä, mutta usein ohjelmoinnissa englanniksi niitä numeroita tai 

muuta, niin en minä ainakaan niitä vielä ite osaa.” Ville 
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”No ku on tottunu käyttään kaikkia laitteita ja käyttää paljon ja sitte sitä 

kautta on oppinu itekki aika paljon.” Henna 

Ohjelmoinnin vaikeustasoon vaikuttavat vastaajien mielestä sisällön monimutkaisuus, oh-

jelmointiympäristö, englannin kielen käyttö ja kokemuksen määrä. Petrin mielestä ohjel-

mointi on monimutkaista, ja kuten edellä huomattiin (ks. sivu 45), hän mieltää sen teksti-

pohjaisella ohjelmointityökalulla tapahtuvaksi ”koodin naputteluksi”. Tämän alaluvun en-

simmäisessä kysymyksessä hän kuitenkin määritteli ohjelmoinnin olevan joko ”tiedostojen 

käsittelyä tai tietokoneohjelmien tekoa”. On mahdollista, että hänen käsityksensä ohjel-

moinnista on muuttunut haastattelun aikana.  

Graafinen ohjelmointiympäristö on Akselin mielestä ohjelmointia helpottava seikka, mutta 

vastaavasti Annan mielestä se tuntuu monimutkaiselta. Ohjelmointiympäristön komentojen 

assosioiminen graafisiin kuvakkeisiin edellyttää oppijalta riittäviä kognitiivisia kykyjä ja 

ohjelmointiympäristöltä selkeyttä ja intuitiivisuutta  (Sapounidis & Demetriadis, 2013, 

1776). Tässä tapauksessa graafisen ohjelmointiympäristön vaikutus on Annan osalta 

negatiivinen ja Akselin osalta positiivinen. Villen käsityksen mukaan vähäinen harjoittelun 

määrä ja englanninkielinen ohjelmointiympäristö vaikeuttavat hänen suoriutumistaan  

(Eccles & Wigfield, 2002, 110).  

Ohjelmoinnin opiskelun helpottamisen keinot 

Tämä kysymys täydentää aiempaa kysymystä ohjelmoinnin opiskelun vaatimien taitojen 

kehittämisestä (ks. sivu 48). Keino-päämäärä –uskomukset kertovat siitä, kuinka ihmiset 

odottavat tiettyjen toimintojen tai keinojen johtavan tiettyihin lopputuloksiin  (Chapman & 

Skinner, 1989, 1229–1230; Eccles & Wigfield, 2002, 112). Tämä kysymys nosti taas esille 

ohjelmointiympäristön merkityksen ohjelmoinnin opiskelussa. Petri, Anna ja Henna ko-

rostivat ohjelmointiympäristön merkitystä, kun taas Ville oli sitä mieltä, että keskeistä on 

harjoittelu ja tuen pyytäminen aikuiselta. Eemeli ei keksinyt keinoja oppimisen helpottami-

seksi, ja Akseli ei kokenut niitä tarvitsevansa.  

”Noo, sitä että se olis jotenki helpommin ilmaistuna, kuten vaikka josaki ku-

vissa, että yhistetään jotaki kuvia toiseen.” Petri 

”Silleen, ettei laittais niinkö mittään semmosia ylimääräsiä nappuloita tai 

niitä semmosia." Anna 
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”Joo, että niinku kotonaki niin harjottelee ja pyytää apua jos ei jotain ym-

märrä tai osaa.” Ville 

”No just kaikilla sovelluksilla niinku mitkä neuvoo miten käytetään ja täl-

leen.” Henna 

Ohjelmoinnin opiskelun helpottamisen keinoiksi ehdotettiin ohjelmointiympäristön käyt-

töliittymän ominaisuuksien parantamista, itsenäistä harjoittelua sekä aikuisen ihmisen tu-

kea. Uskomusten kontrolli on itsenäisen työn osalta yksilöllä itsellään ja tuen sekä ohjel-

mointiympäristön osalta oppimisympäristöllä  (Chapman & Skinner, 1989, 1229–1230; 

Eccles & Wigfield, 2002, 112). Tämän kysymyksen vastaukset eivät juurikaan paljastaneet 

uutta tietoa verrattuna kysymykseen opiskelun vaatimien taitojen kehittämisestä (ks. sivu 

48). Sen sijaan käsityksistä saadaan näin vahvempi kuva.  

Omat odotukset ohjelmoinnin oppimisen onnistumisesta 

Tämä kysymys palaa taas tämän alaluvun ydinasiaan eli siihen, miten yksilö uskoo suo-

riutuvansa tehtävästä  (Eccles & Wigfield, 2002, 110). Vastaajat olivat yhtä lukuun otta-

matta melko luottavaisia sen suhteen, että he oppivat ohjelmoinnin vaatimat taidot. Petrin 

käsitys oli pessimistisin. 

”Mmm, en oikein usko” Petri 

”Kyllä mää uskoisin että mää pystyisin oppimaan, mutta mää en oo ihan sa-

taprosenttisen varma.” Eemeli 

”Uskon.” Akseli 

”Kyllä mää uskoisin että mää pystyisin oppimaan, mutta mää en oo ihan sa-

taprosenttisen varma.” Anna 

”No joo. Mun iskä on kans hyvä, se teki paljon noita pelejä ja sovelluksia ja 

muuta, niin me ollaan vähän sen kans harjoiteltu. Ohjelmointiakin myöskin.” 

Ville 

”No joo, varmaan.” Henna 
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Kokonaisuutena tutkimusjoukon odotuksia ohjelmoinnin opiskelusta voi luonnehtia 

myönteisiksi, mikä vaikuttaa suoriutumiskäyttäytymiseen positiivisesti  (Eccles & 

Wigfield, 2002, 110). 

Englannin kielen vaikutus ohjelmoinnin oppimiseen 

Tämä kysymys liittyy kontrolliteoriaan  (Eccles & Wigfield, 2002, 111) siten, että englan-

nin kielen osaamisen taso voi vaikuttaa suoriutumiskäyttäytymiseen myös ohjelmoinnin 

yhteydessä. Petri oli kaikkein luottavaisin omaan englannin kielen taitoonsa. Tähän vai-

kuttanee se, että hän oli haastatteluhetkellä kuudennella vuosiluokalla, joten hän oli opis-

kellut englantia enemmän kuin muut.  

”Helppoa.” Petri 

”Aika vaikeaa.” Eemeli 

”No kyllä mää niinku joitaki sanoja ymmärrän, että kyllä mää niinkö pystyi-

sin, ehkä, niinkö jotaki tekkeen englanniksi.” Anna 

”Ois se tietenki paljo vaikeempaa, mutta kyllä seki nyt varmaan silleen rup-

peis onnistuun, ku vähä aikaa on yrittäny.” Ville 

Eemeli ja Akseli kokivat englanninkielisen ohjelmointityökalun vaikeuttavan oppimista, ja 

Anna, Ville ja Henna kokivat sen vaikeuttavan vain hieman. Ville korostaa taas harjoitte-

lun merkitystä. Kokonaisuutena voidaan englanninkielisen ohjelmointiympäristön arvioida 

heikentävän suoriutumiskäyttäytymistä  (Eccles & Wigfield, 2002, 111). 

Tulosavaruus 

Tämän alaluvun tulosavaruus on esitelty liitteessä 6. Ohjelmointi käsitetään joko toiminta-

ohjeiden antamiseksi tietokoneelle tai valmisohjelmien käytöksi. Myös internet-sivustojen 

ja diaesitysten laatiminen käsitettiin ohjelmoinniksi. Ohjelmoinnin soveltamisalueiksi ni-

mettiin robotiikka, sosiaalinen media, viihde, toimistosovellukset, tietoturva ja internet-

palvelut. Käsitykset ohjelmoinnin vaatimuksista jakautuivat laitekohtaisiin ja yksilökohtai-

siin vaatimuksiin. Laitteistolta vaaditaan korkeaa laatua ja uudenaikaisuutta. Yksilöltä vaa-

ditaan ajattelun taitoja, ohjelmointikielen osaamista, englannin kielen osaamista ja yleistä 

tietoteknistä osaamista. Käsitykset omien taitojen riittävyydestä ohjelmoinnin opiskeluun 
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jakautuivat jyrkästi, ja harjoittelun määrällä koettiin olevan suuri vaikutus. Käsitysten mu-

kaan ohjelmoinnin opiskelu on vaikeustasoltaan kohtuullisen vaikeaa. Vaikeuttavia teki-

jöitä ovat sisällön vaikeustaso, ohjelmointiympäristön ominaisuudet, englannin kieli ja 

vähäinen kokemus. Ohjelmoinnin opiskelua voi kuitenkin helpottaa ohjelmointiympäristön 

ominaisuuksia parantamalla, itsenäisellä työllä ja ympäristön tuen turvin. Yhtä lasta lukuun 

ottamatta englanninkielisen ohjelmointiympäristön koettiin jossain määrin vaikeuttavan 

ohjelmoinnin opiskelua. Suurin osa haastatelluista uskoi kuitenkin oppivansa taidot, joita 

ohjelmointi vaatii.  

4.3 Ohjelmoinnin opiskeluun sitoutuminen ja sen syyt 

Tässä alaluvussa tarkastellaan niitä syitä, joiden perusteella yksilö katsoo tehtävään ryhty-

misen ja sen suorittamisen järkeväksi ja hyödylliseksi. Ilman näitä syitä yksilö voi päättää 

jättää tehtävän suorittamatta, vaikka hänellä olisi täydet valmiudet ja kyvyt suorittaa se.  

(Eccles & Wigfield, 2002, 112.)  

Käsitykset ohjelmoinnin tarpeellisuudesta 

Haastateltavien käsityksiä ohjelmoinnin tarpeellisuudesta voidaan luonnehtia varsin realis-

tisiksi. Ohjelmoinnin osaamisessa nähtiin yleishyödyllisiä piirteitä, mutta esille nostettiin 

myös sen vahvaa asiantuntemusta vaativa luonne. Yksilön käsitys jonkin sovellutuksen 

tarpeellisuudesta on keskeisimpiä tekijöitä muodostettaessa päätöstä sen hyväksymisestä 

tai hylkäämisestä  (Davis, 1989, 476; Teo & Noyes, 2008, 2665). 

”No riippuu työstä. Että jos on joku tuommonen tietokonefirma, niin siinä se 

on kyllä aika…aika erityisen tarpeellinen, mutta koulussa ei niinkään napu-

tella mittään ohjelmia vaan lähinnä muokataan tiedostoja.” Petri 

”No ei se kaikissa oo kovin tarpeellinen, mutta on se aika hyvä oppia silti.” 

Akseli 

”No kyllä se varmasti on aika nyt, kun kuitenki tullee aika paljon enemmän 

kaikkia laitteita ja tämmösiä, niin sitte pittää osata niinku toimia niitten 

kanssa.” Henna 
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Petrin käsityksen mukaan ohjelmointi on tekstipohjaisella ohjelmointiympäristöllä tapahtu-

vaa ammattitason toimintaa ja koulussa keskitytään työskentelemään valmisohjelmilla. 

Vastaus on tarkka ja paljastaa kysymyksen puutteellisen muotoilun, sillä Petri ei ole vielä 

tutustunut ohjelmointiin koulussa. Muut vastaajat käsittävät ohjelmoinnin tarpeelliseksi sen 

yleissivistävän luonteen perusteella. Ohjelmointi ja teknologian ymmärtäminen ovat osa 

teknologista yleissivistystä, jota tarvitaan jokapäiväisessä elämässä (Nurmi & Salmela-

Aro, 2002, 173). Ohjelmointi käsitetään yleisesti tarpeelliseksi taidoksi, mikä vaikuttaa 

suoriutumiskäyttäytymiseen positiivisesti  (Eccles & Wigfield, 2002, 112).  

Ohjelmoinnin arvostus ja sosiaalinen vaikutus 

Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, kuinka paljon yksilö kokee 

ystäviensä uskovan siihen, että hänen tulisi ottaa käyttöön jokin tietty sovellus. Vaikutus 

on voimakkaimmillaan naispuolisilla henkilöillä, aihepiirin kokemuksen karttumisen alku-

vaiheessa ja pakollisten tehtävien yhteydessä.  (Venkatesh et al., 2003, 451–468.) Ohjel-

mointi on lasten käsitysten mukaan suhteellisen harvinaista toimintaa alakouluikäisten va-

paa-ajalla. Esille voidaan nostaa se seikka, että molemmat tutkimukseen osallistuneet tytöt 

näkivät ohjelmoinnin olevan melko arvostettua heidän ystäväpiirissään, kun taas pojat piti-

vät sitä hieman vähemmän arvostettuna ja harvinaisempana.  

”Kukkaan ei oikeestaan puhu siitä ohjelmoinnista, tai osa ei ees tiiä koko 

hommasta.” Akseli 

”No siitä ei minun mielestä sillä tavalla paljon puhuta, että ei oo niinkun… ei 

se nyt ehkä niin kaikkein arvostetuintakaan ole, että siitä ei paljon puhuta 

eikä paljon mietitä semmosta asiaa, että koodaus olis mahtava juttu, että ei 

siitä oikein puhuta millään tavalla.” Ville 

”No, kyllä mun mielestä sitä arvostetaan, periaatteessa, että se on aika hyvä 

taito.” Anna 

Käsityksistä voidaan havaita, että ohjelmointi on lasten sosiaalisessa piirissä joko harvi-

naista tai melko harvinaista, ja joissain tapauksissa sitä pidetään mukavana ja arvostettuna 

harrasteena. Tyttöjen voidaan katsoa suhtautuvan ohjelmointiin hieman positiivisemmin 

kuin poikien. Kokonaisuutena ohjelmointi ei ole tämän tutkimusjoukon piirissä kovin suo-
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sittua tai yleistä, minkä voidaan katsoa vaikuttavan suoriutumiskäyttäytymiseen negatiivi-

sesti (Venkatesh et al., 2003). 

Ohjelmoinnin opiskelun aloittamisen herättämät tunteet 

Ohjelmoinnin opiskelun aloittamisen herättämät tunteet liittyvät henkilökohtaisen 

kiinnostuksen tunnesidonnaisiin voimiin ja vaikuttavat näin suoriutumiskäyttäytymiseen  

(Eccles & Wigfield, 2002, 114–115). Ohjelmoinnin opiskelun aloittamiseen liittyvät tun-

teet olivat tulosten mukaan pääosin positiivisia, vaikkakin Petri ja Anna olivat hieman pes-

simistisiä opiskelun oletetun vaikeuden takia. Innostunutta odotusta sai aikaan käsitys oh-

jelmoinnista muista oppiaineista poikkeavana ja käytännönläheisenä toimintana. Ohjel-

mointiin assosioidut tunteet ovat yksi tekijä, joka vaikuttaa yksilön tietoteknisen kokemuk-

sen syntyyn (Chang, 2005, 714). Käsitykset tehtävien vaikeudesta ovat hyvin yksilöllisiä, 

ja yksilö oppii tekemään tarkempia arvioita vaikeustasosta tietoteknisen kokemuksen 

karttumisen myötä. Jos yksilö käsittää sovellutuksen vaikeakäyttöiseksi, vaikuttaa se hänen 

suoriutumiskäyttäytymiseensä negatiivisesti.  (Chang, 2005; Davis, 1989, 319–320.)  

