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Tutkielma käsittelee ohjelmoinnin oppimista alakoulun kontekstissa. Aihe on ajankohtainen, sillä 
syksyllä 2016 voimaan astunut peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014 sisältää 

ohjelmoinnin opettamista ja oppimista mm. matematiikan opetustavoitteissa. Lasten ohjelmoinnin 

oppimista tutkielmassa tarkastellaan teknologiakasvatuksen näkökulmasta. Oppimista avataan 

sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta ja ohjelmointia käsitellään Piaget’n lapsen ajattelun 

kehittymisen teorioiden kautta. 

Ohjelmointikäsitettä avataan sen teknologisesta näkökulmasta. Mitä ohjelmointi on? Mitä 

tarkoittavat ohjelmointiympäristö ja ohjelmointikieli? Ohjelmointia on opetettu lapsille jo 1970-

luvulla. Tällöin kehiteltiin lasten ohjelmoinnin oppimiselle tekstipohjainen Logo-ohjelmointikieli. 

Nykyään lasten ohjelmoinnissa suosittuja vaikuttavat olevan graafiset ohjelmointikielet kuten 

Scratch-ohjelmointi. 

Tutkielmassa tehdään kirjallisuuskatsaus alakouluikäisten lasten ohjelmoinnin oppimisesta kahden 

erityyppisen, tekstipohjaisen Logon ja graafisen Scratchin, ohjelmointikielen ja -ympäristön parissa. 

Logo-ohjelmointia koskevat tutkimukset ajoittuvat 1980- ja 1990-luvuille, joten teknologian 

kehittymisen myötä näitä kahta ohjelmointikieltä ei sellaisenaan ole mielekästä vertailla keskenään. 

Kuitenkin tutkimuksista on havaittavissa, että lapsen on mahdollista oppia molempia 

ohjelmointikieliä, ja ratkaisemaan niiden avulla esimerkiksi matemaattisia ongelmia. Myöskään 

teknologian kehittymisen näkökulmasta itse ohjelmoinnin perusajatus ei ole muuttunut. Edelleenkin 

ohjelmoinnin avulla ihminen antaa käskyjä koneelle. Ainoastaan ohjelmointikielet ja -ympäristöt 

ovat kehittyneet, kuten teknologialla on tapana. 

Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten erilaiset ohjelmointikielet ja -ympäristöt tukevat lapsen 

ohjelmointitaitojen kehittymistä ja sitä kautta teknologisen lukutaidon kehittymistä. Teknologinen 

lukutaito antaa ihmiselle työkaluja teknologisten ongelmien ratkaisemiseen ja sitä kautta 

teknologisen yleissivistyksen kehittymiseen. Teknologisesti yleissivistynyt ihminen pystyy toimimaan 
teknologisessa maailmassa järkevällä tavalla. 

Tarkastelussa olleista tutkimuksista käy ilmi, että lapsi pystyy oppimaan ohjelmointiin liittyviä 

käsitteitä ja perusperiaatteita. Lapsi tarvitsee kuitenkin aikaa ja asiantuntevaa tukea ohjelmoinnin 

oppimiseen varsinkin abstraktimpien käsitteiden ymmärtämiselle. Nämä vaatimukset asettavat 

varmasti haasteita ohjelmoinnin opettamiselle alakoulussa, jossa ohjelmoinnin opettaminen kaikille 

oppilaille on aloitettu peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti syksyllä 2016. 
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1 JOHDANTO 
Tässä tutkielmassa käsitellään ohjelmoinnin oppimista alakoulun kontekstissa teknologia-
kasvatuksen näkökulmasta. Aihe on ajankohtainen, sillä syksyllä 2016 voimaan astuneessa 
peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 2014 ohjelmointi on esillä muun muassa mate-
matiikan opetuksen tavoitteissa. Vuosiluokan 1–2 matematiikan opetuksen ajattelun taitojen 
sisältöalueessa mainitaan, että opetuksessa ”Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin vaiheittaisia 

toimintaohjeita laatimalla”. Vuosiluokilla 3–6 matematiikan opetuksen tavoitteena on ”In-

nostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympä-
ristössä” ja arviointikriteerien osalta 6-vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista ohjelmoinnin 
osalta kuvataan näin: ”Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmoin-

tiympäristössä”. (Opetushallitus, 2014, s. 129, 235–239.) 
Ohjelmointia on opetettu lapsille jo henkilökohtaisten tietokoneiden yleistyessä 1970–1980-
luvuilla. Tällöin Seymour Papert kehitteli lapsille suunnatun tekstipohjaisen ohjelmointikie-
len Logon (Papert, 1980). Sillä ohjailtiin tietokoneen näytöllä ”kilpikonnaa”, jolle opetettiin 

esimerkiksi geometrisiä kuvioita. Tekstipohjaisuudella tarkoitetaan ohjelmointikomentojen 
kirjoittamista tietokoneelle tekstimuodossa. 
Opetussuunnitelman perusteissa ohjelmoinnin yhteydessä mainittu graafinen ohjelmoin-
tiympäristö vaatii hieman käsitteen avaamista. Tutkielmassa avataan sekä ohjelmointikielen 
että ohjelmointiympäristön käsitteitä. Tämä on tärkeää, jotta ymmärretään opetussuunnitel-
man perusteissakin mainitun graafisen ohjelmointiympäristön ja graafisen ohjelmointikielen 
erot, eikä sekoiteta niitä toisiinsa. Lapsille suunnatuista graafisista ohjelmointikielistä tällä 
hetkellä suosittu vaikuttaisi olevan Scratch-ohjelmointikieli, jota toteutetaan graafisessa oh-
jelmointiympäristössä. Perusopetuksen ohjelmoinnin opettamisen tueksi tuotettu 
Koodi2016-sivusto suosittelee 3–6-vuosiluokilla käytettäväksi visuaalista ohjelmointiympä-
ristöä (ts. graafinen ohjelmointiympäristö). Sivustolla visuaalisista ohjelmointiympäristöistä 
esiin nostetaan juuri Scratch-ohjelmointikieli. (Koodi2016, 2016.) Ohjelmointikielen graa-
fisuudella tarkoitetaan ohjelmointikomentojen antamista tietokoneelle valmiiksi määritel-
tyinä graafisina palikoina, joita yleensä raahataan hiirellä haluttuun järjestykseen tietoko-
neen näytöllä.  
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Tutkielmassa lähestytään ohjelmoinnin oppimista sosiaalisen konstruktionismin ja teknolo-
giakasvatuksen näkökulmasta. Sosiaalisessa konstruktionismissä keskeistä on tiedon raken-
tuminen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jonka tärkeimpänä työkaluna toimii kieli. 
Teknologiakasvatuksessa keskeisinä asioina ovat teknologisen lukutaidon kehittyminen 
sekä se, miten teknologiaa opitaan. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on teknologinen 
yleissivistys. Lindh (2006, s. 65) määrittelee teknologiakasvatuksen teknologiseen maail-
maan kasvattamisena.  
Kuviossa 1 on kuvattu tutkielman teoreettista viitekehystä ja tutkielmassa käsiteltyjen teo-
riakäsitteiden linkittymistä toisiinsa. Sosiaalisen konstruktionismin oppimiskäsityksen ja 
tiedon rakentumisen näkökulmasta mielenkiintoista on teknologisen lukutaidon kehittymi-
nen. Ohjelmoinnin puolella sosiaalisen konstruktionismin voi nähdä olevan kiinnostunut oh-
jelmoinnin oppimisprosessista sekä ohjelmointikielestä ihmisten välisessä kielellisessä vuo-
rovaikutuksessa rakentuneena sosiaalisena konstruktiona. Ohjelmointi ja sen alakäsitteet voi 
nähdä kokonaisuudessaan sisältyvän teknologisen lukutaidon käsitteeseen. Lisäksi tutkiel-
massa käsitellään ohjelmointia alakoulun kontekstissa Jean Piaget'n (ks. Beard, 1971) kehit-
tämien lapsen ajattelun kehittymisen teorioiden näkökulmasta. 

 
Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys. 
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Teoreettisen viitekehyksen ja tutkielmassa käsittelyssä olevien kahden erityyppisen lapsille 
suunnatun ohjelmointikielen pohjalta tutkielman tutkimuskysymykseksi muotoutuu: 
Mitkä tekijät tukevat graafisen ja tekstipohjaisen ohjelmointikielen käyttöä perusopetuksen 
alaluokkien ohjelmoinnin opetuksessa? 
Tutkielmassa keskitytään kirjallisuuskatsauksena kahteen lapsille kehitettyyn ohjelmointi-
kieleen (Scratch ja Logo) sekä niiden ohjelmointiympäristöön. Tarkoituksena on vertailla 
aiempien tutkimusten pohjalta näitä esitystavaltaan erityyppisiä ohjelmointikieliä. Logo on 
tekstipohjainen ohjelmointikieli, kun taas Scratch on graafinen kieli (ks. Lifelong Kinder-
garten Group, 2016; Logo Foundations, 2016). Vertailun ja teoreettisen viitekehyksen poh-
jalta pyritään vastaamaan tutkielman tutkimuskysymykseen.  
Logo-ohjelmointia koskevat tutkimukset sijoittuvat pääosin lähelle sen kehittämisvuosia, jo-
ten on syytä huomioida, että teknologia ja tiede on kehittynyt niiltä ajoilta, joten kaikki tu-
lokset eivät välttämättä ole sellaisenaan valideja. Tähän tutkielmaan Logo valittiin tarkaste-
luun juuri sen vuoksi, että se on lähempänä ohjelmointikielten kehityshistorian alkupäätä 
(ks. Logo Foundations, 2016). Myös ohjelmointikielet ovat kehittyneet ja kehittyvät aivan 
kuten teknologiakin jatkuvasti kehittyy. 
Tutkijan omakohtaiset kokemukset ohjelmoinnin opiskelusta ovat, että ohjelmointitaitojen 
omaksuminen ei välttämättä käy helposti ja nopeasti. Oppimiseen vaikuttaa se, miten ohjel-
mointia opetetaan ja ohjelmoinnillisia käsitteitä avataan. Liian nopea eteneminen tai abst-
raktien ohjelmointikäsitteiden pinnallinen opetus tuottaa vaikeuksia oppijalle. Vygotskyn 
(1982, s. 154) mukaan "pedagoginen kokemus osoittaa, että käsitteiden suora opettaminen 
on tosiasiallisesti mahdotonta ja pedagogisesti hyödytöntä". Motivaatio ohjelmoinnin oppi-
miseen kasvaa opittujen asioiden ja uuden ymmärryksen kautta sekä itselle mielenkiintoisten 
ja omalle taitotasolle sopivien oppimistehtävien ratkaisemisesta. Vygotsky (1982, s. 184–

186) kutsuu lapsen lähikehityksen vyöhykkeeksi sitä, että oppimistehtävät ovat lapsen taito-
tasolle sopivia ja taitotasoa kehittäviä tehtäviä. Ohjelmointikielten tarkat ulkoa muistettavat 
syntaksit eli kielioppisäännöt aiheuttavat myös haastetta oppijalle, mutta nykyiset kehitty-
neet ohjelmointiympäristöt antavat tukea vaikeasti muistettaville syntakseille. 
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2 SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI 
Tässä luvussa oppimista käsitellään tiedon rakentumisena sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
Luvussa tehdään selkoa moninaiseen konstruktivismi-käsitteeseen ja siihen liittyviin eri 
suuntauksiin. Erityisesti keskitytään sosiaalisen konstruktionismin käsitteeseen. Sosiaali-
sessa konstruktionismissa erityisesti kielellä on merkittävä sija siinä, miten tiedon ja todel-
lisuuden ajatellaan rakentuvan. 
Sosiaalinen konstruktionismi sijoittuu käsitteenä konstruktivismi-käsitteen alle. Konstrukti-
vismilla on useita lähteitä ja suuntauksia. Sen suuntauksia yhdistää näkemys tietoon yksilön 
ja yhteisön rakentamana konstruktiona. Konstruktivismi on tietoteoreettinen paradigma, 
jonka ilmenemismuoto on konstruktivistinen oppimiskäsitys. Konstruktivistinen oppimiskä-
sitys toimii oppimisen tutkimuksen ja pedagogiikan alueella. Oppimisen tutkimuksessa sen 
painopiste on merkitysten rakentamisessa yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla erilaisissa 
oppimis- ja opiskelutilanteissa. (Tynjälä, 2002, s. 37, 58.) 
Oppiminen nähdään konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä aktiivisena kognitiivisena toi-
mintana. Tässä toiminnassa tulkitaan havaintoja ja uutta tietoa aiemmin rakennetun tieto- ja 
kokemuspohjan varassa. Konstruktivismin suuntaukset hylkäävät empiristisen epistemolo-
gian korrespondenssiteorian, jossa ajatellaan, että havaintojen kautta voitaisiin saada abso-
luuttisen objektiivista tietoa ulkopuolisesta maailmasta. Korrespondenssiteorian tilalle to-
tuuskriteereiksi konstruktivismissa asettuvat tiedon koherenssi, pragmaattisuus, elinvoimai-
suus ja konsensus. (Tynjälä, 2002, s. 37–38, 57–58.) 
Tynjälä jakaa konstruktivismin kirjavan terminologian ja suuntaukset kahteen päähaaraan, 
joita ovat yksilökonstruktivismi ja sosiaalinen konstruktivismi. Yksilökonstruktivismin haa-
raan Tynjälä sijoittaa radikaalin konstruktivismin. Yksilökonstruktivismissa painotetaan yk-
silöllistä tiedonmuodostusta ja yksilön kognitiivisten rakenteiden kuvaamista. Sosiaalisen 
konstruktivismin haaraan Tynjälä sijoittaa sosiokulttuuriset lähestymistavat, symbolisen in-
teraktionismin ja tässä tutkielmassa tarkemmassa käsittelyssä olevan sosiaalisen konstruk-
tionismin. Jokaisessa suuntauksessa ovat omat painotuksensa. Yhteistä sosiaalisen konstruk-
tivismin suuntauksille ovat kiinnostus oppimisen sosiaalisiin, vuorovaikutuksellisiin ja yh-
teistoiminnallisiin prosesseihin sekä painotus tiedon sosiaaliseen konstruointiin. (Tynjälä, 
2002, 38–39.) Tieto on konstruktionistisen käsityksen mukaan aina sosiaalisesti neuvoteltua 
(Nikander, 2001, s. 282). 
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Sosiaalinen konstruktionismi on siis yksi sosiaalisen konstruktivismin suuntauksista. Termiä 
on käytetty kirjallisuudessa kirjavasti, mutta tavallisimmin se liitetään Peter L. Bergerin ja 
Thomas Luckmannin julkaisemaan kirjaan The Social Construction of Reality. Siinä esite-
tään näkemys, jossa todellisuus rakentuu yksilöiden välisen vuorovaikutuksen kautta sosi-
aaliseksi konstruktioksi. Keskustelu muuntaa ja ylläpitää tätä todellisuutta. Sosiaalinen kon-
struktionismi asettaa vuorovaikutuksessa käytettävän kielen merkitykselliseen asemaan. 
Kieli on ihmisten rakentamaa ja näin ollen totuus nähdään myös ihmisen rakentamana. So-
siaalinen konstruktionismi näkee ihmisen ja hänen tietonsa osana maailmaa, joten se hylkää 
ajatuksen dualistisesta ihmismielen ja maailman erottelusta. (Tynjälä, 2002, s. 55–56.) 
Burr näkee kielen ja ajatukset erottamattomina toisistaan ja että kieli toimii perustana aja-
tuksille. Kieli tuottaa ja rakentaa kokemuksiamme itsestämme ja toisistamme. Diskurssilla 
(discourse) voidaan viitata kielen tilanteelliseen käyttöön sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Tämä tilanteellinen käyttö voi olla esimerkiksi keskustelua, muuta puhuttua kanssakäymistä 
tai myös kirjoitettua tekstiä.  Diskurssin pohjalta rakentuvat sosiaalisena konstruktiona myös 
käsitykset maailmasta. Vallitsevat diskurssit ovat jatkuvasti alttiita vaihtoehtoisille diskurs-
seille, jotka voivat syrjäyttää ne pois totuuden asemasta. Näin ollen käsitykset maailmasta, 
totuudesta ja todellisuudesta ovat epävakaita. Burr näkeekin, että jos vallitsevaa diskurssia 
pidetään totuutena, sen paikkansa pitävyyttä ei tarvitsisi edes vakuutella. (Burr, 2003, s. 62–

63, 80.) 
Hacking kritisoi sosiaalisen konstruktion -käsitteessä sanaa sosiaalinen. Hän näkee jonkin 
asian rakentumisen olevan hyvin usein sosiaalista, joten sosiaalinen-sana konstruktio-käsit-
teen yhteydessä voi olla turha. Näin hän keskittyy määrittelemään konstruktiota. Konstruktio 
on aikaan sijoittuva prosessi ja tulos. Konstruktionistien väite on, että tuloksesta itsestään ei 
välttämättä ilmene se, millaisessa prosessissa se syntyi. Kirjaimellisessa merkityksessä kon-
struktio viittaa rakentamiseen ja osista koostumiseen. Konstruktio sisältää sen rakentumis-
historian. Esimerkiksi tekniikan, instituutioiden ja ongelmien rakentumisessa uudet osat ra-
kentuvat aiempien osien varaan uudeksi tasoksi ja muodostavat sitä kautta tason, jonka va-
raan tulevat uudet osat rakentuvat. (Hacking, 2009, s. 63, 66, 77, 79.) 
Myös tieto on sosiaalisesti konstruoitua. Gergen näkee ymmärtämisen prosessin tapahtuvan 
aktiivisessa yhteistoiminnallisessa toiminnassa ihmisten välisissä suhteissa. Näin ollen myös 
sosiaalis-konstruktionistisen tutkimuksen mielenkiinnon kohde on selittää prosesseja, joissa 
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ihmiset kuvailevat, selittävät ja selostavat maailmaa, jossa he elävät. Sosiaalis-konstrukti-
onistisessa tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin ymmärtämisen yleisten muotojen ilmene-
minen nykyhetkellä sekä aiemmissa historiallisissa ajanjaksoissa. (Gergen, 2003, s. 15.) 
Seymour Papert huomioi, että lapset työskennellessään sinällään itsenäisesti tietokoneilla, 
pyrkivät keskusteluihin toistensa kanssa, koska heillä oli halua keskustella kokemuksistaan 
ja oppimisprosessistaan (Papert, 1980, s. 180). 
Tässä tutkielmassa mielenkiinnonkohteena on lasten ohjelmoinnin oppiminen teknologia-
kasvatuksen näkökulmasta. Ohjelmointi on osa teknologiaa. Ohjelmoinnissa keskeistä on 
ohjelmointikielen käsite. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta voidaan todeta, että 
ohjelmoinnin, ohjelmointikielen ja teknologian käsitteet ovat ihmisten sosiaalisessa kanssa-
käymisessä rakentuneita konstruktioita. Sosiaalisen konstruktionismin näkemys tiedon sosi-
aalisesta konstruoitumisesta tarkoittaa, että yksilö rakentaa ohjelmointiin ja teknologiaan 
liittyvää tietoa samalla tavalla kuin niihin liittyvät käsitteet ovat rakentuneet, aktiivisissa yh-
teistoiminnallisissa ihmisten välisissä suhteissa. 
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3 TEKNOLOGIAKASVATUS 
Lindh (2006, s. 65) määrittelee teknologiakasvatuksen teknologiseen maailmaan kasvatta-
misena. Seuraavissa alaluvuissa määritellään teknologiakasvatusta, teknologian oppimista ja 
teknologisen lukutaidon käsitettä. Luvussa avataan teknologian oppimiseen liittyviä käsit-
teitä kuten teknologista substanssia, tilanteellista empiriaa ja teknologista luovuutta. Lisäksi 
käsitellään tietojen ja taitojen suhdetta teknologian oppimisessa sekä etenkin ohjelmointiin 
olennaisesti liittyvää ihmisen ja koneen välistä suhdetta. Luvussa otetaan kantaa ohjelmoin-
nin sijoittumiseen meitä ympäröivään teknologiseen maailmaan ja sen merkitykseen tekno-
logisen lukutaidon kehittymisessä. 