”Niin, no sitä, että se olis varmaan aika vaikeaa.” Petri 

”Tuntuu hauskalta ja kivalta.” Eemeli 

”No se tuntu siltä niinkö että se on aika haastavaa ja mua vähän mietitytti se 

että mitäköhän siitä tullee. Ja sitte mää olin myös ilonen siitä, että me saatiin 

tehtyä.” Anna 

”No on se ollu tosi kivvaa ja niinku ihan erilaista ku kaikki äikät, missä teh-

hään hirveesti paperille kaikkee ja tällee.” Henna 

Vastausten perusteella ohjelmoinnin opiskelun aloittaminen herättää lapsissa jännitystä, 

iloa ja epävarmuutta. Anna kuvaili vastauksessaan enemmänkin teknologiakasvatuksen 

tunneilla tehtyjen Lego-robottien rakentelun synnyttämiä tuntemuksia kuin odotuksia tule-

vasta. Yleinen emotionaalinen suhtautuminen ohjelmoinnin opiskelun aloittamista kohtaan 

on varovaisen positiivinen, mikä voidaan katsoa suoriutumiskäyttäytymisen kannalta 

myönteiseksi seikaksi  (Eccles & Wigfield, 2002, 114–115).  



 
 

 

57 

Ohjelmoinnin ulkopuolisen tietokonetyöskentelyn herättämät tunteet 

Myös ohjelmoinnin ulkopuoliset kokemukset tietokoneista vaikuttavat tietoteknisen koke-

muksen ja itseluottamuksen syntyyn, ja hyvä tietotekninen itseluottamus pienentää mah-

dollisuutta kokea tietokoneahdistusta (Chang, 2005). 

”Noo, esimerkiksi se tiedonhaku, nii yleensä sitä ei oikein löydy sitä tietoa 

mitä tarvii.” Petri 

”No hauskaltahan se tuntuu, ku saa ettiä jotaki kysymykseen vastausta.” Ee-

meli 

”Mm, no on niissä sillä tavalla eroa nii että, jaa no molemmissa pitää kyllä 

keskittyä siihen olennaiseen asiaan sillä tavalla, ei niiss….tai no on niissä 

sillä tavalla että molemmissa kyllä pitää tietää mitä tekee…että…ei niissä 

sillä tavalla kauheesti eroa ole.  Paitsi tietysti jos on niinku semmonen joku 

valmis sovellus, mitä niinku koko ajan käyttää, niin sitte se on ihan erilaista, 

ei tarvi niinku ajatella.” Ville 

Petrin ja Eemelin vastaukset ovat fenomenografisessa mielessä erittäin kiinnostavia, sillä 

ne edustavat täysin vastakkaisia käsityksiä samasta asiasta, tiedonhausta. Petri kokee usein 

turhautumista, kun taas Eemeli yleensä nauttii samasta tehtävästä. Ville puolestaan luon-

nehtii ohjelmointia toiminnaksi, jossa täytyy ajatella enemmän kuin muissa tietokoneella 

tehtävissä aktiviteeteissa. Kokonaisuutena tutkimusjoukon kokemukset tietotekniikasta 

ohjelmoinnin ulkopuolella ovat positiivisia. Kun verrataan näitä tuloksia edellisen kysy-

myksen tuloksiin, voidaan havaita, että molempien osalta suhtautuminen on yleisesti posi-

tiivista. Sekä ohjelmointiin että sen ulkopuolisiin tietoteknisiin tehtäviin suhtaudutaan siis 

positiivisesti, mikä on suoriutumiskäyttäytymisen kannalta myönteistä  (Chang, 2005, 714; 

Eccles & Wigfield, 2002, 114–115).   

Virtaustilan saavuttaminen tietokoneella työskennellessä 

Virtaustila tarkoittaa ajan ja paikan tajun hämärtymistä ja täydellistä uppoutumista johon-

kin tehtävään, ja se on voimakas sisäisen motivaation ilmenemismuoto (Csikszentmihalyi, 

1997). Haastatellut kertoivat uppoutuvansa intensiivisesti joskus lähinnä viihdesovelluksiin 
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ja sosiaalisen mediaan, mutta kukaan ei maininnut kokeneensa virtaustilaa ohjelmoinnin 

yhteydessä. 

”No lähin…en niinkään työskentelyä, mutta jotaki tämmöstä…pellaamista ja 

videoitten kattomista niin.” Petri 

”Noo, enpä oikeestaan, siis sillä tavalla innostunu, että en ois malttanu lopet-

taa.” Ville 

”No välillä niinkö Whatsapp esimerkiksi ja niinku jotkut pelit ja tälleen.” 

Henna 

Pelien vetovoima on haastateltujen käsitysten perusteella hyvin suuri. Peleihin integroitu 

oppiminen on oppilaille luontaista, koska lapset viettävät pelien parissa yhä suuremman 

osan vapaa-ajastaan. Pelit voivat parhaimmillaan olla oppimisen silta koulumaailman ja 

kodin välillä. (Vesterinen & Mylläri, 2014.) Ohjelmoinnin osalta virtauskokemuksia ei 

tullut esille, joten myönteistä vaikutusta suoriutumiskäyttäytymiseen ei siltä osin tapahdu  

(Eccles & Wigfield, 2002, 113).  

Sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät 

Tämä monivalintatehtävä kartoitti lasten käsityksiä siitä, millainen palkinto tuottaa parhaan 

tyydytyksen oppimisen yhteydessä. Vaihtoehdot olivat tehtävän ratkaiseminen, opettajan 

palaute, kavereiden kehut ja hyvä arvosana. Vastaajat saivat halutessaan myös sanoa jon-

kin oman vaihtoehdon. Tehtävän ratkaiseminen liittyy itsensä toteuttamisen ja kehittämisen 

tarpeeseen ja kertoo sisäisestä motivaatiosta. Opettajan palaute, arvosanat ja kavereiden 

kehut puolestaan ovat ympäristön synnyttämiä ulkoisen motivaation tekijöitä. On kuitenkin 

huomattava, että ulkoinen palkkio voi motivoida myös sisäisesti. (Ruohotie, 1998.) 

”Noo kavereiden kehut ja se onnistumisen tunne.” Petri 

”Hyvä arvosana.” Akseli 

”Tehtävän ratkaiseminen.” Eemeli 

”No kavereiden kehut ja niinkö periaatteessa just se hyvät arvosanat.” Anna 

”Se on varmaan se tehtävän ratkaiseminen ja hyvä arvosana.” Ville 
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”Tehtävän ratkaiseminen.” Henna 

Tässä tutkimusjoukossa motivaatiotekijät jakautuivat varsin tasaisesti. Sisäinen motivaatio 

on oppimisen kannalta tehokkaampi kannustin, ja ulkoisten palkkioiden on joskus jopa 

havaittu heikentävän sisäistä motivaatiota (Deci et al., 1999). Toisaalta Ruohotien (1998) 

mukaan hyvästä suorituksesta saatava ulkoinen palkkio motivoi myös sisäisesti, vaikkakin 

ulkoiset palkkiot ovat kestoltaan lyhytaikaisempia ja tyydyttävät alemman tason tarpeita, 

kuten turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tarpeita. (Ruohotie, 1998, 37–39.) Molemmat 

palkkiot ovat tämän tutkimusjoukon käsitysten mukaan tärkeitä. 

Ohjelmoinnin opiskelulle asetettu tavoiteorientaatio 

Tämä monivalintatehtävä selvitti lasten tavoiteorientaatioita perustuen Niemivirran (2002) 

viisiportaiseen tavoiteorientaatiomalliin (ks. liite 1). Tavoiteorientaatiot ovat yhteydessä 

oppimistuloksiin ja vaikuttavat oppimista koskeviin käsityksiin ja uskomuksiin 

(Niemivirta, 2002, 22). Lapsilta kysyttiin, mikä viidestä esitetystä tavoiteorientaatiosta 

olisi lähimpänä heidän omaa tavoitettaan, jos he aloittaisivat ohjelmoinnin opiskelun kou-

lussa nyt. 

”Lähinnä näyttää taitavalta.” Petri 

”Ehkä tuo, että välttää epäonnistumisia ja sitte että oppia mahdollisimman 

paljon.” Anna 

”Haluaisin oppia mahdollisimman paljon, jos aloittaisin, ja laittaisin tavoit-

teeksi, että haluaisin oppia mahdollisimman paljon.” Ville 

”Haluaisin oppia mahdollisimman paljon.” Henna 

Petri oli tutkimusjoukon ainoa, joka valitsi suoritusorientaation, jossa korostuvat kykyjen 

osoittaminen ja minän korostaminen. Kaikki muut valitsivat oppimisorientaation, jossa 

keskeistä on oppiminen ja kykyjen kehittäminen. Anna kuitenkin lisäsi valinnakseen myös 

ego-orientaation, joka korostaa epäonnistumisten välttämistä ja minän suojelua. 

(Niemivirta, 2002, 22.) Vastausten perusteella haastatellut ovat oppimisorientoituneita, 

mikä on suoriutumiskäyttäytymisen kannalta positiivinen asia  (Eccles & Wigfield, 2002, 

115–117).   
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Ohjelmoinnin opiskelun sosiaalimuotomieltymykset 

Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää lasten sosiaalimuotopreferenssejä ohjel-

moinnin opiskelun yhteydessä. Kysymys kartoittaa yhteenkuuluvuuden tarvetta, joka on 

yksi ulkoisen motivaation osatekijä (Ruohotie, 1998, 37–39). Taustalla oli myös ajatus 

Vygotskyn (1980) lähikehityksen vyöhykkeen mahdollistumisesta työskenneltäessä ryh-

mässä.  

”No ylleesä yksin kotona.” Akseli 

”Ehkä niinku meidän koulun luokan ryhmissä. Se on hauskaa. Jos on niinku 

hyvää seuraa. Anna 

”No varmaan kotona, ku siellä saa niin rauhassa niinku harjotella ja muuta 

ettei sillä tavalla kukaan oo häiritsemässä siinä. Tosin kyllähän se varmaan 

jossain kerhossaki, ku eihän siellä varmaan kovin montaa osallistujaa olis.” 

Ville 

”Ryhmässä.” Henna 

Käsitykset jakautuivat aika tasaisesti kahtia. Esille voidaan nostaa molempien tyttöjen 

mieltymys ryhmässä opiskeluun. Ville puolestaan korosti yksin työskentelyn suomaa hy-

vää työrauhaa. Samalla hän epäili myös mahdollisessa ohjelmointikerhossa olevan vähän 

osanottajia, mikä tukee hänen käsitystään ohjelmoinnin keskinkertaisesta arvostuksesta (ks. 

sivu 54). Vastauksista voidaan havaita, että toimivimmat sosiaalimuodot ovat aina tapaus- 

ja yksilökohtaisia, eikä yhteyttä yleiseen suoriutumiskäyttäytymiseen ole helppoa muodos-

taa.  

Ohjelmoinnin osaamisen yhteys menestykseen muissa kouluaineissa 

Tämän kysymyksen tarkoitus oli selvittää lasten käsityksiä siitä, tukeeko ohjelmoinnin 

oppiminen yleistä koulumenestystä. Ohjelmointi on loogista päättelykykyä vaativaa toi-

mintaa, ja sillä on havaittu olevan yhteys matemaattiseen osaamiseen (Nurmi & Salmela-

Aro, 2002; Shashaani, 1995; Vale & Leder, 2004; G. White & Sivitanides, 2003). 

 ”Noo… aika paljon.” Eemeli 
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”Esimerkiksi just siitä mää en oo ihan varma, että onko todistuksessa niin nyt 

vitosluokalla teknosta arvosana, mutta kyllä se niinkö siihen saattais vaikut-

taa.” Anna 

”Ei se nyt oikeestaan hirveesti vaikuta.” Henna 

Haastatellut näkivät ohjelmoinnin melko irrallisena aihepiirinä. Annan käsityksen mukaan 

ohjelmoinnilla on yhteys teknologiakasvatukseen, ja Eemeli koki siitä olevan hyötyä ma-

tematiikan opiskelussa. Henkilökohtainen kiinnostus on suhteellisen pysyvä, arvioiva suh-

tautuminen jotain aihepiiriä kohtaan  (Eccles & Wigfield, 2002, 114–115). Tulosten perus-

teella vain yksi vastaaja yhdistää ohjelmoinnin johonkin aihepiiriin, tässä tapauksessa tek-

nologiakasvatukseen. Tämä kysymys oli kuitenkin rakenteeltaan hieman puutteellinen, 

sillä Annan suhtautumista teknologiakasvatuksen opiskeluun ei tutkittu. Vaikutusta suo-

riutumiskäyttäytymiseen ei siis voida näillä tiedoilla tehdä.   

Ohjelmoinnin opiskelun sijoittuminen koulun oppiaineisiin 

Tämä kysymys lähestyi edellisen kysymyksen aihetta toisesta näkökulmasta. Oppilaat sai-

vat kertoa käsityksensä siitä, minkä oppiaineen yhteydessä ohjelmointia olisi mielekkäintä 

ja järkevintä opiskella.  

”Noo, lähinnä fyken, jos siinä on jotaki hyvää asiaa.” Petri 

”Mm, matematiikan.” Akseli 

”Just sen teknon ja ehkä teknisen, mutta kutoset ei ennää käy teknisessä ku 

me ollaan valittu tekstiili.” Anna 

”Hmm…ehkä joku matikka tai äikkä.” Henna 

Akseli, Eemeli ja Henna nimesivät matematiikan oppiaineeksi, jonka yhteydessä olisi 

mielekkäintä opetella ohjelmointia. Myös äidinkieli sekä fysiikka ja kemia saivat kanna-

tusta. Matematiikkaan ja tietokoneisiin suhtautumisen välillä on havaittu korrelaatio  

(Shashaani, 1995; Vale & Leder, 2004). Vaikutusta suoriutumiskäyttäytymiseen ei kuiten-

kaan voi näillä perusteilla tehdä, sillä suhtautumista matematiikkaan ei tutkittu. Positiivi-

sena seikkana voidaan kuitenkin todeta se, että koska ohjelmointi sijoittuu perusopetuk-

sessa matematiikan yhteyteen, on sijoitus monen vastaajan mielestä looginen 

(Opetushallitus, 2014, 129).  
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Tulosavaruus 

Tämän alaluvun tulosavaruus on esitelty liitteessä 7. Käsitykset ohjelmoinnin tarpeellisuu-

desta jakautuivat ohjelmointia kapeana erityisosaamisen sektorina pitäviin ja siinä yleis-

hyödyllisiä tai –sivistäviä piirteitä löytäviin. Tulosten perusteella tytöt kokivat ohjelmoin-

nin olevan ystäväpiirissään suositumpaa ja arvostetumpaa kuin pojat, joiden mielestä oh-

jelmointi on melko harvinainen vapaa-ajan aktiviteetti. Ohjelmoinnin opiskelun aloittami-

seen liittyvät emootiot olivat pääosin positiivisia, ja myös muihin tietoteknisiin tehtäviin 

suhtaudutaan myönteisesti.  

Lasten mielestä sekä sisäiset että ulkoiset palkkiot ovat tärkeitä onnistumiskokemuksissa. 

Sisäisistä palkkioista tehtävän ratkaisemiseen liittyvä onnistumisen tunne nousi merkittä-

vimmäksi. Varsin monet haastatelluista olivat myös kokeneet flown eli virtaustilan pelien 

ja muiden viihdesovellusten parissa, mutta yksikään ei yhdistänyt sitä ohjelmoinnin opis-

keluun. Tyypillisimmäksi tavoiteorientaatioksi (Niemivirta, 2002) ohjelmoinnin opiske-

lulle haastatellut asettivat oppimisorientaation, jonka piirteitä ovat tavoitteellinen oppimi-

nen ja omien kykyjen kehittäminen. Haastatellut kannattivat tasaisesti sekä itsenäistä että 

ryhmässä tapahtuvaa opiskelua. Ohjelmointi käsitettiin melko irralliseksi aihepiiriksi kou-

luaineiden keskuudessa, mutta puolet kuitenkin nimesi matematiikan aineeksi, jonka yh-

teydessä ohjelmointia olisi mielekkäintä opiskella. 

4.4 Ohjelmoinnin opiskeluun kohdistuvat arvot ja odotukset 

Tässä alaluvussa tarkastellaan attribuutioteorian  (Eccles & Wigfield, 2002, 117–118; Wei-

ner, 2000) avulla sitä, miten yksilö käsittelee onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan. Huo-

mion kohteena ovat myös arvot, jotka vaikuttavat siihen, antaako tehtävän ratkaiseminen 

yksilölle tarpeeksi hyötyä kulutettuihin resursseihin nähden  (Eccles & Wigfield, 2002, 

119–120; Wigfield, 1994, 52). Tämä alaluku käsittelee myös odotuksia, aivan kuten luku 

4.2, mutta näkökulma ja teoriapohja ovat erit.  

Tietoteknisten ongelmien syyt 

Attribuution lokuksella eli sijainnilla tarkoitetaan sitä, mieltääkö yksikö onnistumisen tai 

epäonnistumisen johtuvan hänestä itsestään vai ulkopuolisista syistä. Tässä yhteydessä 

tarkastellaan epäonnistumisten aiheuttamia tuntemuksia, sillä jos yksilö odottaa onnistu-
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vansa ja onnistuu, hän ei yleensä pohdi sen syytä. (Weiner, 2000, 2–4.) Kysyttäessä 

yleisintä syytä tietoteknisiin ongelmiin oli haastateltujen yleisin käsitys se, että vaikeudet 

johtuvat yleensä omasta toiminnasta.  

”Yleensä minussa.” Petri 

”En oo ihan varma, mutta joskus jos tulee jotaki ongelmia, niin se saattaa 

johtua itestä tai jostaki muusta tai sitte ympäristöstä.” Anna 

”No ylleensä tekniikassa.” Henna   

Vain Henna oli sitä mieltä, että syy vaikeuksiin on yleensä ympäristössä. Yksilöllä on pa-

remmat mahdollisuudet vaikuttaa attribuutioihin, joiden sijainti on sisäinen ja pysyvyys 

heikko. Pysyvyydeltään heikko attribuutio on esimerkiksi huono valmistautuminen kokee-

seen, ja vastaavasti esimerkki pysyvyydeltään vahvasta attribuutiosta on yksilön heikko 

kyvykkyys. Tässä tapauksessa attribuution pysyvyys selvitetään seuraavan kysymyksen 

yhteydessä. Epäonnistumisen linkittymisen sisäiseen attribuutioon on kuitenkin todettu 

aiheuttavan negatiivisia tunteita (Eccles & Wigfield, 2002, 117–118; Weiner, 2000, 5). 

Ongelmien pysyvyys 

Attribuutioiden pysyvyys kuvaa sitä, ovatko syyt väliaikaisia vai pysyviä. Kontrolloitavuus 

puolestaan määrittää sen, ovatko syyt oppijan hallittavissa vai eivät. Esimerkiksi onni on 

ulkoinen, kontrolloimaton ja ei-pysyvä attribuutio. (Weiner, 2000, 3–5.) Tämän 

tutkimusjoukon lapset olivat yhtä lukuun ottamatta sitä mieltä, että vaikeuksista pääsee yli 

joko itsenäisellä työllä tai ulkoisen avun tuella. Haastatelluilta kysyttiin, kuinka helposti he 

saavat tietokoneongelmat yleensä selvitettyä. 

”Ei selviä.” Eemeli 

”No, kyllä niitä sitten pääsee kumminki, kun kokeilee tarpeeksi monta kertaa, 

tai jos ei sillonkaan pääse, niin sitte pyytää apua.” Ville 

”No kyllä niistä sillee ihan kohtuullisen helposti. Riippuu vähän, välillä se on 

vähä vaikeempaa ja välillä pääsee helpommin.” Henna 

Eemelin käsityksen mukaan tietotekniset vaikeudet ovat luonteeltaan pysyviä. Tämä tar-

koittaa sitä, että yksilö odottaa suorituksistaan yleensä samaa lopputulosta, tässä tapauk-
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sessa epäonnistumista (Weiner, 2000, 5). Muut lapset pitivät ongelmatilanteita luonteeltaan 

väliaikaisina ja kohtuullisella vaivalla selvitettävinä, mikä on suoriutumiskäyttäytymisen 

kannalta hyvä asia (Eccles & Wigfield, 2002, 117–118; Weiner, 2000). Haastatellut nosti-

vat esille myös sinnikkyyden ja aikuisen tuen merkityksen ongelmien ratkaisemisessa. 

Ohjelmoinnin oppimiseen vaikuttavat tekijät 

Käsitykset ohjelmoinnin oppimiseen vaikuttavista tekijöistä jakautuivat yksilöön ja oppi-

misympäristöön liittyviin tekijöihin. Nämä tekijät ovat osa attribuutioiden kontrolloita-

vuutta eli oppimiseen vaikuttavien syiden hallittavuutta. Sisäiset attribuutiot ovat usein 

helpommin kontrolloitavissa kuin ulkoiset. (Weiner, 2000, 3–4.)  

”No lähinnä se ihmisen ÄO-arvo, älykkyysosamäärä, sitte tietokonneen laa-

dukkuus. Siinä on ainaki kaks semmosta pääasiallista asiaa.” Petri 

”No neuvot.” Akseli 

”No se on se ympäristö, mitä tapahtuu ympärillä. Jos niin vaikka omassa luo-

kassa on joku keskittymishäiriöinen oppilas, joka meluaa, tai sitten jos on 

semmonen opettaja, että se ei niinku sillä tavalla osaa opettaa sitä kood… sitä 

kunnolla, niin ne vaikuttaa. Jos nii sitte ei niin välttämättä niin nopeesti.  Sitte 

jos on rauhallinen ympäristö ja hyvä opettaja, nii sitte taas, ja muutenki sillä 

tavalla ite kiinnostunu, että niin. Sillä tavalla hän ei niin välttämättä niin hy-

vin, jos on sillä tavalla että ’Miksi tätä pitää tehdä? Ei!’ Ville 

”Toinen voi olla innostunut tai molemmat voi olla innostuneita. Mutta sitte 

niin toinen voi olla silleen, että niin se jaksaa harjoitella, mutta sitten toinen 

taas  ei niinku jaksa vapaa-ajalla harjoitella, että se tekee mieluummin kaik-

kea muuta, sille pitää olla aina kivaa ja muuta.” Anna 

”No jos niinku joku ei esimerkiksi oo käyttäny kotona paljo mittään laitteita 

tai muuten on vähän vaikea toimia sen laitteen kanssa, niin se vaikuttaa aika 

paljon.” Henna 

Oppijan henkilökohtaisista ominaisuuksista haastatellut mainitsivat älykkyyden, sinnik-

kyyden, kiinnostuksen, innostuksen sekä tietoteknisen osaamisen ja kokemuksen. Näistä 

attribuutioista älykkyys lienee heikoiten kontrolloitava, kun taas muut ovat kontrolloita-
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vuudeltaan helpompia. Heikosti kontrolloitavien attribuutioiden vähäinen määrä on suo-

riutumiskäyttäytymisen kannalta positiivinen asia  (Eccles & Wigfield, 2002, 117–118; 

Weiner, 2000). Oppimisympäristöön liittyvistä tekijöistä mainittiin neuvot, opettajan 

ammattitaito ja asiasta kiinnostuneisuus, työrauha ja mahdollisuus käyttää tietokoneita. 

Ohjelmoinnin opettamisen aloittaminen tarkoittaa monelle luokanopettajalle kouluttautu-

mista ja uuteen asiaan perehtymistä. Jenkins (2001) kuitenkin korostaa, että ohjelmoinnin 

opiskelussa opettajan tärkein tehtävä ei ole tiedon jakaminen vaan oppimiseen motivointi. 

Tietokoneiden saatavuuden vaikutusta suoriutumiskäyttäytymiseen on käsitelty luvussa 

2.3. 

Ohjelmoinnin opiskelun kuluttamat resurssit 

Tämä kysymys selvittää lasten käsityksiä ohjelmoinnin opiskelun kuluttamasta ajasta ja 

vaivasta. Tehtävään sidottu hyödyllisyysarvo tarkoittaa tehtävästä saatavan hyödyn suh-

detta sen suorittamiseen kuluviin resursseihin, kuten aikaan ja vaivaan. Jos tehtävän koe-

taan kuluttavan liikaa resursseja siitä saatavaan hyötyyn nähden, vaikuttaa se suoriutumis-

käyttäytymiseen negatiivisesti.  (Eccles & Wigfield, 2002, 119–120; Wigfield, 1994, 52.)  

”Kyllä se ehkä ja aikalailla…en oikein tiiä. Jos verrataan joihinki muihin 

meijän luokkalaisiin, niin ehkä vähän vähemän ku niillä.” Petri 

”Ei kauheen kauan.” Akseli 

”No jos on hyvä opettaja, tai periaatteessa siitä, että jos se opettaa sen nop-

peesti, niin ei siinä ehkä mee ku jotaki enintään neljä tai kolme tuntia.” Anna 

”No, riippuu vähä opetuksesta. Kyllä se jonkin verran aikaa ja vaivaa tietysti 

vie, ku pittää kaikki harjotella ja muuta. Mutta sitte ku sen alkaa niinku ta-

juta, niin se on varmaan aika helppoa siitä.” Ville 

”No ei se nyt varmaan hirveesti vie ku jaksaa vaan kuunnella.” Henna 

Vastauksien perusteella ohjelmoinnin opiskelua ei pidetä tässä tutkimusjoukossa kovin 

resursseja kuluttavana. Anna ja Ville korostivat aikuisen tuen merkitystä. Annan käsitys 

muutaman tunnin riittävyydestä tulee suhteuttaa siihen, millaiseen tehtävään hän resurssi-

käsityksensä sitoo. Tätä aihetta käsitellään lisää luvun lopussa. Myös tämän haastatteluky-

symyksen vastauksista käy ilmi opettajan ammattitaidon vaikutus oppilaiden suoriutumis-
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käyttäytymiseen.  Kokonaisuutena voidaan sanoa lasten arvioivan ohjelmoinnin opiskelun 

kuluttamat resurssit kohtuullisiksi, mikä on suoriutumiskäyttäytymisen kannalta positiivi-

nen asia (Eccles & Wigfield, 2002, 119–120).  

Eniten resursseja kuluttava osa-alue 

Käsitykset siitä, mikä ohjelmoinnin opiskelussa on vaivalloisinta, nostavat esille ohjel-

mointitehtävien vaikeustason ja englannin kielen vaikutuksen.  

”Semmoset monimutkaset jutut. Että yhellä kohalla tekkee montaa asiaa ja 

pittää säädellä niitä. Semmoset.” Akseli 

”Jos ei tajua jotaki asiaa siinä.” Anna 

”No varmaan se, jos pittää kaikkee niitä, mitä lie, numeroita oppia lukemaan 

ja kirjoittammaan ja sitte vielä jos on jollain eri kielellä, niin se.” Ville 

”Ei kait siinä mikään.” Henna 

Hennan mielestä ohjelmoinnin opiskelu on melko vaivatonta, ja Ville puolestaan mainitsee 

vieraiden kielten vaikeuttavan opiskelua. Asiasisällön vaativuus on kuitenkin haastateltu-

jen käsityksien mukaan eniten aikaa ja vaivaa vievä asia ohjelmoinnin opiskelussa. Ohjel-

mointia pidetään yleisesti vaikeana taitona oppia, ja liian vaikea tehtävä vaikuttaa suoriu-

tumiskäyttäytymiseen negatiivisesti  (Eccles & Wigfield, 2002, 118; Ibrahim et al., 2010, 

184; Sola, 2002). Näin ollen opettajan rooli on motivoinnin lisäksi löytää oikeanlaiset 

oppimistehtävät, joiden avulla opiskelu onnistuu (Jenkins, 2001). 

Ohjelmoinnin opiskelussa menestymisen tärkeys 

Tehtävässä menestymisen tärkeys on yksi odotusarvoteorian osa-alue. Suoriutumiskäyt-

täytyminen heikkenee, jos yksilö ei koe tehtävää tärkeäksi  (Eccles & Wigfield, 2002, 119–

120.) Käsitykset ohjelmoinnin opiskelun tärkeydestä jakautuivat tässä tutkimuksessa kah-

teen kategoriaan: ei kovin tärkeää tai melko tärkeää.  

”Noo riippuu tietysti siitä, että mitä suunnittellee tulevaisuudelle. Jos on jo-

taki tuommosta ihan, kuten sanottu niin koodausalaa, niin sitten se on aika 

semmosta.” Petri  
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”Aika tärkeää. Noo, saa hyvät arvosanat ja paljo kehuja ja tullee hyvä mieli ja 

silleen.” Akseli 

”No ei se nyt silleen erityisen, kuhan vaan itestä tuntuu, että oppii jotakin, 

niin ei se nyt silleen hirveesti väliä oo.” Henna 

Henna nostaa oppimisen menestyksen edelle, aivan kuten hän teki tavoiteorientaatioiden-

kin kohdalla (ks. sivu 58). Petri painottaa ohjelmoinnin tärkeyttä tietotekniselle alalle 

suuntaaville, ja Akseli korostaa ulkoisten palkkioiden merkitystä. Kokonaisuutena voidaan 

sanoa, että ohjelmoinnin opiskelussa menestymistä pidetään kohtuullisen tärkeänä, vaikka-

kin sitä rajoittavat yhteys ulkoisiin palkkioihin ja näkemys ohjelmoinnista ammatillisen 

erityisosaamisen sektorina.   

Ohjelmoinnin opiskelun hyödyllisyys 

Hyödyllisyysarvo kuvaa tehtävän suorittamisesta saatavaa hyötyä tulevaisuuden kannalta.  

(Eccles & Wigfield, 2002, 119–120). Puolet haastatelluista näki ohjelmoinnin opiskelussa 

yleishyödyllisiä tai –sivistäviä piirteitä, ja toinen puoli koki sen olevan melko vahvasti 

kytköksissä tietotekniseen alaan. 