3.1 Mitä on teknologiakasvatus? 
Teknologiakasvatus on kasvatusta, jonka tavoitteena on sukupuolesta riippumaton teknolo-
ginen yleissivistys. Tähän yleissivistykseen kuuluu riittävä teknologinen osaaminen nykyi-
sessä teknologisessa yhteiskunnassa. (Parikka & Rasinen, 2009.) Teknologiakasvatus näkee 
teknologisen maailman kehittyvänä ja että sen kokonaisuudet ovat yhteydessä toisiinsa 
(Lindh, 2006, s. 67). Lindh erittelee teknologisen kasvatuksen ja teknologiakasvatuksen toi-
sistaan. Teknologisessa kasvatuksessa teknologisen substanssin esineet, laitteet ja rakenteet 
nähdään suunnattomana luettelona ja se vastaa kysymykseen mitä. Teknologiakasvatuksessa 
substanssi luo oppimiselle perustan. Teknologiakasvatuksessa keskeistä on ymmärtää esi-
neiden, laitteiden ja rakenteiden yhteydet ja merkitykset kehityksen kannalta. Näin ollen se 
vastaa kysymyksiin miksi ja miten. (Lindh, 2006, s. 66.)  
Teknologia on kaikkea ihmisen luonnonympäristöstä omiin tarpeisiinsa muokkaamaa tai te-
kemää (Baskette & Franz, 2013). Teknologia sisältää tekniikan eli tekotavan sekä työväli-
neiden ja koneiden käyttötaidon. Se sisältää myös tekniikkaan liittyvän tieteellisen tiedon 
ymmärtämisen. Laajasti ymmärrettynä teknologia on keksintöjä, tuotteita, tuotantoproses-
seja, teknistä osaamista sekä teknisiä laitteita, materiaalia ja käsitteistöä. (Parikka & Rasi-
nen, 2009; Parikka 1998, 37–40; Parikka & Rasinen 1994, 18.) Teknologia on käytännön ja 
tieteellisten tietojen ja taitojen soveltamista sekä sovelluksia ja perusteiden ymmärtämistä 
(Lindh, 2006, s. 32–33). Huipputeknologiasta puhuttaessa voidaan sen ajatella olevan tek-
nologisen pyramidin huipulla. Tämän pyramidin vankka perusta on aiempaa teknologiaa 
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sekä ihmisen perifeerisiä taitoja. Uusi teknologia ja keksinnöt rakentuvat aina aiemman tek-
nologian päälle, joten teknologia on kehittämisprosessi. (Lindh, 2006, s. 34–35.)  
Järvinen (1998) näkee tärkeänä, että kun oppimisen ja opettamisen sisältönä on teknologia, 
oppimismenetelmänä on luonnollista käyttää ongelmanratkaisua, mikä sijoitetaan liittymään 
oppilaalle itselle merkitykselliseen kontekstiin. Teknologian oppiminen kuten teknologiakin 
on prosessi, johon voidaan vaikuttaa. Se sisältää tietojen ja taitojen oppimisen. Teknologian 
oppiminen on ongelmanratkaisun oppimista, jonka tuotoksena syntyy uutta teknologista sub-
stanssia. (Lindh, 2006, s. 67, 118.) 
Kuviossa 2 Lindh (2006) on hahmottanut teknologian oppimisen etenemistä ja siinä ilmaan-
tuvia käsitteitä. Teknologisesta substanssista nostetaan opeteltavaksi tilanteellisen empirian 
tasolle teknologisen maailman ilmiöitä tai artefakteja. Näitä ilmiöitä problematisoidaan, jol-
loin niitä lähdetään tarkastelemaan ongelmanratkaisun kautta. Ongelmanratkaisuprosessin 
edetessä oppija muokkaa aiempia tietoja ja taitojaan muodostaen teoreettista näkemystään 
teknologiasta. Teknologian oppimisen luovaa prosessia kuvaa kuvion 2 kaksisuuntaiset nuo-
let. Toisin sanoen oppijalla on oppimistavoitteiden puitteissa mahdollisuus vaihtaa tarkas-
teltavaa substanssia tilanteellisen empirian tasolle. Koska teoreettinen näkemys riippuu 
aiemmista taidoista ja tiedoista sekä teknologisesta luovuudesta, näkemys on oppijakohtai-
nen.  (Lindh, 2006, s. 120–121.) 

 
Kuvio 2. Teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teorianmuodostuksen, tilanteellisen empirian, substanssin ja teknologiakasvatuksessa käytettävien oppimismenetelmien keskinäinen vaikutta-vuus. (Lindh, 2006, s. 120) 
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Tiedot ja taidot 
Tekniset taidot liittyvät käytännön tekniikkaan ja työkalujen käyttötaitoon (Jones, 2009, s. 
411). Taito teknologiaan liitettynä voi olla teknistä taitavuutta tai teknologista eksperttiyttä. 
Toiminnassa taito on välttämätöntä, mutta menestymiseen toiminnassa vaaditaan myös tie-
don soveltamista. Toiminta voi olla psyykkistä tai fyysistä. Psyykkinen toiminta on ajattelua 
ja muistamista esimerkiksi matemaattisena ongelmanratkaisuna. Fyysinen toiminta tarkoit-
taa lihaksilla tapahtuvaa konkreettista tekemistä. Taidon olemukseen kuuluu näyttö tai suo-
ritus. Taito organisoituu rutiiniksi harjaantumisen kautta. Jotta jotakin taitoa voidaan har-
jaannuttaa, vaatii se ensin taidon oppimisen. (Lindh, 2006, s. 44–45.)  
Tieto voi olla tietopohjaista osaamista, jolloin puhutaan tietotaidosta tai taitotietoa, mikä on 
taitoa koskevaa tietoa. Teknologian oppimisessa ja tuottamisessa tiedot ja taidot vuorottele-
vat. Teknologinen yleissivistys on taitoa yhdistää tietoja ja taitoja käsittelyssä olevan ongel-
man mukaan. (Lindh, 2006, s. 48, 74–75.) 
Teknologinen substanssi 
De Vries (2013) puhuu teknologiakasvatuksen yhteydessä artefakteista. Artefaktit ovat ih-
misen suunnittelun tuloksia ja ne näyttäytyvät ympärillämme teknologiana (De Vries, 2013). 
Artefaktit ovat aineellisia ratkaisuja teknologisiin ongelmiin (Vèrillon, 2009, s. 194). Lindh 
(2006) käyttää teknologian yhteydessä artefaktien sijasta nimitystä teknologinen substanssi. 
Teknologista substanssia ovat ihmisen tuottamat esineet, laitteet ja rakenteet sekä niiden 
suunnitteluun, valmistamiseen ja arvioimiseen sisältyvät tiedot ja taidot. Esineet ovat yksit-
täisiä kappalemaisia kokonaisuuksia. Rakenteet ovat osista muodostuvia staattisia osakoko-
naisuuksia. Laitteet sisältävät sähköisiä ja mekaanisia toimintoja. Teknologiseen substans-
siin liittyviä tietoja ja taitoja on opittava, jotta on mahdollista oppia substanssissa esiintyviä 
analogioita ja syllogismeja. (Lindh, 2006, s. 76–78.)  
Teknologian oppiminen on analogioiden ja syllogismien oppimista. Teknologista substans-
sia on valtava määrä, joten ei ole mahdollista oppia koko substanssia yksittäisinä esineinä, 
laitteina ja rakenteina. Substanssista on löydettävä yhtäläisyyksiä ja yhtymäkohtia yksittäis-
ten asioiden kautta. Tällöin yksittäisen asian oppiminen saa loogisen selityksen toisessa tek-
nologisessa yhteydessä. (Todd, McCrory & Todd, 1985, s. 319–322; Lindh, 2006, s. 78–79, 
109.) 
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Teoria muodostuu käsitteiden järjestelmästä. Myös teknologia muodostuu käsitteistä ja niille 
on olemassa konkreetit vastineet. Tarkoituksena on suhteuttaa teknologiset käsitteet tekno-
logiseen maailmaan. Käsitteiden väliset suhteet korostuvat oppimisen edetessä. (Lindh, 
2006, s. 109; Wolman, 1973, s. 383–384; Page & Thomas, 1977, s. 342; ks. myös De Vries, 
2013, s. 149.) Teknologiakasvatuksessa on välttämätöntä käyttää käsitteitä oikein. Vaikka-
kin alaluokilla käsitteiden merkityssisältöjä on haastava ymmärtää, on ohjattava oppijaa ym-
märtämään mihin yhteyteen käsite kuuluu (Frank, 2005, s. 19–34; Black & Harrison, 1994, 
s. 13–19; Lindh, 2006, s. 109). 
Teknologisen maailman ymmärrys on ajattelun kehittymistä teknologisessa oppimisympä-
ristössä. Teknologisesta substanssista valitaan ainesta tilanteen mukaan, mikä muodostaa 
kontekstin, jossa oppimista ja ajattelun kehittymistä tapahtuu. (Lindh, 2006, s. 102–103.) 
Tilanteellinen empiria 
De Vries (2013) näkee, että teknologisia käsitteitä opitaan konkreeteissa konteksteissa. Las-
ten kannalta sopivia konteksteja ovat sellaiset, joissa he voivat harjoitella käsitteistöä toi-
minnassa, joka on heille ymmärrettävää. (De Vries, 2013, s. 150.) 
Tilanteellisuuteen liittyy oppijan aiemmat tiedot ja se mitä uutta on mahdollista oppia. Näistä 
tiedoista luodaan oppimiselle otolliset olosuhteet. Tilanteeseen luodaan motivoiva oppimis-
tilanne teknologian parissa, jossa oppijalla on mahdollista keksiä ratkaisu ongelmaan, joka 
liittyy teknologiseen maailmaan. Empiria näyttäytyy teknologian oppimisen tarkoituksena 
tai tarpeena. (Lindh, 2006, s. 27–28, 104–105.) 
Ihmisen ja koneen välinen suhde 
De Vries (2013) kirjoittaa, että jokaisen ihmisen tulisi elää teknologisessa maailmassa, niin 
että hän kokee hallitsevansa teknologiaa eikä päinvastoin. Perusymmärrykseen teknologi-
asta riittää, että meillä on tieto teknologisista artefakteista, ymmärretään, mitä ne tekevät ja 
osataan käsitellä niitä asianmukaisesti. (De Vries, 2013, s. 148.) 
Ihmisen ja teknologian suhde on monipuolistunut informaatioteknologian kehityksen myötä. 
Koneiden toiminnot ovat kehittyneet niin, että suhde on nykyään kaksisuuntainen. Koneelle 
annettava yksinkertainen komento ei enää riitä, vaan kone tarkentaa kysymällä lisää tietoa 