”Jos on koodausalalla, niin se on hyödyllistä.” Petri 

”No, siitä voi hyötyä jossaki robotiikassa, ja siinä ainaki paljon, ja sitte jois-

saki töissä.” Akseli 

”Hmmm, no siitähän voi, jos osaa joku koululainen, niin jos on oikein (!) tyl-

sää, niin sitä voi tehä tai sitte niin siitä voi saada kivan harrastuksen ja sitte 

muutenki ihan vaan omaksi iloksi tehä vaan kaikkia juttuja.” Ville 

”On se aika hyödyllistä. Silleen ku just oppii paremmin käyttään kaikkia 

laitteita ja tälleen.” Henna  

Tämä kysymys on hyvin lähellä luvun 4.3 kysymystä ohjelmoinnin tarpeellisuudesta (ks. 

sivu 53). Petrin käsitys ohjelmoinnin hyödyllisyydestä painottuu edelleen asiantuntijatason 

toimintaan, ja Henna korostaa ohjelmoinnin yleissivistävää merkitystä. Villen mukaan oh-

jelmointi voi olla kiva harrastus, jos on todella tylsää, mikä vahvistaa hänen käsitystään 

ohjelmoinnin heikohkosta suosiosta vapaa-ajan aktiviteettina (ks. sivu 54). Käsitysten mu-

kaan ohjelmoinnin opiskelusta on jonkin verran välitöntä hyötyä yleissivistävänä tietona, 
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mutta suuri osa käsitetystä hyödystä suuntautuu tulevaisuuteen ja työelämään. Petrin vahva 

käsitys siitä, että ohjelmoinnin osaamisesta on hyötyä vain ohjelmistoalalla, voi vaikuttaa 

suoriutumiskäyttäytymiseen negatiivisesti  (Eccles & Wigfield, 2002, 119–120). 

Ohjelmoinnin opiskelun kiinnostavuus 

Kiinnostus liittyy vahvasti sisäiseen motivaatioon ja kuvastaa tehtävästä saatavaa nautintoa  

(Eccles & Wigfield, 2002, 119–120; Wigfield, 1994, 52). Tässä yhteydessä haastateltuja 

pyydettiin arvioimaan yleinen kiinnostuksensa ohjelmoinnin opiskelua kohtaan. 

”No ei oikein, ku mää en oo niinkään teoriaa vaan…testausta. Jotaki tom-

mosta.” Petri 

”Tosi paljon.” Eemeli 

”No kyllä mua kiinnostaa aika paljon, se vois olla ihan mukava harrastus ja 

muuta.” Ville 

”No kyllä se on aika kiinnostavaa, että kyllä mua kiinnostaa aika paljon.” 

Henna 

Petri oli ainoa, jonka kiinnostus oli selvästi vähäistä. Ville mainitsi ohjelmoinnin mahdolli-

sena harrastuksena, vaikka hän ohjelmoinnin hyödyllisyyttä arvioidessaan kuvaili sen har-

rastukseksi vain, jos on todella tylsää (ks. sivu 66). Muut totesivat ohjelmoinnin opiskelun 

kiinnostavan melko paljon tai paljon. Suoriutumiskäyttäytyminen voidaan arvioida tämän 

kysymyksen osalta positiiviseksi Petrin käsitystä lukuun ottamatta  (Eccles & Wigfield, 

2002, 119–120). 

Tietotekninen minäpystyvyys 

Haastateltujen käsitykset omasta tietoteknisestä minäpystyvyydestään olivat varsin positii-

visia. Petri, Eemeli ja Henna kertoivat tuntevansa itsensä yleisesti varmaksi, ja muut luon-

nehtivat varmuutensa riippuvan tehtävästä ja tuen määrästä. Tietotekninen minäpystyvyys 

kertoo siitä yleisasenteesta, millä yksilö ottaa vastaan uusia tehtäviä (Bandura, 1982, 122). 

”En aina. Jos on jotaki tosi hankalaa tehtävää tai silleen, niin sillon mää en oo 

aivan varma.” Akseli 
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”No joo, koska mun iskä niin se on töissä koulussa, niin se oli meijän niinkö 

entisessä koulussa, niin se oli siellä koulussa niin tietokonevastaava, että iskä 

on aika taitava tommosissa.” Anna 

”No joo. Kyllä.” Henna 

Tämän tutkimusjoukon käsitykset omasta minäpystyvyydestään jakautuivat vahvoihin ja 

melko vahvoihin. Ihmisellä on luontainen tarve pitää yllä myönteistä kuvaa itsestään ja 

arvostaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos yksilö tuntee olevansa kyvyiltään 

riittävän hyvä, tuntee hän itsensä yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. (Covington, 2000.) 

Tulosavaruus 

Tämän alaluvun tulosavaruus on esitelty liitteessä 8. Tulosten perusteella haastatellut nä-

kevät tietotekniset ongelmat yksilön omasta toiminnasta johtuvina, eivät niinkään ympä-

ristöstä johtuvina. Lapset olivat yleisesti sitä mieltä, että attribuutiot eli vaikeudet eivät ole 

luonteeltaan pysyviä, vaan niistä pääsee yli joko itsenäisen työn tai aikuisen tuen avulla. 

Ohjelmoinnin oppimiseen vaikuttavat sekä yksilön että oppimisympäristön tekijät. Oppi-

miseen kuluvat resurssit ovat kohtuullisia ja riippuvat aikuisen tuesta. Vaativin osa-alue on 

ohjelmoinnin ydin eli toimintaohjeiden laatiminen ohjelmointitehtävän ratkaisemiseksi. 

Myös englannin kieli käsitetään vaikeuttavaksi osatekijäksi. Ohjelmoinnin opiskelussa 

menestymisen tärkeyttä kohottavat sisäiset ja ulkoiset palkkiot ja vähentää käsitys ohjel-

moinnista ammatillisena erityisosaamisena. Ohjelmoinnin opiskelusta saatava hyöty näh-

dään sekä yleissivistävänä osaamisena että ammatillisena erityisosaamisena. Kiinnostus 

ohjelmoinnin opiskelua kohtaan on kuitenkin yleisesti vahvaa, ja lasten tietotekninen mi-

näpystyvyys on hyvä.  

4.5 Motivaatioon ja kognitioon liittyvät tekijät 

Tässä luvussa tutkitaan suoriutumiskäyttäytymistä motivaation ja kognition eli ajattelun 

näkökulmasta. Keskeisiä suoriutumiskäyttäytymiseen vaikuttavina tekijöitä ovat itseoh-

jautuvuus, käsitteelliset muutokset, tahto ja motivaation aihepiirisidonnaisuus  (Eccles & 

Wigfield, 2002, 123–126). 
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Merkittävimmät tietotekniset oppimiskokemukset 

Oman oppimisen monitorointi on yksi tehokkaan oppijan tunnuspiirre (Eccles & Wigfield, 

2002, 124; Zimmerman, 2013). Tässä tutkimuksessa monitorointia tarkasteltiin kysymällä 

haastatelluilta, mitä he ovat oppineet tietokoneella työskennellessään.  

”Noo lähinnä sitä ohje…niin…vähä semmosta justiisa siinä ku yhessä oli ne 

kolme kuvaa, niin siinä sen ensimmäisen ohjelman niin käyttöä.” Petri 

”No pelaamaan erilaisia pelejä, kirjoittamaan paremmin ja ohjelmoimaan.” 

Akseli 

”Mmm… hakuasioita ja niin edelleen.” Eemeli 

”No kyllä mää niinkö oon oppinu muokkaamaan. Meilläki niinkö koulussa 

on pädejä, niin me tehhään niillä niinkö jottain projekteja, niin mää oon siinä 

oppinu niinkö muokkaamaan kuvia tai tekemään jotaki niinkö trailereita ja 

jotaki tommosta ja tekemään pieniä elokuvia tai jotaki kuvasarjoja, josa on 

niinkö jostaki asiasta kuvia.” Anna 

”No mä oon oppinut esimerkiksi käyttämään kaikkia näitä sovelluksia ja 

asetuksista niin laittamaan niin kaikkia jutskia ja sitte niin semmosta helppoa 

koodausta esimerkiksi code.orgilla sen verran mitä oon tehny.” Ville 

”Mm, no just niinku tekemään ite enemmän niinku itelle juttuja, niinku ettei 

ihan vaan oteta valmiina jostaki niinkö netistä etitä ja tälleen.” Henna 

Haastateltujen käsitykset kattavat ohjelmoinnin, pelien pelaamisen, konekirjoitustaidon, 

tiedonhaun, kuvien ja videoiden tuottamisen sekä muiden toimistosovellusten käytön op-

pimisen. Kaikki lapset mainitsivat ainakin yhden opitun asian, ja kaksi lasta mainitsi oppi-

neensa jotain ohjelmoinnista. Petrin mainitsema ylin kuva oli haastattelun yhteydessä esi-

tetty kuvasarja graafisesta, tekstipohjaisesta ja kosketeltavasta ohjelmointiympäristöstä, 

joka löytyy liitteestä 2. 

Ohjelmoinnin kiinnostus aihepiirinä 

Aihepiirisidonnaista motivaatiota (Murphy & Alexander, 2000) lähestyttiin tässä tutkimuk-

sessa pyytämällä haastateltuja arvioimaan ohjelmoinnin opiskelun kiinnostavuutta verrat-
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tuna muihin koulussa opetettaviin aineisiin. Haastateltujen käsitysten mukaan kiinnosta-

vuus ohjelmoinnin opiskelua kohtaan on keskinkertaista tai vahvaa. 

”No riippuu siitä, että onko se sitä käsin kosketeltavaa vai pelkkää tämmöstä 

naputtelua, että naputettaan tekstiä jotaki kautta tai mitä onkaan.” Petri 

”Suosikkiaine.” Eemeli 

”No kyllä se niinku matikkaa ja äikkää kiinnostavampi on, paitsi jos äikässä 

tehhään jotaki projekteja. Niin kyllä se niinku on aika kivaa verrattuna ma-

tikkaan tai johonki tommoseen.” Anna 

”No… kyllä se varmaan olis kolmen tai neljän parhaan joukossa.” Ville 

Petrin käsityksen mukaan ohjelmoinnin opiskelun mielenkiinto riippuu vahvasti siitä, mil-

laisella työkalulla sitä tehdään. Akseli ja Eemeli nostivat ohjelmoinnin suosikkiaineekseen, 

ja muiden lasten mielestä sen kiinnostavuus on keskitasoa. 

Ohjelmointiin liittyvät onnistumiskokemukset 

Käsitteellisessä muutoksessa oppijan käsitys jostain ilmiöstä muuttuu niin paljon, että hän 

joutuu muokkaamaan olemassa olevaa tietoaan, ei pelkästään liittämään uutta tietoa van-

haan (Eccles & Wigfield, 2002, 125–126; Pintrich et al., 1993, 169–175). Haastattelussa 

lapsilta kysyttiin, mikä on heidän hienoin onnistumiskokemuksensa ohjelmoinnin opiske-

lun yhteydessä. Hienoin onnistumiskokemus ei välttämättä sisällä käsitteellistä muutosta, 

mutta se on kuitenkin yksilön mittakaavassa hänen merkittävin oppimiskokemuksensa tie-

tystä aihepiiristä. 

”No lähinnä mun suurin onnistuminen on joku tuommonen monimutkanen 

Power Point –ohjelma.” Petri 

”No jos mää onnistun jossaki tosi hankalassa tehtävässä. Ihan yksin. Ilman 

apua.” Akseli 

”No se portti, ja myöhemmin me tehhään semmosta robottielefanttia. Niin 

sitte jos se onnistuu, niin se on kyllä mun mielestä vielä parempi ku se 

portti.” 
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Kaikkien käsitykset parhaasta onnistumisesta liittyvät tehtävän ratkaisemisen tuottamaan 

nautintoon eli sisäiseen palkkioon. Sisäiset palkkiot liittyvät sisäiseen motivaatioon, johon 

puolestaan liittyvät yksilön korkeimman tason tarpeet, kuten itsensä toteuttamisen ja ke-

hittämisen tarve (Ruohotie, 1998, 37–39). Annan mainitsemat portti ja robottielefantti 

liittyvät koulun teknologiakasvatuksen tunneilla tehtyihin harjoituksiin, joissa käytettiin 

Lego-rakennussarjoja. 

Ohjelmoinnin opiskelun tavoitteet 

Tavoitteiden asettaminen on yksi tehokkaan oppijan piirre. Tavoitteet auttavat oppijaa itse-

ohjautuvuuteen eli sopeuttamaan toimintaansa ympäristön vaatimusten mukaan.  (Eccles & 

Wigfield, 2002, 123–124; Zimmerman, 2013). Tässä yhteydessä haastatelluilta kysyttiin, 

mitä he haluaisivat oppia seuraavaksi tietokoneohjelmoinnista.  

”En oikein tiiä.” Petri 

”No vähä pelien ohjelmoinnista ja semmosta.” 

” No vähä niinku sen koneen kautta niinkö ohjelmoimaan sitä eläintä silleen 

että se alko käveleen tai jotenki silleen että niinkö periaatteessa ohjelmoija 

sitä eläintä.” Anna 

”Emmä oikeestaan tiiä, vähän kaikkea. Ei oo mittään semmosta erityistä.” 

Henna 

Petrin mielenkiinto uuden oppimiseen on rajoittunutta, kun taas Eemeli nimeää peliohjel-

moinnin kiinnostavaksi aihepiiriksi. Annan kommentti paljastaa, että he ovat teknolo-

giakasvatuksen tunneilla ohjelmoineet Lego-robotteja tähän saakka robotin keskusyksikön 

nuolinäppäimillä, ja nyt hän haluaisi laajentaa osaamistaan tietokoneen ohjelmointiympä-

ristössä tapahtuvaksi.  

Tulosavaruus 

Tämän alaluvun tulosavaruus on esitelty liitteessä 9. Tulosten mukaan lapset lapsilla on 

positiivisia oppimiskokemuksia liittyen tietokoneella työskentelyyn. Oppimiskokemukset 

liittyvät henkilökohtaisiin käyttömieltymyksiin (ks. luku 4.1) ja paljastavat myös seikkoja, 

joihin ei haastattelussa otettu kantaa. Yksi tällainen oppimiskokemus on konekirjoitustaito, 
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jossa Akseli kertoi kehittyneensä tietokoneella työskennellessään. Ohjelmoinnin kiinnosta-

vuus on vahvaa tai melko vahvaa, ja sen käsitetään riippuvan ohjelmointityökalusta ja 

opiskelun käytännönläheisyydestä. Merkittävimmät ohjelmointiin liittyvät oppimiskoke-

mukset liittyvät ongelmien ratkaisuun ja sisäisiin palkkioihin. Ohjelmoinnin opiskelun ta-

voitteiksi lapset asettivat peliohjelmointia, Lego-robottien ohjelmointia ja nykyisen osaa-

misen syventämistä.  
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5 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia alakouluikäisten lasten käsityksiä ohjelmoin-

nin opiskelusta. Tutkimuskysymykseen etsittiin vastauksia viiden alakategorian tai –kysy-

myksen avulla. Tässä luvussa tarkastellaan analysoidaan tutkimustuloksia sekä arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Lopuksi käsitellään tutkimusprosessin kulkua ja 

luodaan katsaus mahdollisiin jatkotutkimusaiheisiin.  

5.1 Tietotekninen kokemus ja käyttömieltymykset 

Ensimmäisenä yläkategoriana käsitellään lasten tietoteknistä kokemusta ja käyttömielty-

myksiä. Tulosten perusteella tietotekniikka ja tietokoneet ovat lapsille keskeinen osa joka-

päiväistä elämää. Heidän mielestään tietokoneet ovat tärkeitä ensisijaisesti yhteydenpidon 

ja viihdesovellusten takia. Kaikilla haastatelluilla oli käytössään älypuhelin, ja helposti 

saatavilla on myös tablet-laite, kannettava tietokone tai pöytäkone. Laitteiden helppo saa-

tavuus vaikuttaa myönteisesti suoriutumiskäyttäytymiseen (Teo, 2008). Haastatellut osaa-

vat käyttää valmisohjelmia monipuolisesti ja he näkevät tietokoneen käytöstä olevan hyö-

tyä myös oppimisen ja tulevaisuuden kannalta. Lasten yleinen suhtautuminen tietokonei-

siin on myönteistä, mikä vaikuttaa heidän yleiseen tietotekniseen suoriutumiskäyttäytymi-

seensä positiivisesti  (Chau, 2001, 27; K. R. Rainer & Miller, 1996, 94). 

Käyttömieltymysten perusteella voidaan havaita, että älypuhelin on eniten käytetty tieto-

tekninen laite eikä osa lapsista käytä näppäimistöllä varustettua tietokonetta juuri lainkaan. 

Kosketusnäytölliset älypuhelimet ja tablet-laitteet yleistyvät jatkuvasti, mikä asettaa omat 

rajoituksensa tulevaisuuden ohjelmointityökaluille. Toinen huomion ansaitseva havainto 

on, että tietokone käsitteenä voi olla jopa hieman harhaanjohtava. Yksi haastatelluista sa-

noi, ettei hän käytä juurikaan tietokonetta vaan tablet-laitetta ja älypuhelinta. Nämä kaikki 

ovat kuitenkin tietokoneita, vaikkakin fyysisesti erilaisia ja ehkä myös eri käyttöjärjestel-

millä toimivia. Toinen haastattelujen aikana esiintynyt epäselvyys oli television luokittelu, 

sillä markkinoilla on tätä kirjoitettaessa jo älytelevisioita, joissa on verkko-ominaisuudet ja 

mahdollisuus käyttää Google Play –verkkokaupan pelejä. Televisiot rajattiin kuitenkin 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
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5.2 Ohjelmoinnin opiskeluun kohdistuvat odotukset 

Toisena yläkategoriana tarkasteltiin lasten odotuksia liittyen ohjelmoinnin opiskeluun. 

Alaluvun keskeinen kysymys on, tunteeko yksilö osaavansa tietyn tehtävän, joka tässä ta-

pauksessa on ohjelmoinnin opiskelu. Aluksi haastateltuja pyydettiin määrittelemään tieto-

koneohjelmointi käsitteenä. Määrittelyjen perusteella osa haastatelluista ei ymmärrä, tai ei 

näe, eroa tietokoneohjelmoinnin ja valmisohjelmilla laadittavien tuotosten, kuten multime-

diaesitysten välillä. Ero on kuitenkin käytännössä lähes merkityksetön siinä mielessä, että 

esimerkiksi diaesityksen animaatioiden laatimisen voidaan ajatella olevan toimintaohjeiden 

antamista tietokoneelle, joka on yleinen määrittely tietokoneohjelmoinnille  (Nurmi & 

Salmela-Aro, 2002, 163; Paananen & Granlund, 2005, 130).  

Haastateltujen lasten käyttötottumukset heijastuvat siihen, millaisia soveltamiskohteita he 

käsittävät ohjelmoinnilla olevan (ks. luku 4.1). Toimistosovellusten lisäksi he nimesivät 

tiedonhaun, viihteen, robotiikan, tietoturvan, sosiaalisen median ja internet-palvelut osa-

alueiksi, joille luodaan sovelluksia ohjelmoimalla. Kysymys ohjelmistotyyppien tietämi-

sestä ei suoraan liity odotuksiin ohjelmoinnin opiskelusta, mutta se tukee seuraavaa kysy-

mystä, jossa kartoitetaan ohjelmoinnin asettamia vaatimuksia.  

Lasten käsitykset ohjelmoinnin vaatimuksista osoittavat, että he ymmärtävät ohjelmoinnin 

opiskelun asettavan vaatimuksia sekä oppimisympäristölle että yksilölle itselleen. Oppi-

misympäristöltä odotetaan toimivia ja laadukkaita oppimisvälineitä eli tietokoneita. Yksi-

löltä vaaditaan ajattelun taitoja, ohjelmointikielen osaamista, englannin kielen osaamista ja 

tietoteknistä kokemusta. Teoreettisen viitekehyksen kannalta voidaan sanoa, että jos mikä 

tahansa näistä osa-alueista koetaan vaikeaksi hallita tai ongelmia aiheuttavaksi, vaikuttaa 

se suoriutumiskäyttäytymiseen negatiivisesti. Käsitykset tehtävien vaikeudesta ovat yksi-

löllisiä, mutta jos oppija odottaa tehtävän olevan vaikea, hän todennäköisesti suoriutuu 

siitä heikommin eikä ole motivoitunut ottamaan vastaan vaativampia tehtäviä  (Chang, 

2005; Davis, 1989; Eccles & Wigfield, 2002, 110).  

Kokonaisuutena käsityksiä ohjelmoinnista ja sen opiskelun vaatimuksista voidaan luon-

nehtia realistisiksi ja monipuolisiksi, ja ne heijastavat lasten hyvää teknologista yleissivis-

tystä. Käsitykset opiskelun vaikeuteen vaikeuttavista tekijöistä antavat viitteitä siitä, mihin 

ohjelmoinnin opetuksessa kannattaa kiinnittää huomiota. Näitä seikkoja ovat ohjelmointi-

tehtävien vaikeustaso, ohjelmointiympäristön ominaisuudet ja englannin kieli. Opettajan 

kannattaa miettiä englannin kielen vaikutusta erityisesti kolmannesta vuosiluokasta lähtien, 
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jolloin opetussuunnitelman perusteiden mukaan graafinen ohjelmointiympäristö otetaan 

käyttöön (Opetushallitus, 2014, 262). Opettaja voi helpottaa vieraan kielen aiheuttamaa 

kognitiivista kuormaa opastamalla ja suomentamalla ohjelmointiympäristön keskeiset toi-

minnot. Käyttöliittymän selkeys ja visuaalisuus liittyvät vahvasti myös englannin kielen 

vaikutukseen, sillä loogisesti toimivan ja visuaalisesti informatiivisen käyttöliittymän toi-

minnot ovat intuitiivisia käyttää vieraskielisistä teksteistä huolimatta.  

Ohjelmointiympäristön osalta voidaan nostaa esille Petrin ja Akselin kuvaukset. Petrin 

mukaan tietokonetta ohjelmoidaan ”naputtelemalla koodia”, ja Akseli puolestaan kuvailee, 

kuinka sama asia tehdään ”palkkien” avulla. Käsitysten perusteella he siis assosioivat oh-

jelmoinnin opiskelun asettamat vaatimukset siihen ohjelmointiympäristöön, josta heillä on 

kokemusta. Myös opettajan on syytä muistaa, että tietyn ohjelmointitehtävän voi ratkaista 

lukuisilla eri ohjelmointiympäristöillä ja lukuisin eri tavoin. 

Lasten käsitysten mukaan ohjelmoinnin opiskelu vaatii taitoja, joita heillä kaikilla ei vielä 

ole, mutta taitojen kehittämiseksi kaikki haastatellut osasivat nimetä keinoja. Nämä ovat 

kontrolliteorian mukaisia keino-päämäärä –uskomuksia, jotka kertovat siitä, että yksilö 

ymmärtää tiettyjen keinojen tai tekijöiden johtavan tiettyihin lopputuloksiin. Kun yksilö 

kokee voivansa vaikuttaa omiin onnistumisiinsa ja epäonnistumisiinsa, hänellä on parem-

mat mahdollisuudet menestyä tehtävässä. Kaikki haastateltujen luettelemat keinot ovat 

myös luonteeltaan toteuttamiskelpoisia ja realistisia kontrolliuskomuksia, jotka kertovat 

yksilön odotuksista sen, että he voivat suorittaa tiettyjä toimintoja. He voivat esimerkiksi 

harjoitella ohjelmointia internetissä. Positiiviset kontrolliuskomukset vaikuttavat suoriutu-

miskäyttäytymiseen positiivisesti. Sen sijaan osa luetelluista keinoista riippuu ulkoisesta 

tekijästä, joita tässä tapauksessa ovat aikuisen ihmisen tuki ja ohjelmointiympäristön tuki-

toiminnot. Jos yksilö ei usko, että hänellä on käytettävissään tarvittavat keinot tietyn lop-

putuloksen saavuttamiseksi, vaikuttaa se suoriutumiskäyttäytymiseen negatiivisesti.  

(Chapman & Skinner, 1989, 1229–1230; Eccles & Wigfield, 2002, 112.) Vaikka Jenkins 

(2001) korostaakin opettajan motivoinnin tärkeyttä ohjelmoinnin opiskelussa, on tulosten 

mukaan myös opettajan substanssiosaaminen tärkeää oppimisen tuen mahdollistamiseksi. 

Yksilön käsitys ohjelmoinnin vaikeustasosta on suoraan yhteydessä siihen, miten he usko-

vat suoriutuvansa tehtävästä  (Eccles & Wigfield, 2002, 110). Ohjelmointia pidetään ylei-

sesti vaikeana taitona oppia (Ibrahim et al., 2010, 184; Sola, 2002). Tässä tutkimuksessa 

vain Petri arvioi ohjelmoinnin olevan vaikeaa, kun muut vastaajat arvioivat sen olevan 
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vaikeustasoltaan helppoa tai keskivaikeaa. Petrin mielestä ohjelmoinnin opiskelua voisi 

helpottaa ohjelmointiympäristön käyttöliittymän visuaalisuutta kehittämällä. Myös Anna ja 

Henna olivat sitä mieltä, että ohjelmointiympäristön käyttöliittymän helppous ja hyvä laatu 

helpottavat suuresti ohjelmoinnin oppimista. Akselin käsitys tukee tätä ajatusta, sillä hänen 

mukaansa ohjelmointi on helppoa juuri graafisen käyttöliittymän kuvakkeiden ja aputeks-

tien ansiosta. Selkeä käyttöliittymä helpottaa yhteyden löytämistä ohjelmointityön ja sen 

lopputuloksen välillä. Akselin sanoja lainaten:  

”No sillee, että niitä on niinku helppo laittaa ne kuvat, ku niissä lukee val-

miiksi, että mitä se tekee ja siinä on sitte apukuvaki, että nii mitä juttua se kä-

sittelee se ohjelma.” 

Hyvän käyttöliittymän tarjoama välitön palaute antaa hyvät mahdollisuudet löytää syyt 

omille onnistumisille ja epäonnistumisille, mikä on tärkeää suoriutumiskäyttäytymisen 

kannalta  (Eccles & Wigfield, 2002, 111). 

Viimeisenä kysyttiin, uskovatko haastatellut oppivansa ohjelmoinnin vaatimat taidot. Pet-

rin näkemys oli pessimistisin, kun taas muut olivat melko tai täysin luottavaisia oppimi-

sensa suhteen. Petri osaa määritellä ohjelmoinnin, kertoa esimerkkiohjelmia, kuvailla oh-

jelmoinnin vaatimia taitoja sekä keinoja, joilla niitä voi parantaa. Hän kuitenkin kokee oh-

jelmoinnin vaikeaksi sen monimutkaisen sisällön takia eikä usko oppivansa ohjelmoimaan. 

Hänen mielestään oppimista voisi helpottaa ohjelmointiympäristön visuaalisuutta ja ha-

vainnollisuutta parantamalla. Graafisissa ohjelmointiympäristöissä tekniset yksityiskohdat 

ja ohjelmakoodi on piilotettu graafisten elementtien taakse, mikä pienentää kynnystä alkaa 

opiskella ohjelmoinnin perusteita  (Sajjanhar & Faulkner, 2014). Jossain vaiheessa ohjel-

mointia opiskelevan on kuitenkin ymmärrettävä graafisten elementtien takana olevat oh-

jelmoinnin peruskäsitteet kuten peräkkäisyys, valinta ja toisto.  (Sola, 2002, 194.) Tämä 

puolestaan vaatii Piaget’n kehitysteorian mukaista muodollisen kehitysvaiheen ajatteluky-

kyä  (Eid & Millham, 2012, 175; Piaget, 2008.) 

Hyvän, lapsille suunnatun käyttöliittymän tulisi olla kosketeltava, konstruktivistisen ra-

kentamisen mahdollistava sekä mukaansatempaava.  (Hietala & Ovaska, 2002, 7–11.) Yksi 

esimerkki tällaisesta ovat Legon robottisarjat, joista haastateltavista eniten kokemusta oli 

Akselilla, ja hänen odotuksensa ohjelmoinnin oppimista kohtaan olivatkin varsin positiivi-

set. Myös Hennan toivomat käyttöliittymän apu- ja tukitoiminnot tekevät usein oppimi-

sesta hauskaa ja helppoa. Yksi esimerkki hyvästä käyttöliittymän aputoiminnosta ovat tie-
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tokoneen näytöllä toimivat vuorovaikutteiset hahmot, jotka auttavat käyttäjää ongelmien 

ratkaisemisessa.  (Hietala & Ovaska, 2002, 5.) Parhaimmillaan tällaiset interaktiiviset 

apurisovellukset toteuttavat Vygotskyn (1980) teorian mukaista lähikehityksen vyöhykettä, 

jossa oppija yltää ohjaajan avulla parempaan oppimistulokseen kuin itsenäisesti. 

5.3 Ohjelmoinnin opiskeluun sitoutuminen ja sen syyt 

Kolmannessa yläkategoriassa tutkittiin sitä, mitkä syyt kannustavat lapsia sitoutumaan oh-

jelmoinnin opiskeluun. Keskeisenä huomiona voidaan nostaa esille se, että monet lapset 

näkevät ohjelmoinnissa yleissivistäviä piirteitä. Teknologinen yleissivistys antaa lapsille 

keinoja menestyä teknistyvässä maailmassa, ja se toimii samalla vahvasti tehtävään sitout-

tavana tekijänä parantaen suoriutumiskäyttäytymistä  (Eccles & Wigfield, 2002, 112; 

Nurmi & Salmela-Aro, 2002, 173). Tulosten mukaan ohjelmointi ei ole erityisen suosittu 

vapaa-ajan harraste alakoululaisten keskuudessa, vaikkakin useimmat odottavat sen opis-

kelun aloittamista melko optimistisina. 