11  

 

toiminnolleen. Tietokoneiden ja ohjelmoitavien laitteiden ohjelmointikielten kehitys on esi-
merkki siitä, että koneiden toiminnot ovat monimutkaistuneet. Tämä vaatii myös niiden käy-
tön oppimiselta enemmän. Vaikka teknologinen substanssi kasvaa kehittyneempien laittei-
den osalta, oppiminen pysyy kuitenkin samana. Ihminen on teknologian suhteen hallitsija, 
jos hän oppii teknologiaa ja teknologiset kokonaisuudet pysyvät loogisesti hallittavissa. 
(Lindh, 2006, s. 37, 39, 61; Murrel, 1976; Singleton, Fox & Whitfield, 1973.) 
Teknologinen luovuus 
Ihmisen ja koneen välinen suhde ei ole siis tasapuolinen. Suhteessa korostuu ihmisen omi-
naisuus keksiä uutta. Uuden teknologian keksiminen edellyttää luovuutta. Teknologian op-
piminen on luonteeltaan innovatiivista. Ongelmanratkaisuprosessissa oppija pyrkii keksi-
mään toimivan ratkaisun teknologiseen ongelmaan. (Lindh, 2006, s. 40, 104.) Kouluissa las-
ten luovuuden käyttöä voidaan edesauttaa tukemalla riskinottamista ja yksilöllisiä oppimis- 
ja ajattelutapoja sekä sisäisen ja ulkoisen motivaation kasvattamisella. Ulkoisten ympäristö-
jen tulee sallia ja palkita luova käyttäytyminen. (Lewis, 2006, s. 42; Jones, 1993; Jay & 
Perkins, 1997; Lubart & Sternberg, 1995; Cropley, 1997.) 
Ohjelmointi liittyy olennaisena osana teknologiaan ja sen kehittymiseen. Ohjelmointi on 
myös ongelmanratkaisua, joten teknologisen oppimisen kannalta se muodostuu varsin mer-
kittäväksi teknologian osa-alueeksi. Teknologisen substanssin näkökulmasta ohjelmointi si-
joittuu teknologisten laitteiden kategoriaan ja niiden suunnitteluun sekä valmistamiseen liit-
tyviin tietoihin ja taitoihin. Laitteita voi olla ilman tietokoneohjelmointia, mutta tietokoneoh-
jelmointia ei voi olla ilman laitteita. Laitteiden ohjelmointi tuo niille lisäominaisuuksia, ja 
ne monimutkaistavat sekä kasvattavat teknologista substanssia. Ohjelmointi itsessäänkin 
vaatii kehittymistä teknologian kehittymisen vuoksi. Teknologisen yleissivistyksen kan-
nalta, sekä ihmisen pysymisenä hallitsevana osapuolena ihmisen ja koneen välisessä suh-
teessa, on perusteltua opettaa ohjelmointia osana teknologiakasvatusta. 
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3.2 Teknologinen lukutaito 
Teknologiseen lukutaitoon kuuluvat teknologian käyttötaito, ymmärrys teknologiaan tai sen 
käyttöön liittyvistä asioista sekä teknologian merkityksellisyyden ymmärtäminen (Dyren-
furth, 1992, s. 7). Tämän määrittelyn pohjalta Lindh (2006, s.59) rinnastaa teknologisen lu-
kutaidon käsitteen teknologisen yleissivistyksen käsitteeseen.  
Teknologinen lukutaito on kykyä ratkaista ja ymmärtää käytännön ongelmia hallussa olevien 
tietojen, luovuuden ja muiden resurssien avulla (Wells, 1993, s.19). Lindh ymmärtää tieto-
jen, luovuuden ja muiden resurssien tarkoittavan matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja 
taitoja, teknologista luovuutta sekä kätevyyttä ja käytännön taitoja. Nämä inhimilliset omi-
naisuudet liittyvät teknologiseen yleissivistykseen. Näitä ominaisuuksia tarvitaan teknolo-
gisten ongelmien ratkaisemisessa. Näin ollen ongelmien ratkaiseminen on teknologian op-
pimista eli teknologisen yleissivistyksen kehittymistä. (Lindh, 2006, s. 57–58.)  
Teknologisessa yleissivistyksessä tärkeää on ymmärtää teknologista kehitystä. Erillisten esi-
neiden rakentelu ja niiden toiminnan opiskelu pelkästään ei riitä riittävän teknologisen yleis-
sivistyksen tasolle. Myöskään ilman tuntemusta esineistä, laitteista ja rakenteista ei voida 
oppia teknologiaa. Teknologiseen lukutaitoon eli teknologiseen yleissivistykseen liittyy 
myös sosiaalinen ulottuvuus. Teknologisen yleissivistyksen luonnetta määrittävät myös yh-
teiskunnan arvot ja asenteet. Ihminen, joka on teknologisesti yleissivistynyt, pystyy toimi-
maan järkevällä tavalla teknologisessa maailmassa. (Lindh, 2006, s. 55–56, 59.) 
Teknologisesti yleissivistynyt ihminen pystyy ratkaisemaan teknologisessa maailmassa 
esiintyviä ongelmia tietojensa ja taitojensa avulla samalla luoden uutta teknologiaa. Tukena 
tässä ongelmanratkaisuprosessissa on ihmisen tietämys teknologisen substanssin analogi-
oista ja syllogismeista. Uutta teknologiaa luomalla oppimistasoonsa nähden sopivalla tavalla 
oppija oppii teknologiaa ja syventää teknologista yleissivistystään. (Lindh, 2006, s. 76.) Tek-
nologisesti yleissivistynyt ihminen ymmärtää paremmin teknologian kehittymistä, ja hän so-
peutuu paremmin nopeasti vaihteleviin teknologian kehittymisen tilanteisiin (Baskette & 
Fantz, 2013).  
Teknologista osaamista (technological competence) määrittävät sen kolme komponenttia: 
tieto, taito ja tahto. Teknologinen tieto on tietämystä teknologian käsitteistä, periaatteista ja 
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yhteyksistä sekä sen luonteesta ja historiasta. Teknologinen taito sisältää kinesteettisen tai-
don ja tuntoon liittyvät kyvyt sekä myös käytännöllisen älykkyyden. Teknologinen tahto on 
asennetta teknologiaa kohtaan. Se sisältää tunneperäisen näkökannan teknologiselle osaami-
selle. (Autio, 2011.) 
Ohjelmointi on osa kehittyvää teknologiaa. Ohjelmointia opitaan, kuten teknologiaakin, on-
gelmia ratkaisemalla. Ongelmanratkaisun tukena ovat tiedot teknologisessa substanssissa il-
menevistä analogioista ja syllogismeista. Näin ollen ohjelmoinnin oppimisessakin voi aja-
tella korostuvan teknologisen lukutaidon näkökulmasta enemmän yhtäläisyyksien näkemi-
nen ohjelmointiteknologisessa substanssissa kuin yhden ohjelmointikielen tarkka ominai-
suuksien opiskelu. Ymmärrys ohjelmoinnista ja siitä, missä ja miten sitä hyödynnetään tek-
nologisessa substanssissa, antaa yhden näkökulman tarkastella ja ymmärtää ympäröivää tek-
nologista maailmaa. 
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4 OHJELMOINTI OSANA TEKNOLOGISTA LUKUTAITOA JA 
LAPSEN AJATTELUN KEHITTYMISTÄ 

Teknologisen lukutaidon sekä siinä tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta on hyödyllistä 
ymmärtää ohjelmointia teknologiana. Ohjelmointiin kuuluu olennaisesti sovittu ohjelmoin-
tikieli sekä ohjelmointiympäristö, jossa ohjelmakoodia kehitetään. Mitä ohjelmointi on? 
Miksi kirjoitettu ohjelmointikoodi saa koneen toimimaan tietyllä tavalla? Tässä luvussa ava-
taan ohjelmoinnin käsitettä, sekä tehdään eroa ohjelmointikielen ja ohjelmointiympäristön 
välille. Luvussa käsitellään myös ohjelmoinnissa tarvittavia taitoja Piaget'n (ks. Piaget, 
1988; Beard, 1971) mukaiseen lapsen ajattelun kehittymiseen nähden. 

4.1 Mitä ohjelmointi on? 
Ohjelmointi käsitteenä on laaja ja eri tiedonaloilla se määritellään hyvinkin monella eri ta-
valla. Tässä ohjelmointi nähdään teknologisen maailman ja teknologisen substanssin osana 
lähinnä työkaluna, jolla ratkaistaan tietoteknisiä ongelmia. Ohjelmointi-käsitettä on avattu 
myös teknologisen yleissivistyksen kannalta, jotta ymmärretään ohjelmointia teknologiana.  
Tietokone pystyy käsittelemään ainoastaan binaarijärjestelmän lukuja eli nollia ja ykkösiä 
(Paananen, 2005, s. 162). Ykkösistä ja nollista koostuvien bittijonojen kautta tietokone suo-
rittaa yksinkertaisia operaatioita. Tätä bittijonojen sarjaa kutsutaan konekieleksi. Konekieli 
on ihmiselle hyvin kömpelöä käsiteltävää. Lausekieli on keksitty helpottamaan tietokoneen 
ohjelmointia ihmiselle ymmärrettävämpään muotoon. (Wikla, 1999, s. 3.) Lausekielet ovat 
helpompia lukea ja ne sisältävät monimutkaisempia kontrollirakenteita. Symbolinen kone-
kieli oli ensimmäinen askel kohti lausekieliä. Symbolisessa konekielessä tietokoneelle an-
nettavat bittijonoina annettavat käskyt olivat nimetty ihmiselle selkeämmiksi. Se oli kuiten-
kin vielä vaikealukuista ja koneriippuvaista. (Harsu, 2005, s. 22–23.) 
Kaikki ohjelmointikielet symbolisesta ohjelmointikielestä lausekieliseen ohjelmointiin 
käännetään kääntäjän, toisin sanoen kääntäjäohjelman, avulla tietokoneen prosessorin ym-
märtämälle numeeriselle konekielelle. Tätä kääntämisprosessia kuvataan kuviossa 3. Ihmi-
nen kirjoittaa jollakin valitsemallaan ohjelmointikielellä lausekielisen ohjelman (A). Tätä 
lausekielistä ohjelmaa kutsutaan myös lähdekoodiksi (source code). Kääntäjä tai kääntäjä-
ohjelma (compiler) käsittelee ja kääntää ihmisen kirjoittaman ohjelman konekieliseksi oh-
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jelmaksi (B). Tietokoneen prosessori (processor) pystyy suorittamaan käännettyä konekie-
listä ohjelmaa (B). Prosessori suorittaa konekielistä ohjelmaa juuri niin tarkasti kuin lause-
kielinen ohjelma (A) on kirjoitettu. Tuloksena prosessorin suorittamasta konekielisestä oh-
jelmasta (B) tapahtuu ohjelmoitu toiminto. Tämä toiminto on mahdollinen ratkaisu ongel-
malle, jota ihminen on tietokoneen avulla ratkaisemassa.  Ihminen kommunikoi omasta nä-
kökulmastaan lausekielisen ohjelman (A) kanssa. Tietokoneen näkökulmasta ihminen kom-
munikoi prosessorin suorittaman konekielisen ohjelman (B) kanssa. Kääntämisprosessissa 
kääntäjäohjelma tarkastaa, että ohjelmointikielen syntaksi eli kielioppi on täysin oikeassa 
muodossa, jotta ohjelma saadaan käännettyä konekieliseen muotoon. Kääntäjäohjelma itses-
sään on myös jollakin ohjelmointikielellä ohjelmoitu ohjelma. (Louden, 2003, s. 22–23; Paa-
nanen, 2005, s. 3, 163.) 