Ohjelmoinnin herättämät tunteet eivät poikkea kovin paljon muiden tietoteknisten tehtä-

vien herättämistä tunteista. Tunteet ovat hyvin yksilökohtainen asia, ja tulokset vahvistavat 

tätä käsitystä. Esimerkiksi tiedon etsiminen voi olla yhdellä hetkellä palkitsevaa ja toisella 

turhauttavaa. Olennainen löydös on kuitenkin se, että ohjelmointi ei tulosten perusteella 

olennaisesti poikkea muusta tietoteknisestä toiminnasta.  

Opettajan työn kannalta on tärkeää huomata, että sekä ulkoiset että sisäiset palkkiot ovat 

lasten käsitysten mukaan tärkeitä motivaation kannalta. Suurin osa haastatelluista kertoi 

asettavansa ohjelmoinnin opiskelulle tavoiteorientaatioksi oppia mahdollisimman paljon. 

Tämän voidaan katsoa olevan muutamien vastaajien kohdalla hieman ristiriidassa ulkoisten 

palkkioiden suosimisen kanssa, sillä oppimisorientaatiossa itsearviointi ei perustu ulkoisten 

palkkioiden tai sosiaalisen vertailun varaan.  (Eccles & Wigfield, 2002, 115; Niemivirta, 

2002, 22; Ruohotie, 1998, 37–39.) Oppimisorientaatio on kuitenkin kaikkein tehokkain 

oppimisen kannalta. Siinä oppija ei vertaa omaa suoritustaan ulkoisiin referensseihin vaan 

monitoroi omaa edistymistään itsenäisesti. Itseä koskevat käsitykset ovat myönteisiä ja 

oppimista tavoitteleva toiminta on syvällistä ja aktiivista. Kausaalikäsitykset liittyvät yrit-

tämiseen, eivät kykyihin tai sattumaan. Kokonaisuutena voidaan todeta, että tavoiteteorian  

(Eccles & Wigfield, 2002, 115–116; Niemivirta, 2002, 22–23) mukainen suoriutumiskäyt-
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täytyminen on tällä tutkimusjoukolla oppimiseen ja omien kykyjen kehittämiseen suun-

tautunut.  (Niemivirta, 2002, 22–23.) 

Vastaajien mieltymykset opiskelun sosiaalimuotojen välillä paljastavat lähinnä sen, että 

sekä itsenäisellä työllä että ryhmässä toimimisella on omat kannattajansa. Ihmisillä on 

luontainen tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta  (Deci & Ryan, 2008a; Deci 

& Ryan, 2008b), mutta kullekin ihmiselle parhaiten sopiva työskentelymuoto on hyvin 

yksilökohtainen ja monesta tekijästä riippuva asia. Täysin yksin tapahtuva opiskelu tekee 

kuitenkin Vygotskyn (1980) teorian mukaisen lähikehityksen vyöhykkeen saavuttamisen 

mahdottomaksi, paitsi jos ohjelmointiympäristössä on hyvin älykkäitä tukitoimintoja. 

Tässä tutkimusjoukossa molemmat tytöt suosivat ryhmässä työskentelyä sen tarjoaman 

hyvän seuran takia. Toisaalta ryhmässä tapahtuvaa oppimista kritisoitiin siitä, että se ei 

aina takaa hyvää työrauhaa. 

Viisi kuudesta haastatellusta koki uppoutuneensa joskus johonkin viihdesovellukseen niin 

vahvasti, että tilanteessa oli tulkittavissa virtaustilan piirteitä. Opettajan työn kannalta tämä 

voisi tarkoittaa oppimispelien ja peliohjelmoinnin käyttämistä. Pelien ja animaatioiden 

suunnittelu ja toteutus vertaisoppijoille on erittäin tehokas tapa oppia  (Hietala & Ovaska, 

2002, 5).  Pelit osallistavat lapsia opetukseen erittäin tehokkaasti, ja niitä voidaankin aja-

tella osana suurempaa koulukulttuurin muutosta (Krokfors et al., 2014, 13). 

Ohjelmoinnin opiskelu koetaan muihin kouluaineisiin verrattuna melko irralliseksi aihepii-

riksi eikä synergiaetuja juurikaan nähdä. Toisaalta puolet haastatelluista kuitenkin nimesi 

matematiikan kouluaineeksi, jonka yhteydessä ohjelmointia olisi mielekkäintä opiskella. 

Tilannekohtainen motivaatio riippuu tällöin sekä matematiikan että ohjelmoinnin kiinnos-

tavuudesta  (Eccles & Wigfield, 2002, 114–115).  

5.4 Ohjelmoinnin opiskeluun kohdistuvat arvot ja odotukset 

Neljännessä yläkategoriassa selvitettiin odotuksien ja arvojen integraatiota. Tulosten mu-

kaan tietokoneiden parissa työskenneltäessä epäonnistumisten käsitetään riippuvan yksilön 

omasta toiminnasta eikä syitä pyritä hakemaan ympäristöstä. Vaikka tällaisen sisäisen att-

ribuution on havaittu tuottavan negatiivisia tuntemuksia, voidaan sen suoriutumiskäyttäy-

tymistä heikentävän vaikutuksen kuitenkin arvioida olevan pieni, sillä attribuutioiden kont-

rolloitavuus on hyvä. Tietoteknisiä ongelmia ei siis koeta ylitsepääsemättömiksi, vaan nii-
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hin löydetään yleensä ratkaisu joko itsenäisesti tai aikuisen tuella. Attribuutioteorian mu-

kainen suoriutumiskäyttäytyminen voidaan siis arvioida tältä osin kohtuullisen hyväksi.  

(Eccles & Wigfield, 2002, 117–118; Weiner, 2000.) 

Käsitykset ohjelmoinnin oppimiseen vaikuttavista tekijöistä jakautuivat oppijaan ja oppi-

misympäristöön liittyviin seikkoihin. Oppijan ominaisuuksista älykkyys on luonteeltaan 

sisäinen, pysyvä ja heikosti kontrolloitava attribuutti. Tietotekninen osaaminen, kokemus 

ja sinnikkyys ovat puolestaan attribuutteja, joihin yksilöllä on paremmat mahdollisuudet 

vaikuttaa. (Weiner, 2000.) Oppimisympäristön osatekijöistä nostettiin esille työrauhan ja 

opettajan ammattitaidon merkitys. 

Tulosten mukaan ohjelmoinnin opiskelua ei koeta liikaa aikaa ja vaivaa vaativaksi, mikä 

on suoriutumiskäyttäytymisen kannalta myönteistä (Eccles & Wigfield, 2002, 119–120).  

Puolet haastatelluista kertoi opiskeluun kuluvien resurssien riippuvan opetuksesta, mikä 

viittaa luonteeltaan ulkoisen, pysyvän ja heikosti kontrolloitavan attribuution vaikutukseen 

(ks. sivu 65). Monet haastatellut kokivat ohjelmoinnin vaikeimmaksi osa-alueeksi itse asia-

sisällön eli toimintaohjeiden antamisen tietokoneelle. Yksi henkilö koki englannin kielen 

vaikutuksen olevan negatiivinen, ja yksi ei maininnut ohjelmoinnissa olevan mitään vai-

keaa osa-aluetta. Ohjelmoinnin opiskelua ei siis koeta yleisesti vaivalloiseksi, mutta ope-

tukselta edellytetään korkeaa laatua. 

Ohjelmoinnin opiskelussa menestyminen nähtiin melko tärkeäksi ulkoisten ja sisäisten 

palkkioiden vuoksi (ks. luku 2.1). Menestymisen tärkeyttä vähentää hieman käsitys ohjel-

moinnista ammatillisen erityisosaamisen sektorina. Myös oppiminen asetettiin menestymi-

sen edelle, mikä paljastaa haastattelukysymyksen rakenteen hieman heikoksi. Puolet haas-

tatelluista koki hyötyvänsä ohjelmoinnin opiskelusta myös yleissivistävässä mielessä. Oh-

jelmoinnin opiskelussa nähdään siis tärkeitä piirteitä, mikä vaikuttaa suoriutumiskäyttäy-

tymiseen positiivisesti  (Eccles & Wigfield, 2002, 119–120). 

Ohjelmoinnin osaaminen nähdään sekä yleissivistävänä taitona että ammatillisena erityis-

osaamisena. Hyödyllisyysarvoa voidaan siis pitää hyvänä, vaikka mahdollinen hyötypo-

tentiaali voi olla kaukana tulevaisuudessa. Kiinnostus ohjelmoinnin opiskelua kohtaan oli 

vahvaa tai melko vahvaa viidellä kuudesta haastatellusta, joten yleisen kiinnostuneisuuden 

voidaan sanoa olevan hyvä. Koettu kiinnostus, hyödyllisyys ja tärkeys ovat kaikki tekijöitä, 

jotka vaikuttavat suoriutumiskäyttäytymiseen positiivisesti  (Eccles & Wigfield, 2002, 

119–120). 
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Tämän teoriaosuuden viimeinen kysymys nojasi Covingtonin (2000) itseisarvoteoriaan, 

jonka mukaan ihmisellä on luontainen tarve pitää yllä myönteistä kuvaa itsestään ja arvos-

taan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsi tuntee olevansa kyvyiltään riittävän 

hyvä, tuntee hän itsensä yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Vastaajien käsitykset kyvyis-

tään jakautuivat hyviin ja melko hyviin, joten heillä voidaan sanoa olevan vahva tai melko 

vahva tietotekninen itsevarmuus, mikä vaikuttaa positiivisesti suoriutumiskäyttäytymiseen 

ohjelmoinnin opiskelun yhteydessä  (Covington, 2000, 181; Eccles & Wigfield, 2002, 

122–123). 

5.5 Motivaatioon ja kognitioon liittyvät tekijät 

Viidennessä yläkategoriassa selvitettiin motivaation ja kognition yhteyttä. Tässä yhtey-

dessä tarkasteltiin erityisesti sitä, kuinka itseohjautuvia oppilaat ovat ja millaisia tavoitteita 

he asettavat ohjelmoinnin oppimiselle. Oman oppimisen monitorointi on tehokkaan oppi-

jan piirre. Käsityksiä oman oppimisen monitoroinnista selvitettiin kysymällä lapsilta hei-

dän keskeisistä oppimiskokemuksistaan tietokoneiden parissa. Vastaukset kattavat hyvin 

laajan kirjon eri osaamisen alueita, jonka perusteella tietotekniikan voidaan katsoa olevan 

aihepiirinä kiinnostava ja oppimisen monitorointia on tapahtunut. Nämä molemmat vai-

kuttavat suoriutumiskäyttäytymiseen positiivisesti.  (Eccles & Wigfield, 2002, 124; 

Murphy & Alexander, 2000.) 

Tulosten perusteella ohjelmointi on aihepiirinä melko tai hyvin kiinnostava. Aihepiirikoh-

tainen kiinnostus on yksi suoriutumiskäyttäytymiseen vaikuttava tekijä  (Murphy & 

Alexander, 2000, 41–42). Haastatteluvastauksista käy ilmi ohjelmointityökalun ja sen 

käyttöliittymän voimakas vaikutus kiinnostavuuteen sekä myönteinen odotus siitä, että 

ohjelmoinnin opiskelu on konkreettista, käsillä tapahtuvaa toimintaa ja rakentelua. Mer-

kittävimmät onnistumiskokemukset ohjelmoinnin opiskelussa liittyvät jonkin ongelman 

ratkaisuun. Onkin mielenkiintoista havaita, että kaikki haastatellut korostivat pelkästään 

sisäisten palkkioiden merkitystä näiden onnistumisten yhteydessä. Käytännön opetustyön 

kannalta tämä tarkoittaa onnistumiskokemusten mahdollistamista vaikeustasoltaan sopi-

villa harjoituksilla ja ulkoisten palkkioiden käyttöä. Näin oppijat tuntevat itsensä kyvyk-

käiksi, ja ulkoisten palkkioiden vaikutus yltää myös sisäiseen motivaatioon  (Deci & Ryan, 

2008a; Deci & Ryan, 2008b; Ruohotie, 1998, 39). Lasten tavoitteet heijastavat heidän omia 

intressejään, ja keskeisimmäksi havainnoksi voidaan ohjelmoinnin opiskeluun liittyvistä 
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tavoitteista nostaa peliohjelmoinnin kiinnostavuus. Pelit ja muut viihdesovellukset ovat 

lasten mielestä hyvin kiehtovia ja jopa vangitsevia sovelluksia (ks. sivu 57). Ohjelmoinnin 

opiskelu peliohjelmoinnin avulla voisi olla todella tehokas oppimismetodi, sillä se yhdis-

täisi lasten intressit, konkreettisen tekemisen ja käytännönläheisen toiminnan. 

5.6 Yhteenveto 

Tulosten perusteella lapset käyttävät tietoteknisiä laitteita päivittäin. Eniten käytetty laite 

on älypuhelin, ja tyypillisin käyttötarkoitus on yhteydenpito ystäviin. Tietokoneet ovat 

arkipäiväisiä mutta tärkeiksi koettuja laitteita. Lapset osaavat määritellä ohjelmoinnin ja 

nimetä sen käyttökohteita. Käsitysten mukaan ohjelmoinnin opiskelu on jossain määrin 

vaikeaa, mutta itsenäisen työn ja aikuisen tuen avulla opiskelun uskotaan onnistuvan. Ai-

kuisen tuen lisäksi ohjelmointiympäristöllä on suuri vaikutus oppimiseen. Käyttöliittymän 

selkeys, tukitoiminnot ja kieli ovat ominaisuuksia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota 

ohjelmointiympäristön valinnassa. 

Käsitysten mukaan ohjelmointi nähdään sekä ammatillisen erityisosaamisen sektorina että 

teknologiseen yleissivistykseen kuuluvana taitona. Vapaa-ajan toimintana ohjelmoinnin 

opiskelu on harvinaista, mutta koulussa alkavaa ohjelmoinnin opiskelua odotetaan innolla. 

Vahva kiinnostus peleihin ja niiden parissa usein ilmenevä virtaustila antavat aiheen pohtia 

pelien ja peliohjelmoinnin soveltamista ohjelmoinnin opiskeluun. Oppimisen kannustimina 

lapset tarvitsevat sekä sisäisiä että ulkoisia palkkioita, ja tavoiteorientaatioltaan useimmat 

ovat suuntautuneet oppimiseen. Ohjelmoinnin opiskelun tehokkaimmat sosiaalimuodot 

ovat hyvin yksilökohtaisia valintoja, ja aihepiiri nähdään melko irrallisena muista kouluai-

neista. 

Tulosten mukaan tietokoneongelmien syyt nähdään usein omasta toiminnasta johtuviksi, 

mutta ongelmia pidetään lyhytaikaisina ja helposti kontrolloitavina. Oppimiseen vaikuttaa 

yksilön omien kykyjen lisäksi myös ympäristön puitteet, kuten oppimisen tuki ja työrauha. 

Oppimisen tuen nähdään myös vaikuttavan vahvasti siihen, kuinka paljon aikaa ja vaivaa 

opiskelu kuluttaa. Vaikeimpana asiana nähdään ohjelmoinnin ydin eli asiasisältö, mutta 

myös englannin kieli aiheuttaa varautuneisuutta joissain oppilaissa. Ohjelmointi käsitetään 

tärkeäksi ja yleishyödylliseksi taidoksi sekä ulkoisten että sisäisten palkkioiden kautta.  