  
Kuvio 3. Kääntämisprosessi. (Paananen, 2005, s. 164) 
 Ohjelmointi on ongelmanratkaisua, jossa iso ongelma pilkotaan yksinkertaisiin pienempiin 
osiin. Ongelman pilkkominen osiin ja osien ohjelmoiminen pienemmissä osissa mahdollis-
taa myös koodin osien uudelleenkäytettävyyden. Ohjelmointi on myös testaamista. Ohjel-
moijan täytyy pystyä testaamaan kirjoittamaansa koodia systemaattisesti ja samalla analy-
soimaan, mistä mahdollinen virheellinen toiminta ohjelmassa johtuu. Ohjelmointi vaatii on-
gelmanratkaisukykyä sekä loogista päättelykykyä, jotta saadaan ymmärrys siitä, miten oh-
jelman eri osat ovat vaikutuksessa keskenään. Ohjelmointi kehittää muun muassa ongelman-
ratkaisukykyä, matemaattisia kykyjä ja kognitiivisia kykyjä. Ohjelmoitaessa opitaan ajatte-
lemaan sekä analysoimaan ja kehittämään omaa ajattelua. (Majaranta, 2002, s. 163–164.)  
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Papert (1980) antaa esimerkin, miten ohjelmointi kehittää edellä mainittuja kykyjä. Logo-
ohjelmointiympäristössä lapsi oppii antamaan käskyjä tietokoneen näytöllä ohjattavalle kil-
pikonnalle, joka piirtää liikkumisensa näytölle. Ensin lapsi oppii käskyttämään kilpikonnaa 
eteenpäin ja kääntämään kilpikonnaa antamansa astemäärän johonkin suuntaan. Näin lapsi 
oppii suorilla viivoilla piirrettäviä geometrisia kuvioita. Ympyrän piirtämiseksi lapsi joutuu 
pohdinnan eteen. Miten suorien viivojen avulla saa piirrettyä ympyrän? Lapsi kokeilee kä-
velemällä, mitä ympyrän muodon saamiseksi tarvitsee tehdä. Pian hän huomaa, että tarvitsee 
liikkua hyvin vähän kerrallaan eteenpäin, kääntyä hyvin vähän kerrallaan, ja sitä toimintaa 
jatkamalla saadaan ympyränmuotoinen kuvio aikaiseksi. Näin lapsi ratkaisee matemaattisen 
ongelman ajattelunsa ja konkreettisten kokeilujen avulla. (Papert, 1980, s. 206.) Engeström 
(1981) puhuu mielekkäästä oppimisesta, kun oppija joutuu olemassa olevien tietojensa 
kanssa ristiriitatilanteeseen. Ristiriitaisessa tilanteessa aiemmin omaksutut tiedot ja taidot 
eivät riitä tehtävän suorittamiseen. Tällöin ihminen voi kokea ristiriidan mielenkiintoisena 
ongelmana, jota lähdetään ratkaisemaan tutkimalla. (Engeström, 1981, s. 9–10.) 
Sola (2002, s. 194) näkee, että ohjelmoijan tulisi oppia ohjelmoinnin käsitteitä ja periaatteita, 
joita ovat muun muassa ehdollisuus (conditional), logiikka, toisto (loops), muuttujat (variab-
les), peräkkäisyys ja täsmällisyys. Louden (2003) määrittelee teoksessaan ehdollisuutta if-
lauseen kautta, jossa suoritettavat käskyt suoritetaan tietyillä ehdoilla eli logiikalla. Mikäli 
ehdot eivät päde suoritetaan vaihtoehtoiset käskyt. Toistolla tarkoitetaan toistuvia operaati-
oita, joita suoritetaan niin kauan kuin ehto pitää paikkaansa. Muuttujia käytetään tallenta-
maan tietoja ja arvoja, jotka voivat muuttua ohjelman suorittamisen aikana. (Louden, 2003, 
s. 167, 270, 276.) Détienne ja Bott määrittelevät peräkkäisyyden laskennan erittelynä järjes-
tykseen. Näin saavutetaan haluttu algoritmi, jolla mahdollisesti ratkaistaan ongelma. 
(Détienne & Bott, 2002, s. 13.) Edellä mainitut ohjelmoinnin käsitteet ja periaatteet ovat 
yleisiä erilaisissa ohjelmointikielissä (ks. Kernighan & Ritchie, 1988; Wikla, 1999). Enge-
ström (1988) kirjoittaa, että korkealaatuinen tieto muodostuu periaatteista ja käsitteistä. Kor-
kealaatuista tietoa voidaan soveltaa laajasti ongelmien ratkaisemisessa ja se säilyy muistissa 
pitkään. (Engeström, 1988, s. 22.) 
Konetta ei voi ohjailla summittaisilla itsekeksityillä käskyillä. Ohjelmointikielet ovat hyvin 
tarkasti määritelty, jotta sille voidaan ohjelmoida kääntäjä, joka kääntää tarkasti ohjelmoin-
tikielen kieliopin mukaisesti ohjelmointikielen komennot koneen ymmärtämään muotoon. 
Ihmisen ja koneen välisen suhteen (ks. luku 3.1) kannalta tämä on olennaista, jotta ihminen 
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ymmärtää hallitsevansa konetta ja hänellä on teknologisen luovuuden kautta mahdollisuus 
kehittää tätä suhdetta. 

4.2 Ohjelmointiympäristö 
Ohjelmointiympäristöllä voidaan ajatella kaikkea, mitä ohjelmoija kohtaa ohjelmoinnin ai-
kana. Siihen voi kuulua koodinkirjoitukseen ja tuottamiseen kuuluva tietokoneohjelma, 
mutta myös ulkopuolelta tuleva tuki vaikkapa opettajalta tai konkreettisessa ympäristössä 
olevat posterit ja virikkeet, jotka edesauttavat ohjelmointia. Tässä keskitytään lapsille suun-
nattuun ohjelmointiympäristöön tietokoneohjelmana, jossa ohjelmointia suoritetaan. 
Ohjelmointiympäristölle ja ohjelmointikielelle on syytä tehdä erottelu. Ohjelmointikieli on 
joukko sovittuja komentoja ja sääntöjä, joilla ohjataan tietokonetta suorittamaan haluttuja 
toimintoja. Ohjelmointiympäristö on ohjelmoijan tukena ohjelmoinnissa. Se voi sisältää 
useita ohjelmistotyökaluja kuten esimerkiksi koodintarkastajan, ohjelman muuttujien hallin-
nointiin ja tukea virheiden korjaamiselle. (Pea & Kurland, 1984.) 
"Rikas ohjelmointiympäristö" tukee ohjelmointia. Mitä enemmän ohjelmointiympäristö an-
taa tukea ohjelmoinnille, sitä vähemmän vaivaa itse ohjelmointi tuottaa. (Dershem & Jip-
ping, 1990, s. 36.) Ohjelmia voidaan kirjoittaa yksinkertaisesti millä tahansa tekstieditorilla 
kuten Notepadilla. Kirjoitettu ohjelma täytyy kuitenkin aina kääntää konekielelle, jotta kir-
joitettua lausekielistä ohjelmaa voidaan suorittaa tietokoneessa. Sovelluskehitystä helpotta-
maan on kehitetty integroituja ohjelmointiympäristöjä, jotka sisältävät tyypillisesti tekstiedi-
torin, kääntäjän sekä virheenjäljittimen (debugger). Virheenjäljittimellä tarkoitetaan ohjel-
mistokehityksen työkalua, joka mahdollistaa kirjoitetun ohjelman toiminnan testaamisen ja 
arvioinnin, jotta se toimisi niin kuin sen on tarkoitettu toimivan (Tonu, 2012, s. 109). Kehit-
tyneintä tapaa sovelluskehityksessä edustavat graafiset ohjelmointikehitysympäristöt. Graa-
fiset ohjelmointiympäristöt sisältävät tekstieditorin, kääntäjän ja virheenjäljittimen lisäksi 
valmiita ohjelmointikomponentteja, jotka nopeuttavat ja yksinkertaistavat ohjelmien kehit-
tämistä. Ohjelmoija voi käyttää valmiita ohjelmointikomponentteja leikkaa liimaa -tekniikan 
tyyliin ja muokata niitä omien tarpeidensa mukaisilla asetuksilla. (Paananen, 2005, s. 169.) 
Ohjelmointiympäristön tai tietokoneohjelman näkyvä osa on käyttöliittymä. Etenkin lapsille 
suunnatun graafisen käyttöliittymän suunnitteluperiaatteina Sola näkee näkyvyyden. Näky-
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vyydellä Sola tarkoittaa, että ohjelmointiympäristössä tarjolla olevat ominaisuudet kuten va-
likot ja ohjelmointikäskyt ovat helposti sekä suoraan käytettävissä ja että ne eivät ole piilo-
tettuina. (Sola, 2002, s. 185–186.) 
Hanna, Risden, Czerwinski, ja Alexander ovat listanneet lapsille suunnattujen tietokoneoh-
jelmien käyttöliittymän suunnittelussa huomioitavia suuntaviivoja, joita he ovat havainneet 
omassa työssään. Käyttöliittymän tulisi ohjeistaa käyttäjää ikäluokka huomioiden, joten esi-
merkiksi pienimmille lapsille suunnitelluissa käyttöliittymissä on hyvä välttää liikaa tekstiä 
näytöllä. Ohjeistuksen tulisi olla valinnaista, helposti ymmärrettävää sekä mahdollisten apu-
hahmojen kannustamia. Toiminnallisuuden on hyvä sisältää aluksi yksivaiheisia toimintoja, 
jotta lapsen ei tarvitse muistaa pitkiä toimintavaiheita. Kun lapsi kehittyy toimintojen käyt-
tämisessä, toimintoja voidaan yhdistää ja näin asteittain vaikeuttaa ja haastaa tekemistä. 
Käyttöliittymän olisi hyvä reagoida esimerkiksi käyttäjän hiiren liikkeeseen ja sijaintiin tuot-
tamalla ääntä, animaatioita ja vinkkejä. Tällöin lapsi saa apua käyttöliittymältä tekemisil-
leen. (Hanna et al., 1999.) 
Scratch-ohjelmointiympäristöllä kannustetaan itseohjautuvaan oppimiseen. Scratch kehot-
taa käyttäjää suunnitteluun ja se antaa käyttäjälle välitöntä sekä näkyvää palautetta koodin 
suorittamisesta. Se pyrkii helppoon navigointiin ympäristössä käyttämällä yhtä pääikkunaa, 
jossa tärkeimmät ohjelmointikehitystyökalut ovat näkyvissä. Scratchissa on eliminoitu kie-
len kielioppiin eli syntaksiin liittyvät virhetilanteet, sillä ohjelmointikomponentit on suunni-
teltu sopimaan toisiinsa kuten lego-palikat. (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman & East-
mond, 2010.) Scratch mahdollistaa monipuolisen digitaalisen median käytön ympäristös-
sään. (Maloney, Peppler, Kafai, Resnick, & Rusk, 2008). Näin ollen Scratchia voi pitää Paa-
nasen (2005) määrittelemänä graafisena ohjelmointiympäristönä, jossa myös itse ohjel-
mointi suoritetaan graafisilla ohjelmointikomponenteilla. 
Logo-ohjelmointiympäristön varhaiset versiot sisältävät tekstikentän, johon ohjelmointikäs-
kyjä kirjoitetaan näppäimistöllä. Koodin suorittaminen näkyy välittömästi tietokoneen näy-
töllä "kilpikonnan" piirtämänä kuviona (liite 2). Logon mekaaninen versio on lattialla ohjel-
moitava konkreettinen "kilpikonna", joka liikkuu ja piirtää aluspaperille sen mukaisesti kuin 
Logo-ohjelmointikielellä annetut käskyt sitä käskevät.  Alkuperäinen Logo-ohjelmointikieli 
ja ohjelmointiympäristö on kehitetty ohjelmointikielten lisääntymisen ja kehittymisen no-
peina vuosina 1960-luvun lopulla. Seymour Papert kehitteli Logon lasten ohjelmoinnin op-
pimista varten. (Papert, 1980; Logo Foundations, 2016) 
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Ohjelmointiympäristön merkitys on suuri ohjelmoinnissa. Nykyään on tarjolla graafisia oh-
jelmointiympäristöjä, jotka tukevat ohjelmointia, ilmoittavat syntaksivirheistä tai ehkäisevät 
niitä (esim. Scratch) ja tuottavat ohjelmarakenteita automaattisesti. Ohjelmointiympäristö 
liittyy teknologian oppimisen tilanteellisen empirian luomiseen (ks. luku 3.1). Tukea antava 
ohjelmointiympäristö voi luoda lasta motivoivan tilanteen edesauttamaan ongelmanratkai-
sua. Ohjelmointiympäristö voi myös piilottaa oppijalta ohjelmoinnin ymmärtämiseen liitty-
vää teknologiaa kuten Scratch-ohjelmointiympäristössä koodin kääntämisen (ks. luku 4.1 ja 
kuvio 3). 

4.3 Ohjelmointikieli 
Ohjelmointikielen avulla ihminen pystyy ymmärtämään tietokoneelle suoritettavaksi tarkoi-
tetut tehtävät (Paananen, 2005, s. 162). Se on väline tai käyttöliittymä ihmiselle käskyttää 
tietokonetta (Harsu, 2005, s. 13). Ohjelmointikieli kuvaa tietokoneelle delegoitua laskentaa, 
joka etenee prosessimaisesti. Laskenta sisältää matemaattiset laskutoimitukset, tiedonkäsit-
telyn, tekstinkäsittelyn ja tiedontallennuksen sekä -noudon. (Louden, 2003, s. 3.) 
Tietokone ymmärtää äidinkielenään konekieltä. Konekieli mahdollistaa yksinkertaisten ope-
raatioiden suorittamisen. Tällaisia operaatioita ovat tiedon hakeminen keskusmuistista, tal-
lentaminen keskusmuistiin, laskutoimitusten ja vertailujen tekeminen. Käytännössä kone-
kieli on numeroina esitettyjä operaatioita. Ohjelmoijan on mahdollista ohjelmoida tietoko-
netta konekielellä, mutta nykyään ohjelmat ovat sen verran laajoja ja monimutkaisia, että 
käytännössä tämä on mahdotonta. (Paananen, 2005, s. 162) 
Symbolinen konekieli on kehitetty ihmisen ajattelulle luonnollisempaan muotoon. Symbo-
lisessa konekielessä esimerkiksi yhteenlaskua kuvaava numerokoodi voisi olla korvattu 
ADD-symbolilla ja vähennyslaskua kuvaava numerokoodi SUB-symbolilla (kts. listaus 1). 
Numeeriset monimutkaiset muistiosoitteet voidaan korvata symbolisilla muistipaikkojen ni-
millä esimerkiksi SUM tai X (ks. listaus 1). (Paananen, 2005, s. 162.) 
SUB SUM, X 
ADD SUM, Y 
Listaus 1. Esimerkki symbolisesta konekielestä.(Paananen, 2005, s. 163) 
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Korkean tason lausekielet tarkoittavat, että ohjelmointikielen peruselementit ovat lauseita 
(Paananen, 2005, s. 163). Korkean tason lausekielet sisältävät kehittyneempiä kontrollira-
kenteita kuten toistorakenteet ja aliohjelmat. Korkean tason lausekielet yhdistetään usein so-
velluskehittimiin, jotka sisältävät yleensä graafisen käyttöliittymän. Sovelluskehittimet tar-
joavat mahdollisuuden monipuolisempaan ohjelmistotuotantoon ja niillä pystyy myös gene-
roimaan ohjelmia. (Harsu, 2005, s. 23.) Ohjelmien generoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi, 
että sovelluskehitin tuottaa jonkin syntaksiltaan eli kieliopiltaan haastavan ohjelmointira-
kenteen automaattisesti. Tällöin ohjelmoijan ei tarvitse muistaa ulkoa kaikkia abstrakteja 
rakenteita.  
Ohjelmointikielellä on oma syntaksinsa, joka määrää ohjelmoitavien lauseiden tarkan muo-
don eli kieliopin. Ohjelmoijalle jää tehtäväksi määrätä lauseiden sisältö. Kääntäjä (Compi-
ler) tarkistaa lauseiden syntaksin oikeellisuuden. Ohjelmoijan tuottamaa lauseiden sisältöä 
on kuitenkin testattava systemaattisesti ohjelmoidun ohjelman käyttäytymistä havainnoi-
malla. (Paananen, 2005, s. 163.)  
Jokaisella ohjelmointikielellä on oma sovittu syntaksinsa. Useissa eri ohjelmointikielissä 
esiintyy kuitenkin samankaltaisia rakenteita. Esimerkiksi suosituissa C-kielessä ja Java-kie-
lessä syntaksi koostuu muun muassa muuttujista ja niiden tyypeistä, operaattoreista, toisto-
lausekkeista, valintalauseista ja funktioista eli aliohjelmista (Kernighan & Ritchie, 1988; 
Wikla, 1999). Listauksessa 2 on esiteltynä C-kielen yksinkertainen 5-rivinen esimerkkioh-
jelma ja selostettu esimerkkiohjelman C-kielen syntaksiin liittyviä asioita. Majaranta (2002, 
s. 163) näkee, että syntaksin toiminnallisten ja loogisten rakenteiden ymmärtäminen on edel-
lytys mielekkäälle ohjelmoinnille. 
1. #include <stdio.h>             // Sisällyttää valmiin stdio.h funktiokirjaston               // käytettäväksi helpottamaan ohjelmoimista.  
2. main ( )             // Ohjelman pääfunktio main(), josta ohjelman                                   // suoritus alkaa. Sulut main-sanan perässä pakolliset. 
3. {            // Aloitusaaltosulku "{" kertoo kääntäjälle, mistä main-             // funktion lausekkeet alkavat. 
4.    printf ("hello, world\n");        // Ainoa main-funktion sisältämä lause funktiokutsuna,             // joka tulostaa näytölle tekstin "hello, world". Puolipiste            // ";" on pakollinen ja se kertoo kääntäjälle mihin                      // kirjoitettu lause loppuu. Merkintä "\n" on C-kielen                                   //merkintätapa rivinvaihdolle. 
5. }          // Lopetusaaltosulku "}" kertoo kääntäjälle, mihin asti          //main- funktiota suoritetaan. 
Listaus 2. C-ohjelmointikielen esimerkkiohjelma. (Kernighan & Ritchie, 1988, s. 6–7) 
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Ohjelmointikielen avulla ohjelmoija pystyy ilmaisemaan ongelmanratkaisuprosessia, jonka 
tietokone sitten suorittaa. Dershem ja Jipping (1990) näkevät ohjelmointikielen opiskelun 
hyötyinä mm. ongelmanratkaisutaitojen kehittymisen, uuden kielen helpomman oppimisen 
ja oman kielen suunnittelun kehittymisen. Oman ohjelmointikielen suunnittelun osaamisen 
tärkeyttä Dershem ja Jipping korostavat, sillä ohjelmointikieli on väline ihmisen ja koneen 
väliselle (human/machine interaction) kommunikaatiolle. (Dershem & Jipping, 1990, s. 3–

4.)  
Harsu (2005) näkee tärkeämpänä ohjelmointikielien yleisten periaatteiden ja peruskäsittei-
den tuntemista kuin yhden kielen osaamista ja opettelua. Yhden kielen opiskelu rajoittaa 
mahdollisuuksia, ja useasti ongelmia lähdetään ratkomaan käyttämällä aina samaa kieltä, 
mikä ei välttämättä sovellu parhaiten ongelmaan. Yleisten käsitteiden tunteminen edesauttaa 
myös uusien ohjelmointikielien oppimista, ohjelmointikielen valintaa tarkoituksenmukai-
sesti, ajatusten esittämiskykyä ja oman ohjelmointikielen suunnittelua. (Harsu, 2005, s. 14.) 
Ohjelmointikielien kehittyminen noudattaa samaa prosessia kuin mikä tahansa teknologian 
kehittyminen. Luvussa 3.1 kuvattiin huipputeknologiaa teknologisen pyramidin huippuna, 
jonka perustan muodostaa aiempi teknologia. Myös ohjelmointikielet ovat kehittyneet alun 
numeerisesta konekielestä kohti ihmisen ajattelua lähempänä olevaa korkean tason lause-
kieltä. 
Ohjelmointikieliä ovat hallinneet tekstipohjaiset kielet. Ohjelmoinnin yleisten periaatteiden 
ja peruskäsitteiden oppimiselle on kehitetty myös graafisia ohjelmointikieliä, jossa ohjel-
mointi suoritetaan erilaisia kuvakkeita järjestelemällä. Seuraavissa luvuissa käsitellään lap-
sille suunnattua graafista Scratch-ohjelmointikieltä ja ensimmäistä lapsille kehiteltyä teksti-
pohjaista Logo-ohjelmointikieltä. 