Tärkeyttä ja hyödyllisyyttä vähentää kuitenkin käsitys ohjelmoinnista ammatillisen erityis-
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osaamisen sektorina, joka ei kuulu teknologiseen yleissivistykseen. Yleinen kiinnostus 

ohjelmointia kohtaan on vahva. 

Tulokset osoittavat, että tietokone yhdistetään monien taitojen oppimiseen. Näitä taitoja 

ovat ohjelmointi, pelaaminen, konekirjoitustaito, tiedon etsiminen, multimedian tuottami-

nen ja toimistosovellusten käyttäminen. Pelaaminen on yleensä puhdasta ajanvietettä, op-

pimispelejä lukuun ottamatta, mutta muut mainitut taidot ovat luonteeltaan yleissivistäviä. 

Ohjelmoinnin opiskelu kiinnostaa aihepiirinä lapsia vahvasti, ja opiskelulta odotetaan 

konkreettista, käytännönläheistä oppimista. Myös ohjelmointityökalun ominaisuudet vai-

kuttavat paljon opiskelun kiinnostavuuteen. Merkittävimmäksi oppimiskokemuksekseen 

ohjelmoinnin parissa kaikki lapset nostivat tehtävän ratkaisemisen, mikä paljastaa sisäisen 

palkkion tehokkaan motivoivan vaikutuksen. Ohjelmoinnin opiskelun tavoitteiksi asetettiin 

pelien ohjelmointia, oman osaamisen syventämistä ja Lego-robottien ohjelmointia graafi-

sen ohjelmointityökalun avulla. 

Opettajan työn kannalta on tärkeää huomata, että lasten yleinen suhtautuminen tietotek-

niikkaan on innostunutta. He käyttävät paljon erilaisia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja 

ja tietävät, mitä ohjelmointi on. Ohjelmoinnin opiskelun suoriutumiskäyttäytymistä paran-

tavia tekijöitä ovat sisäiset ja ulkoiset palkkiot, kuten tehtävän ratkaisemisesta saatava on-

nistumisen ilo ja positiivinen palaute. Opiskelulta odotetaan myös konkreettista, käytän-

nönläheistä toimintaa, ja ohjelmointiympäristön tulee olla selkeä, laadukas ja intuitiivinen 

käyttää. Suoriutumiskäyttäytymistä heikentäviä seikkoja ovat liian vaikeat tehtävät, huo-

nolaatuinen tai käytettävyydeltään heikko ohjelmointiympäristö, opettajan heikko ammat-

titaito, sekä ohjelmoinnin käsittäminen teknologisen yleissivistyksen ulkopuolelle kuulu-

vaksi. Myös englannin kielen vaikutusta kannattaa pohtia, varsinkin pienimpien oppilaiden 

parissa.    

5.7 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on monimutkaisten, sosiaalisten ilmiöiden tarkastelu 

ja yksilöiden kokemusten syvällisen ymmärtämisen tavoittelu (Sin, 2010, 306). Tämän 

tutkimuksen tuloksia ei siis voi yleistää, vaan käsitykset ovat yksilökohtaisia. Creswell 

esittelee laadullisen tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi kahdeksan strategiaa, 

joista hän suosittelee vähintään kahta otettavaksi käyttöön kaikissa laadullisissa 

tutkimuksissa (Creswell, 2012, 207–209). Tähän tutkimukseen valitaan käytettäväksi tutki-
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jan oman taustan ja objektiivisuuden erittely sekä tutkimuksen kulun mahdollisimman 

tarkka kuvaaminen. Tutkimuksen kulun tarkkaan kuvaamiseen kannustavat myös Hirsjärvi 

ja muut (Hirsjärvi et al., 2002, 214). Tuomi ja Sarajärvi (2009, 140–141) puolestaan listaa-

vat laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointia varten analysoitavaksi seuraavat 

avainkohdat: tutkimuksen kohde ja tarkoitus, tutkijan omat sitoumukset, aineiston keruu, 

tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja –suhde, tutkimuksen kesto, aineiston ana-

lyysi sekä tutkimuksen luotettavuus ja raportointi. Näihin asioihin syvennytään seuraavissa 

kappaleissa.  

Tutkijan taustaa ja objektiivisuutta on käsitelty tutkielman johdannossa. Tutkimuksen 

aineiston kerääminen aloitettiin kesällä 2015. Tuolloin tutkijan tuttavapiiristä haastateltiin 

kolme 10–12-vuotiasta lasta, ja myöhemmin syyskuussa eräällä koululla avautui 

mahdollisuus haastatella kolme lasta lisää. Edellytyksenä haastatteluun osallistumiselle oli 

jonkinlainen kokemus ohjelmoinnista. Kesän haastatteluista kaksi tehtiin lapsen omassa 

kodissa ja yksi tutkijan kotona. Loput kolme haastattelua tehtiin koulun tiloissa. 

Teemahaastattelujen kesto oli noin 25 minuuttia. Teemahaastattelua on käsitelty 

tarkemmin luvussa 3.3, ja haastattelurunko löytyy liitteestä 2. Haastattelutilanteen 

ohjenuorana voi pitää lapsen kielellä toimimista (Ruusuvuori et al., 2005, 162). Tämä 

onnistui hyvin, koska haastatellut vastasivat kysymyksiin reippaasti ja iloisesti eivätkä 

kysymykset olleet vaikeita ymmärtää, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  

Kvalitatiivisen haastattelun heikkoudeksi on esitetty sitä, että haastattelijan oma tausta ja 

teoria vaikuttavat haastattelutilanteeseen ja muokkaavat myös haastateltavan puhetta. Li-

säksi haastattelutilanteeseen vaikuttaa myös aikuisen ja lapsen välinen valtaero, koska lapsi 

on aikuisen näkökulmasta kasvatuksen ja suojelun kohde. (Ruusuvuori et al., 2005, 149–

152.) Tutkijan on itse hankalaa arvioida oman taustansa vaikutusta haastattelutilanteeseen. 

Creswellin mukaan tämän laatutekijän parantamiseksi voidaan käyttää esimerkiksi trian-

gulaatiota, tutkimusprosessin vertaisarviointia tai aineiston luotettavuuden tarkistamista 

tutkimukseen osallistuneiden kanssa. (Creswell, 2012, 207–209.) Näihin toimiin ei kuiten-

kaan tämän tutkimuksen yhteydessä ryhdytty, sillä saavutettu hyöty arvioitiin pieneksi. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa kysymysten tulisi myös olla mahdollisimman avoimia 

(Marton et al., 1986, 42). Tämän tutkimuksen haastattelurungossa (ks. liite 2) oli joitain 

sanamuodoltaan liian rajaaviksi tai ohjaaviksi laadittuja kysymyksiä. Esimerkiksi kysyttä-

essä kuinka tarpeelliseksi haastateltava ohjelmoinnin kokee, voisi kysymyksen muotoilla 
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avoimemmaksi vaikkapa pyytämällä haastateltavaa kuvailemaan ohjelmoinnin tarpeelli-

suutta. 

Toinen huomio haastattelukysymysten puutteellisuudesta kohdistuu epäselväksi jääneeseen 

ohjelmoinnin ja matematiikan väliseen suhteeseen. Haastatelluilta kysyttiin ohjelmoinnin 

suhdetta muihin kouluaineisiin, ja osa oppilaista näki loogiseksi ohjelmoinnin opiskelun 

matematiikan yhteydessä. Tieto matematiikkaan suhtautumisesta jäi kuitenkin selvittä-

mättä, vaikka se olisi avannut mielenkiintoisen vertailunäkökulman matematiikan ja oh-

jelmoinnin välille, varsinkin kun teoreettinen viitekehys tukee tätä vertailua.  

Tutkimuksen aineiston analysointi aloitettiin lukemalla tekstimuotoon kirjoitettu haastat-

telumateriaali useaan kertaan läpi. Lukemisprosessin myötä aineistosta löytyvät merki-

tysyksiköt tiivistettiin ja ryhmiteltiin (ks. liite 5). Ryhmittely tapahtui vertailemalla ilmai-

suja keskenään ja suhteessa tutkimuskysymyksiin (Niikko, 2003, 34). Fenomenografisessa 

analyysissa yläkategoriat muodostetaan aineistolähtöisesti ja niin, että ne eivät ole limittäin 

toistensa kanssa. Niitä ei myöskään määritellä etukäteen, vaan ne syntyvät osana analyysi-

prosessia (Marton, 1981, 43; Niikko, 2003, 36). Tässä tutkimuksessa yläkategoriat on joh-

dettu haastattelukysymyksistä, jotka puolestaan pohjautuvat teoreettiseen viitekehykseen. 

Tältä osin analyysissa voidaan katsoa olevan teoriaohjaavan sisällönanalyysin piirteitä  

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 117). Fenomenografiselle analyysille ei kuitenkaan ole ole-

massa mitään selkeästi määriteltyä etenemistapaa, vaan se etenee tyypillisiä kvalitatiivisen 

tutkimuksen piirteitä noudattaen. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi analyysiprosessin 

loogisuus, joustavuus ja reflektiivisyys sekä se, että aineiston ryhmittelyn kriteerit ovat 

analyysin alussa alustavia ja kehittyvät analyysiprosessin aikana. (Niikko, 2003, 33.) 

Vaikka tämän tutkimuksen yläkategoriat nojaavatkin teoreettiseen viitekehykseen, ovat ne 

muokkautuneet analyysiprosessin aikana vastaamaan paremmin aineistosta nousevia 

merkitysyksiköitä. Tämän perusteella voidaan todeta fenomenografisen analyysin 

onnistuneen.  

Fenomenografiassa tarkastellaan tietyn ihmisjoukon käsityksiä jostain ilmiöstä (Niikko, 

2003, 15–16). Tämän tutkimuksen kohteena olivat lasten käsitykset ohjelmoinnin opiske-

lusta, joten fenomenografian valintaa tutkimusstrategiaksi voidaan pitää perusteltuna. Fe-

nomenografiassa ei olla kiinnostuneita eri käsitysten taustalla olevista syistä eikä käsitysten 

vaihtelun syistä. Sen sijaan keskeistä on paljastaa eri tavat kokea tietty ilmiö.  (Niikko, 

2003, 25–26.) Tässä tutkimuksessa on keskitytty lasten eri tapoihin käsittää ohjelmoinnin 
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opiskeluun ja suoriutumiskäyttäytymiseen liittyvät asiat. Joitain käsitysten taustalla olevia 

tekijöitä on kuitenkin mietitty pohdintaosuudessa. Eräs tällainen seikka on ohjelmointiym-

päristöihin usein liittyvä englannin kieli, jonka hallinnassa jo pelkästään haastateltujen ikä 

asettaa heidät eriarvoiseen asemaan. Tämän pohdinnan motiivina on opettajan työtä helpot-

tavan tiedon etsiminen, ei niinkään fenomenografian polulta poikkeaminen. 

Tutkimuksen etiikkaan vaikuttaa jo tutkimusaiheen valinta. Aihetta valitessaan tutkijan 

tulee pohtia, olisiko syytä valita tai välttää muodinmukaisia aiheita. Toinen merkittävä 

seikka on tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys.  (Hirsjärvi et al., 2002, 26; Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, 129.) Tämän tutkimuksen aiheen voidaan katsoa olevan tätä kirjoitetta-

essa muodinmukainen ohjelmoinnin saaman mediahuomion perusteella. Se ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, ettei tutkimus voisi olla merkityksellinen ainakin opettajan työn kannalta. 

Ohjelmointi on myös kiitollinen tutkimuskohde siinä mielessä, että se ei ole aiheena arka-

luonteinen, mutta synnyttää kuitenkin tuntemuksia ja käsityksiä.  

Koska tutkimusjoukko koostui alaikäisistä lapsista, oli itsestään selvää, että haastatteluun 

osallistumiselle pyydettiin huoltajien suostumus. Kolmen ensimmäisen haastattelun osalta 

huoltajat olivat haastattelun aikana samoissa tiloissa mutta eivät samassa huoneessa. Kou-

lussa pidettyjen haastattelujen osalta koulun rehtori tarkasti haastattelun perustana toimi-

van haastattelurungon (ks. liite 2) ja vanhempien suostumus pyydettiin Wilma-sovelluksen 

kautta. Ennen haastattelua haastateltavalle ja huoltajille kerrottiin tutkimuksen aihe, tutki-

jan tausta luokanopettajaopiskelijana ja korostettiin tutkimuksen perustuvan vapaaehtoi-

suuteen. Haastattelut tallennettiin digitaaliseen muotoon ilman, että oppilaiden nimiä liitet-

tiin tallenteeseen. Tiedonantajien anonymiteetti säilyi siis koko tutkimuksen ajan. 

Lapsia haastateltaessa on erityistä se, että lapsi ei voi yksin päättää tutkimukseen osallis-

tumisesta, vaan se tapahtuu aina huoltajan suostumuksella. Huoltaja on siis osallisena tut-

kimuksessa. Riittävä tiedottaminen tutkimuksen tarkoituksesta ja sisällöstä on tärkeää sekä 

lapsen että huoltajien näkökulmasta. (Ruusuvuori et al., 2005, 147.) Tämän vaatimuksen 

voidaan katsoa toteutuneen tässä tutkimuksessa.  

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tässä tutkimuksessa on noudatettu yleistä rehelli-

syyttä ja huolellisuutta. Tiedonhankintamenetelmät ovat olleet eettisesti kestäviä ja tuloksia 

on käsitelty tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvalla avoimuudella. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 132.)  
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5.8 Lopuksi 

Tämän tutkimuksen tavoite oli vastata kysymykseen siitä, millaisia suoriutumiskäyttäyty-

mismalleja 10–12-vuotiailla lapsilla on ohjelmoinnin opiskelua kohtaan. Tutkimuskysy-

mykseen löydettiin vastauksia, ja pohdinnassa löydöksiä jalostettiin kohti konkreettisia 

toimenpiteitä. Tutkimusprosessin aikana nousi esiin kaksi seikkaa, jotka voisivat toimia 

pontimena jatkotutkimukselle. Ensimmäisenä ja mielestäni tärkeimpänä seikkana haluaisin 

mainita pelien ja peliohjelmoinnin vetovoiman. Pelit integroituvat mainiosti lähes minkä 

tahansa oppiaineen opetukseen, mutta vasta tämä tutkimus sai minut pohtimaan niiden 

käyttöä myös ohjelmoinnin opetuksessa. Pelit ovat jo itsessään palkitseva ja motivoiva tapa 

kuluttaa aikaa, ja jos oppiminen saadaan integroitua mukaan, on lupa odottaa hyviä tulok-

sia.  