4.3.1 Scratch-ohjelmointikieli 
Scratch on ohjelmointikieli ja ohjelmointiympäristö (ks. liite 1), jonka on kehittänyt Lifelong 
Kindergarten Group MIT Media Lab:ssa (Lifelong Kindergarten Group, 2016). Scratchin 
tavoitteena on esitellä ohjelmointia siitä kiinnostuneille vasta-alkajille. Scratch on graafinen 
ohjelmointikieli, jossa ohjelmointi tapahtuu graafisten käskylohkojen tai ohjelmointipalikoi-
den (command blocks) avulla. Ohjelmointipalikoilla ohjataan Scratch-ohjelmointiympäris-
tön tarjoamia tai käyttäjän itse luomia graafisia olioita (sprites). Scratch-ohjelmointiympä-
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ristössä ei ole erillistä ja näkyvää ohjelmakoodin kääntäjää (compiler), jolla ohjelmointikie-
len kielioppi eli syntaksi käännetään tietokoneen ymmärtämäksi konekieleksi. Käytännössä 
ohjelmointi tapahtuu Scratchissa tietokoneen hiirellä raahaamalla ohjelmointipalikoita oh-
jelmointiruutuun. Palikoiden muodot ja liitäntätavat eliminoivat ohjelmointikielen syntaksi-
virheet. (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman, & Eastmond, 2010; Maloney, Peppler, Kafai, 
Resnick, & Rusk, 2008.)                                          
Ohjelmointikieli sisältää muun muassa aritmeettiset- ja vertailuoperaatiot. Aistivat koodipa-
likat mahdollistavat hahmojen reagoinnin ruudulla nähtäviin tapahtumiin ja vaikkapa hiiren 
kursorin liikkeeseen nähden. Kontrollirakenteet kuten ehto- (if), toistolauseet (for), tapahtu-
manlaukaisimet (event triggers) ovat mukana Scratch-ohjelmointikielessä. Kommunikointi 
hahmojen välillä tehdään viesteillä. Scratch mahdollistaa myös muuttujien (variables) käy-
tön ympäristössään. (Maloney, Peppler, Kafai, Resnick, & Rusk, 2008.) 
Scratchissa ohjelmointipalikat on muotoiltu niin, että ne sopivat toisiinsa vain tarkoituksen-
mukaisesti. Tämä toiminto näyttäytyy ohjelmointikielen syntaksina ja on verrattavissa teks-
tipohjaisten ohjelmointikielien syntaksiin. Scratch sisältää käskypalikoita (command 
blocks), jotka ovat verrattavissa tekstipohjaisen ohjelmointikielen lauseisiin. Ohjauspalikat 
(Control blocs) mahdollistavat mm. ehtolauseet ja niiden muoto helpottaa ymmärtämään nii-
den vaikutusalueen verrattuna tekstipohjaisten kielien lopetusmerkkeihin. Toimintopalikat 
(functions) sisältävät mm. aritmeettiset operaatiot, joita voidaan käyttää käskypalikoiden ar-
gumentteina. Tapahtumanlaukaisimilla (trigger blocks) saadaan ohjelma reagoimaan esi-
merkiksi tietyn näppäimen painallukseen. Scratchissa muuttujiin (variables) voidaan sisältää 
numeroarvo (integer)-, boolean- tai merkkijonotyyppistä (string) tietoa. (Maloney, Resnick, 
Rusk, Silverman & Eastmond, 2010.) 
Graafiset oliot (sprites) tekevät Scratchista oliopohjaisen kielen, mutta ei täysiveristä olio-
ohjelmointikieltä, mikä on yksi ohjelmointikielten laji. Graafiset oliot sisältävät sen käyttäy-
tymiseen liittyviä käskyjä ja muuttujia. Graafinen olio ei voi käskyttää suoraan toista oliota 
esimerkiksi liikkumaan. (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman & Eastmond, 2010.)  
Graafisten olioiden välinen kommunikointi on toteutettu viestien (message) avulla. Jokainen 
olio voi lähettää haluamansa sisältöisen viestin ja toiset oliot voivat reagoida tiettyyn viestiin 
tapahtumanlaukaisimella (trigger block) haluamallaan tavalla. Etuna tässä olioiden välisessä 
löyhässä sidoksessa nähdään olevan graafisten olioiden uudelleenkäyttämisen mahdollisuus 
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uusissa ohjelmointiprojekteissa ja niiden jakamisen muiden käyttäjien kesken. (Maloney, 
Resnick, Rusk, Silverman, & Eastmond, 2010.) 
Samanaikaisuudella (multi-threading) Scratchissa tarkoitetaan hahmojen eli graafisten oli-
oiden samanaikaisia tapahtumia. Samanaikaisuuden on mielletty olevan pitkälle kehittyneitä 
ohjelmointitekniikoita. Kuitenkin normaalissa elämässäkin asioita tapahtuu jatkuvasti sa-
manaikaisesti, joten on luonnollista, että Scratchissa oliot voivat tehdä useampaa asiaa sa-
maan aikaan. (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman & Eastmond, 2010.) 
Graafisilla ohjelmointipalikoilla on hintansa. Käytännössä jokainen ohjelmointipalikka vie 
paljon tilaa ruudulta, joten ohjelmien laajentaminen ja lisäominaisuuksien ohjelmointi saat-
taa viedä etunsa verrattuna tekstipohjaisiin ohjelmointikieliin. (Maloney, Resnick, Rusk, Sil-
verman & Eastmond, 2010.) 
Scratch-ohjelmointikieli tarjoaa oleellisimpia ohjelmoinnin perusperiaatteita syntaksissaan 
eli kieliopissaan (vrt. luku 4.3), mikä mahdollistaa perusperiaatteiden soveltamisen muiden-
kin ohjelmointikielten oppimiseen. Kielen esitystapa on graafisina lohkoina tai toisin sanoen 
kuvina, jotka sisältävät myös tekstiä. Voisi ajatella, että Scratch-ohjelmointikielen syntaksi 
sopii niille oppijoille, jotka oppivat paremmin kuvien, kuin tekstien perusteella. Kuvina an-
nettavat komennot rajoittavat Scratch-ohjelmointikielen käytön ainoastaan Scratch-ohjel-
mointiympäristöön. Tämä saattaa rajoittaa myös teknologisessa substanssissa esiintyvien 
analogioiden ja syllogismien (ks. luku 3.1) oppimista. Scratchin ohjelmointiympäristöstä 
puuttuva näkyvä kääntäjä saattaa heikentää ohjelmoinnin ymmärtämistä teknologiana, sillä 
kuten luvussa 4.1 huomattiin, käännösprosessi kuuluu olennaisena osana ohjelmointiin. Ko-
mentojen antaminen kuvina vie enemmän tilaa tietokoneen ruudulta, joten laajojen ja moni-
mutkaisten ohjelmien ohjelmoiminen saattaa hankaloittaa niiden ymmärtämistä ja ohjel-
mointia. 

4.3.2 Logo-ohjelmointikieli 
Logo-ohjelmointikieli kehitettiin 1967 (Logo Foundations, 2016). Seymour Papert kehitti 
Logo-ohjelmointiympäristöä lasten ohjelmoinnin ja tietokoneen käytön oppimista varten 
(Papert, 1980, s. 8). Logo-ohjelmointikielellä ohjataan Logo-ohjelmointiympäristössä kilpi-
konnaa tietokoneen näytöllä tai kilpikonnan mekaanista versiota lattialla. Papertin (1980) 
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ideana oli, että ohjelmoija opettaa kilpikonnalle uuden sanan ja näin ollen joutuu ohjelmoi-
maan sanan merkityksen kilpikonnan ymmärtämällä Logo-ohjelmointikielellä. Kilpikon-
nalla voi piirtää kuljetun reitin näytölle tai paperille. (Papert, 1980, s. 8, 56–59.) 
Kilpikonnaa voidaan ohjailla muutamilla yksinkertaisilla komennoilla. Esimerkkejä ohjaus-
käskyjen käytöstä on liitteessä 2. Ohjauskäskyjä ovat mm. FORWARD (eteenpäin), BACK 
(taaksepäin), LEFT (käänny vasemmalle) ja RIGHT (käänny oikealle). Ohjauskäskyn pe-
rään kirjoitetaan numeroina halutun toimenpiteen numeerinen koko. Esimerkiksi FOR-
WARD 100 liikuttaa kilpikonnaa näytöllä 100 pykälää eteenpäin ja LEFT 90 kääntää kilpi-
konnaa paikallaan 90 astetta vasempaan. Logo-ohjelmointikielessä on käytössä myös tois-
tokäsky (REPEAT) jäsentämään ja vähentämään tarvittavien koodirivien määrää sekä muut-
tujat mahdollistamaan ohjelmien monipuolista käyttämistä. (Papert, 1980, s. 56–59, 70–71.) 
Logo mahdollistaa myös aliohjelmien käytön. Esimerkiksi kun on ohjelmoitu neliö 
(SQUARE) ja kolmio (TRIANGLE), niitä voidaan uudelleen käyttää ohjelmassa talo 
(HOUSE) (ks. liite 2). Ohjelmoinnin keskeinen käsite virheenkorjaus (debugging) on myös 
konkreettisesti mukana, kun ohjelmoija näkee välittömästi ruudulla koodinsa tuloksen ja voi 
nähdyn perusteella tehdä korjauksia koodiin. Tästä on esimerkki liitteessä 2. (Papert, 1980, 
s. 59–62.) 
Myös Logo-ohjelmointikielen syntaksi sisältää yleisimmissä ohjelmointikielissä käytettyjä 
ohjelmoinnin perusperiaatteita (vrt. luku 4.3) ja näin ollen mahdollistaa niiden soveltamisen 
muidenkin ohjelmointikielten oppimisessa. Tekstipohjaisuus vaatii oppijalta lukutaidon ja 
tekstin ymmärtämisen taitoa. Logo kuten myös muut yleisimmät tekstipohjaiset ohjelmoin-
tikielet on kehitetty syntaksiltaan englanninkielellä, joten se vaatii oppijalta jonkin verran 
kielitaitoa. Tekstimuodossa olevan koodin siirrettävyys ja uudelleenkäyttö on helppoa. 
Logo-ohjelmoinnin ohjauskäskyjä onkin mahdollista kirjoittaa millä tahansa tekstinkäsitte-
lytyökalulla tai käsin paperille. Tämä ei rajoita ohjelmointitoimintaa Scratchin tapaan yhteen 
tietynlaiseen ohjelmointiympäristöön, vaikkakin ohjauskäskyjen suorittaminen ja testaami-
nen vaatii Logo-kielelle tarkoitetun ohjelmointiympäristön. 