Toinen tutkimuksen aikana kysymyksiä herättänyt seikka on yksilön käsitys oman 

osaamisensa tasosta: Kuinka paljon täytyy osata, että kokee osaavansa? Tämän 

pohtimiseen minua kannusti Akselin kommentti: ”No melekeen kaikki taidot on. Pittää 

vähän vielä opetella.” Oppiminen on elinikäinen prosessi. Joku voi kuitenkin kokea 

osaavansa asian jo silloin, kun on oppinut vasta perusteet, ja toinen taas voi usean vuoden 

opiskelun jälkeenkin määritellä osaamisensa heikoksi, vaikka hänen osaamisensa on jo 

paljon perusteita syvällisempää.     
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Liitteet 

LIITE 1: Tavoiteorientaatiot ja motivationaaliset tekijät (Niemivirta, 2002, 22) 

 OPPIMIS-

ORIENTAATIO 

SAAVUTUS-

ORIENTAATIO 

SUORITUS-

ORIENTAATIO 

EGO-

ORIENTAATIO 

VÄLTTÄMIS-

ORIENTAATIO 

ORIEN-

TAATIOTA 

KUVASTAVAT 

PYRKIMYKSET 

JA TARKOITUS 

Oppiminen, 

kehittyminen 

ja kykyjen 

kehittäminen 

Kehittyminen, 

menestyminen 

ja kykyjen 

kehittäminen 

Päteminen, 

minän koros-

taminen ja 

kykyjen 

osoittaminen 

Epäonnistumi-

sen välttämi-

nen, minän 

suojelu ja 

kyvyttömältä 

näyttämisen 

välttäminen 

Työmäärän 

minimointi, 

minän suojelu 

ja 

kyvyttömältä 

näyttämisen 

välttäminen 

ITSEAR-

VIOINNIN 

PERUSTA 

Sisäinen, oma 

edistyminen 

Sisäinen, oma 

edistyminen 

Ulkoinen, 

sosiaalinen 

vertailu 

Ulkoinen, 

sosiaalinen 

vertailu 

Ulkoinen, 

sosiaalinen 

vertailu 

KAUSAALI-

KÄSITYKSET 

Yrittäminen Yrittäminen, 

kyvykkyys 

Yrittäminen, 

kyvykkyys 

Kyvykkyys, 

sattuma 

Kyvykkyys, 

sattuma 

 

ITSEÄ 

KOSKEVAT 

KÄSITYKSET 

 

Myönteinen 

 

Myönteinen 

 

Myönteinen/ 

kielteinen 

 

Kielteinen 

 

Kielteinen 

OPPIMISTA 

TAVOITTELEVA 

TOIMINTA 

Syvällinen, 

aktiivinen 

Syvällinen/ 

pinnallinen, 

aktiivinen 

Pinnallinen, 

aktiivinen 

Pinnallinen, 

passiivinen 

Pinnallinen, 

passiivinen 

KOULU-

SAAVUTUKSET 

JA OPPI-

MISTULOKSET 

++ ++ +/– – – – 
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LIITE 2: Haastattelurunko 

Tietotekniset käyttömieltymykset 

Kuinka paljon käytät tietokoneita? 

Mitä laitteita käytät? 

Mitä sovelluksia käytät? 

Mikä käytössä on kiinnostavaa tai kivaa? 

Onko siinä jotain vaikeaa? Jos on, miksi? 

Kuinka paljon luotat omiin tietokonetaitoihisi? 

Kuinka tärkeää sinulle on, että osaat käyttää tetokoneita? 

Odotukset tietokoneohjelmoinnista 

Kerro, mitä tietokoneohjelmointi on. 

Mihin tarkoituksiin tietokoneohjelmia käytetään? 

Mainitse esimerkkejä tietokoneohjelmista. 

Mitä tietokoneohjelmointiin vaaditaan? 

Mikä seuraavista ohjelmointityökaluista näyttää houkuttelevimmalta? 

   

(Kuvat: Wikimedia Commons ja www.reactable.com )  

Millaisia taitoja tietokoneohjelmointiin vaaditaan? 

Kerro omista taidoistasi 



 
 

 

96 

Miten taitoja voi kehittää? 

Onko ohjelmointi helppoa vai vaikeaa, ja miksi? 

Miten sitä voisi helpottaa? 

Uskotko oppivasi taidot, joita ohjelmointi vaatii? 

Miltä tuntuisi opiskella ohjelmointia englanninkielisellä ohjelmointityökalulla? 

Tehtävään sitoutuminen 

Kuinka tarpeellinen taito ohjelmointi on? 

Miten ystäväpiirissäsi suhtaudutaan ohjelmointiin? 

Millaisia tunteita ohjelmoinnin opiskelun aloittaminen herättää? 

Millaisia tuntemuksia koet tietokoneella muiden tehtävien kuin ohjelmoinnin parissa? 

Innostutko joskus tietokoneella niin, ettet malta lopettaa? 

Millainen onnistuminen saa sinut hyvälle tuulelle: tehtävän ratkaiseminen, opettajan 

palaute, hyvä arvosana vai kavereiden kehut? 

Jos nyt aloittaisit ohjelmoinnin opiskelun, millaisen tavoitteen asettaisit itsellesi: näyttää 

taitavalta, oppia mahdollisimman paljon, saada hyviä arvosanoja, tehdä mahdollisimman 

vähän työtä vai välttää epäonnistumisia? 

Haluatko mieluiten opiskella ohjelmointia yksin vai ryhmässä?  

Miten ohjelmointitaito vaikuttaa muuhun koulumenestykseen? 

Minkä oppiaineen yhteydessä ohjelmointia olisi mielekkäintä opiskella? 

Odotukset ja arvot 

Mistä vaikeudet tietokoneiden kanssa yleensä johtuvat? 

Kuinka helposti vaikeuksista pääsee yli ja miten? 

Kuinka paljon aikaa ja vaivaa uskot ohjelmoinnin opiskelun vievän? 

Mikä siinä on vaikeinta? 
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Kuinka tärkeää sinulle on menestyä ohjelmoinnin opiskelussa? 

Kuinka hyödyllistä ohjelmoinnin opiskelu on? 

Mitkä tekijät vaikuttavat ohjelmoinnin oppimiseen? 

Kuinka paljon sinua kiinnostaa oppia ohjelmoimaan? 

Tunnetko itsesi varmaksi työskennellessäsi tietokoneella? 

Motivaatio ja kognitio  

Millaisia asioita olet oppinut tietokoneella? 

Kuinka kiinnostavaa ohjelmoinnin opiskelu on verrattuna muihin kouluaineisiin? 

Mikä on hienoin onnistumiskokemuksesi ohjelmoinnissa? 

Mitä haluaisit oppia seuraavaksi ohjelmoinnista? 
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LIITE 3: Fenomenologisen analyysin vaiheet 1 ja 2 (Metsämuuronen et al., cop. 2011, 

179–180) 

Kysymys Koehenkilö Petri Koehenkilö Akseli 

Kuinka paljon käytät 

tietokoneita päivässä? 

”Muutama tunti.” ”Noo, vaikka, no päivässä 

ylleesä tunti.” 

Mitä laitetta käytät eniten? ”Lähinnä tabia ja kännykkää.” ”Taijanpa älypuhelinta.” 

Mitä yleensä teet käyttäessäsi 

tietokonetta? 

”Jotaki tiedoston käsittelyitä, 

tekstin ja kuvan.” 

”No yleensä mä varmaan 

pelaan niillä” 

Nautitko enemmän yksin 

tekemisestä kuin kavereiden 

kanssa tekemisestä? 

”No lähinnä kavereitten 

kanssa tekemisestä, kun siinä 

on muittenkin ideoita.” 

”Ihan yhtä mukavaa 

kumpiki: kaverin kans tai 

ite pelaaminen yksin.” 

Käytätkö sosiaalisen median 

sovelluksia? 

”Joo, mutta Facea mää ossaan 

käyttää oikein.” 

”Whatsappi pelkästään.” 

Mikä tietokoneella 

työskennellessä on 

mukavinta? 

En osaa sanoa, mikä on 

mukavinta tietokoneissa. 

”Pelaaminen” 

Tuleeko tietokoneiden kanssa 

joskus jotain vaikeita 

tilanteita? 

”No huoltoa ja sitte 

ohjelmallista ongelmaa.” 

”Ei oikeestaan. Kyllä mää 

oon ne heti oppinu.” 

Kuinka paljon luotat 

tietokonetaitoihisi? 

”Nooo, en oikein ku. Mää 

osaan jotaki tuommosia 

käsittelyohjelmia lähinnä 

käyttää.” 

”Aika paljon.” 

Kuinka tärkeää sinulle on, 

että osaat käyttää 

tietokoneita? 

”Noo, aikalailla, kun pitää 

pysyä yhteydessä ja muuta.” 

”Ööö, noo, voi tehä 

kaikenlaista niillä, 

puuhailla ajankuluksi tehä 

kaikkia niin.”  
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LIITE 4: Fenomenologisen analyysin vaiheet 3 ja 4 (Metsämuuronen et al., cop. 2011, 

181–182) 

Kysymys Koehenkilö Petri Koehenkilö Akseli 

Kuinka paljon käytät 

tietokoneita päivässä? 

”Muutama tunti.” Hän käyttää 

tietokoneita tunnin ajan 

päivässä. 

”Noo, vaikka, no päivässä 

ylleesä tunti.” Hän käyttää 

tietokoneita tunnin ajan 

päivässä 

Mitä laitetta käytät 

eniten? 

”Lähinnä tabia ja kännykkää.” 

Hän käyttää eniten tablet-

laitetta ja älypuhelinta. 

”Taijanpa älypuhelinta.” Hän 

käyttää eniten älypuhelinta. 

Mitä yleensä teet 

käyttäessäsi 

tietokonetta? 

”Jotaki tiedoston käsittelyitä, 

tekstin ja kuvan.” Hän käyttää 

tietokoneita eniten 

toimistosovelluksia kuvien ja 

tekstin käsittelyyn. 

”No yleensä mä varmaan 

pelaan niillä” Hän käyttää 

tietokoneita eniten 

pelaamiseen. 

Nautitko enemmän 

yksin tekemisestä kuin 

kavereiden kanssa 

tekemisestä? 

”No lähinnä kavereitten 

kanssa tekemisestä, kun siinä 

on muittenkin ideoita.” Hän 

työskentelee tietokoneella 

mieluummin ryhmässä kuin 

yksin.  

”Ihan yhtä mukavaa kumpiki: 

kaverin kans tai ite 

pelaaminen yksin.” Hän pitää 

pelaamisesta sekä ryhmässä 

että yksin.  

Käytätkö sosiaalisen 

median sovelluksia? 

”Joo, mutta Facea mää ossaan 

käyttää oikein.” Hän käyttää 

sosiaalisen median 

sovelluksia, joista Facebookin 

käyttö on sujuvinta. 

”Whatsappi pelkästään.” Hän 

käyttää sosiaalisen median 

sovelluksista Whatsappia. 

Mikä tietokoneella 

työskennellessä on 

mukavinta? 

En osaa sanoa, mikä on 

mukavinta tietokoneissa. Hän 

ei osaa nimetä tietokoneella 

”Pelaaminen” Hän nauttii 

tietokoneella työskentelystä 

eniten pelatessaan. 
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työskentelyn hauskinta puolta. 

Tuleeko tietokoneiden 

kanssa joskus jotain 

vaikeita tilanteita? 

”No huoltoa ja sitte 

ohjelmallista ongelmaa.” Hän 

pitää vaikeimpina tilanteina 

laitteisto- ja ohjelmisto-

ongelmia. 

”Ei oikeestaan. Kyllä mää oon 

ne heti oppinu.” Hän ei ole 

kohdannut vaikeita tilanteita 

tietokoneiden parissa.  

Kuinka paljon luotat 

tietokonetaitoihisi? 

”Nooo, en oikein ku. Mää 

osaan jotaki tuommosia 

käsittelyohjelmia lähinnä 

käyttää.” Hän luottaa omiin 

tietokonetaitoihinsa 

valmisohjelmien osalta.  

”Aika paljon.” Hän luottaa 

tietokonetaitoihinsa 

kokonaisuutena. 

Kuinka tärkeää sinulle 

on, että osaat käyttää 

tietokoneita? 

”Noo, aikalailla, kun pitää 

pysyä yhteydessä ja muuta.” 

Hän pitää tietokonetaitoja 

tärkeinä yhteydenpidon 

kannalta.  

”Ööö, noo, voi tehä 

kaikenlaista niillä, puuhailla 

ajankuluksi tehä kaikkia niin.”  

Hän pitää tietokonetaitoja 

tärkeinä harrastuneisuuden 

kannalta. 
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LIITE 5: Fenomenografisen analyysin eteneminen 

Alkuperäinen ilmaus Tiivistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

Akseli: Se on semmosta joittenki 
esineitten tai sähkösten juttujen niin tai 
tietokoneen niin näkyvien ukkeleitten 
liikuttamista palkeilla, joita voi lisätä 
siihen niinku. 

Ohjelmointi on 
graafisen 
käyttöliittymän 
avulla tapahtuvaa 
toimintaohjeiden 
antamista 
tietokoneelle. 

1) Toimintaoh-
jeiden 
antamista 
tietokoneelle 

Mitä 
ohjelmointi 

on? 

Eemeli: Noo sillä saahaan 
tapahtumaan ja liikkumaan jotaki mitä 
ite on halunnu saaha tapahtuvan. 

Ohjelmointi on 
toimintaohjeiden 
antamista 
tietokoneelle. 

Ville: Ööö, se on varmaan sitä että 
niinkun saadaan tietokone tekemään 
mitä halutaan tai tehään jotain 
ohjelmoita tai pelejä tai sovelluksia tai 
semmosia. 

Ohjelmointi on 
toimintaohjeiden 
antamista 
tietokoneelle. 

Ohjelmointi on 
sovellusten 
laatimista. 

2) Sovellusten 
laatimista 

Petri: No se on joko tiedostojen 
käsittelyä tai sitte jotenki 
tietokoneohjelmien tekoa 

Ohjelmointi on 
valmisohjelmien 
käyttämistä. 

3) 
Valmisohjelmi
en käyttämistä 

Ohjelmointi on 
sovellusten 
laatimista. 

2) Sovellusten 
laatimista 

Anna: No, mun mielestä se on 
semmosta, että katotaan vaikka netistä 
jotaki vaikka ohjeita johonki tai 
tehhään vaikka jotaki tyyliin iMovieta 
tai Moviemakerilla jotaki semmosta 
työtä. Tai niinkö että katotaan jotaki 
ohjeita ja tehhään niitten ohjeitten 
mukaan ja tehhään jotaki semmosta. 

Ohjelmointi on 
valmisohjelmien 
käyttämistä. 

3) Valmisoh-
jelmien 
käyttämistä / 
tiedon 
hakemista 

Henna: No niinku tekkee ite kaikkia 
sovelluksia ja niinkö mmm no nii sit 
kaikkia sivustoja ja tämmösiä. 

Ohjelmointi on 
sovellusten 
laatimista. 

2) Sovellusten 
laatimista 

Ohjelmointi on 
internet-sivustojen 
laatimista 

4) Internet-
sivustojen 
laatimista 
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LIITE 6: Ohjelmoinnin opiskeluun kohdistuvien odotusten tulosavaruus 
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LIITE 7: Ohjelmoinnin opiskelun sitoutumisen ja sen syiden tulosavaruus 
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LIITE 8: Ohjelmoinnin opiskeluun liittyvien arvojen ja odotusten tulosavaruus 
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LIITE 9: Motivaatioon ja kognitioon liittyvien tekijöiden tulosavaruus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