4.4 Ohjelmointi ja alakouluikäisen ajattelun kehittyminen 
Ohjelmointi on ongelmanratkaisua ja ongelmanratkaisutoiminnassa tarvitaan ajattelukykyä. 
Tässä luvussa käsitellään alakouluikäisen ajattelun kehittymistä ja sen yhteyttä ohjelmoin-
nissa tarvittavaan osaamiseen. Onko alakoululaisen mahdollista oppia ohjelmointia? 
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Jean Piaget (1988) on tutkimuksissaan muodostanut teorioita lapsen ajattelun kehittymistä. 
Piaget (1988) erottaa kognitiivisen kehityksen kolmeen eritasoiseen pääkauteen ja niiden 
alakausiin. Pääkaudet muodostavat rungon ajattelun kehityksen vaiheille, mutta ne eivät 
edusta yksilöllistä henkistä kehittymistä. Ensimmäinen kausi on sensomotorisen älykkyyden 
kausi, joka kestää syntymästä noin 1,5 vuoteen asti. Tällä kaudella toiminnot ovat refleksin-
omaisia. Toinen kausi on konkreettisiin operaatioihin kuuluvien luokkien, suhteiden ja lu-
kujen valmistautumis- ja rakentumiskausi, joka kestää 1,5 vuodesta noin 12 vuoden ikään. 
Tämä kausi jakaantuu esioperationaalisten esittävien symbolien alakauteen ja konkreettisten 
operaatioiden alakauteen. Esioperationaalisten esittävien symbolien alakausi jakaantuu kol-
meen vaiheeseen, jotka kestävät noin 2 vuodesta 7 vuoteen asti. Konkreettisten operaatioi-
den kausi kestää noin 8 ikävuodesta 12 ikävuoteen, joka sijoittuu tämän tutkielman pääasi-
alliseksi mielenkiinnon kohteeksi. Muodollisten operaatioiden kausi alkaa noin 12 vuoden 
iästä eteenpäin. (Piaget, 1988, s. 102–107; ks. myös Beard, 1971, s. 31–32, 35, 57, 76; Takala 
& Takala, 1980, s. 117.) Muodollisten operaatioiden kausi alkaa siis alakoulun loppuvai-
heessa, joten myös sitä käsitellään tässä hieman tarkemmin. 
Konkreettisten operaatioiden kaudella lapselle on valmistumassa rakenteita, joita voidaan 
eritellä eri muodoissaan. Tällaisia rakenteita ovat luokittelut, sarjoitukset, yksi-yhteen -vas-
taavuudet, yksinkertaiset tai sarjaluontoiset vastaavuudet, kerrannaisoperaatiot ja aritmeetti-
sella tasolla kokonais- ja murtolukujen addiktiiviset ja multiplikatiiviset rakenteet. (Piaget, 
1988, s. 106.) 
Konkreettisten operaatioiden kaudella lapsen minäkeskeisyyden tilalle kehittyy yhteistoi-
minnallisuutta (Beard, 1971, s. 96–97; McLeod, 2010). Lapsi oppii nopean lajittelun useam-
man lajittelukriteerin perusteella. Lapsi oppii ymmärtämään kokonaisuuksia ja sen osien 
suhteita sekä luokkia ja sen alaluokkia. Rajoitteita konkreettien operaatioiden kaudella on 
muun muassa sanallisten ongelmien ratkaisemisessa sekä kyvyttömyydessä havaita yleisiä 
sääntötapauksia ja hyväksyä olettamuksia. Ongelmia ratkotaan kokeilemalla, eikä oletuksia 
ja hypoteeseja testaten. (Beard, 1971, s. 96–97; ks. myös Takala & Takala, 1980, s. 127–

128.) Ohjelmoinnissa on oleellista pystyä pilkkomaan ongelmat osiin ja näiden osaongel-
mien ratkaisuja ohjelmoimalla ratkaistaan ongelmakokonaisuuksia. Ohjelmoitaessa pyritään 
yleensä kuvittelemaan oletettu lopputulos hypoteesein, joten konkreettien operaatioiden 
kaudella olevalle lapselle ohjelmointitoiminta voi olla ominaisempaa kokeilevalla ongel-
manratkaisutyylillä. 
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Konkreettien operaatioiden kaudella lapsi oppii käsittelemään peräkkäisyysjärjestystä ja ver-
tailemaan eri muodossa olevia lukuja, etäisyyksiä ja korkeuksia. Lapsi oppii käsittelemään 
luokkien hierarkiaa esimerkiksi luokittelemalla eläimiä yksiselitteisiin luokkiin ja lajittele-
maan numeroita parittomiin ja parillisiin. Tällä osakaudella opitaan käsittelemään yksinker-
taista koordinaatistoa, jossa numeroilla ja aakkosilla merkattujen vaakatason ja pystytason 
perusteella voidaan paikantaa kohteen yksiselitteinen paikka. (Piaget, 1988, s. 106–107; 
Beard, 1971, s. 97–100.) Sekä Scratch-ohjelmoinnissa että Logo-ohjelmoinnissa 2-ulottei-
sen vaaka- ja pystytasolla tapahtuvan sijaintitiedon ymmärtäminen on keskeistä tarkoituk-
senmukaisen ohjelmoinnin suorittamiseksi. Ongelmia ratkaistaessa ohjelmoimalla on oleel-
lista pystyä käsittelemään peräkkäisyysjärjestystä. Vertailukyky korostuu esimerkiksi ohjel-
mointikielten ehtolauseiden määrittelyssä loogisella tavalla. (kts. luku 4.1.)  
Lapsi pystyy ymmärtämään käsitteitä oman kokemuksen pohjalta konkreettisten operaatioi-
den kaudella, mutta käsitteiden yleistäminen ei vielä onnistu. Uusien käsitteiden ymmärtä-
miseksi tarvitaan käytännön toimintaa ja konkretisointia, jossa esimerkiksi tilavuuden käsi-
tettä havainnollistetaan pahvilaatikoiden avulla. Konkretisoinnista on hyötyä myös algebran 
lausekkeiden ymmärtämisessä, jolloin yhdeksänvuotias pitää yksinkertaisena operaatioita, 
jotka ilman konkretisointia ovat 13-vuotiaallekin vaikeita suorittaa matemaattisia symboleita 
käyttäen. (Beard, 1971, s. 114–116; ks. myös McLeod, 2010; Takala & Takala, 1980, s. 
127.) Ohjelmointi on konkreettista toimintaa, jossa toiminnan lopputulos on nähtävissä tie-
tokoneen näytöllä tai ohjelmoitavassa laitteessa. Käsin kosketeltava ohjelmoitava laite saat-
taa tuoda konkreettisuuden näkökulmasta ohjelmoinnin vielä konkreettisemmaksi toimin-
naksi. 
Muodollisten operaatioiden kausi alkaa noin 12-vuotiaana. Tällä kaudella kehityksessä ta-
pahtuu runsaasti muutoksia. Muodollisten operaatioiden kaudella tapahtuu loogisen ajatte-
lun kehittymistä. Lapsi pystyy kuvittelemaan oletettua toimintaa ja esittämään johtopäätök-
siä siitä. (Piaget, 1988, s. 107–108.) Nämä olettamukset ovat hypoteeseja, joiden paikkansa 
pitävyyttä voidaan testata kokeellisesti. Nuori on irrottautunut minästään ja ajatusmaailmas-
taan sen verran, että hän pystyy havainnoimaan tasapuolisesti. Tällöin nuori pystyy myös 
tekemään päättelyitä olettamusten ja hypoteesien perusteella. (Beard, 1971, s. 120, 123; ks. 
myös Takala & Takala, 1980, s. 128.) Ohjelmoinnin kannalta hypoteesien tekeminen mah-
dollistaa määrätietoisemman ohjelmointitoiminnan, jossa ohjelmakoodia on mahdollista 
muokata ja testata oletettujen lopputulosten pohjalta. 
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Nuori pystyy huomaamaan muodollisten operaatioiden kaudella samanlaisia piirteitä eri ta-
pauksissa ja muodostamaan yleisiä lakeja tapauksien pohjalta. Konkreettien operaatioiden 
kaudella lapsi sen sijaan pitää eri tapauksia irrallisina ja toisiinsa liittymättöminä. Lapsi pys-
tyy selittämään tapahtumia, mutta ei ajattele yleisiä lakeja niiden taustalla. (Piaget, 1988, s. 
107; Beard, 1971, s. 122–123.) Eri ohjelmointikielet sisältävät useita samankaltaisia periaat-
teita ja käsitteitä tai toisin sanoen yleisiä lakeja. Näin ollen muodollisten operaatioiden kau-
della on mahdollista laajentaa ohjelmointiosaamista helpommin muihinkin ohjelmointikie-
liin. 
On syytä painottaa, että Piaget'n muotoilemat ajattelun kehittymisen pääkaudet tapahtuvat 
yksilöllisesti ja tarkkaa ikärajaa esimerkiksi konkreettisten operaatioiden ja muodollisten 
operaatioiden kaudella ei ole. Piaget'n lapsen ajattelun kehittymisen teoria ei ota huomioon 
lapsen aiempaa kokemusta tai sosiaalisia olosuhteita. (Lourenço & Machado, 1996, s. 153.) 
Voidaan kuitenkin ajatella, että konkreettisten operaatioiden kausi ja muodollisten operaati-
oiden kausi sijoittuvat hyvin lähelle alakouluikäisen ajattelun kehittymistä. Muodollisten 
operaatioiden kausi alkaa lähellä alakoulun viimeisiä vuosiluokkia ja konkreettisten operaa-
tioiden kausi sijoittuu lähes koko alakoulun ajalle. Näin ollen voidaan sanoa, että alakou-
luikäinen pystyy oppimaan ohjelmointiin liittyviä käsitteitä ja ohjelmointitoimintaa konk-
reettisessa ja kokeilevassa toiminnassa. 
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5 KATSAUS AIEMPIIN TUTKIMUKSIIN SCRATCH- JA LOGO-
OHJELMOINNISTA 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksiin ja tieteellisiin artikkeleihin, joita tutkielman mie-
lenkiinnon kohteina olevista Scratch- ja Logo-ohjelmoinnista on tehty. Tutkimustulosten 
pohjalta tehdään johtopäätöksiä tämän tutkielman teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. 

5.1 Katsaus tutkimuksiin Scratch-ohjelmoinnista 
Meerbaum-Salant, Armoni ja Ben-Ari tutkivat Scratchin soveltuvuutta tietotekniikan käsit-
teiden opettamiseen. He tuottivat ohjekirjan opettajille, joka sisälsi valmiita runkoja Scratch-
projekteille, ja jossa käydään läpi Scratchin ominaisuuksia. Tarkoituksena heillä oli, että 
opettajilla on ohjelmointikurssille materiaali, jonka avulla voidaan tukea oppilaiden oppi-
misprosessia. Tutkimukseen osallistujat olivat 14–15-vuotiaita ohjelmoinnin vasta-alkajia. 
Opettajilla ei kurssin alkaessa ollut Scratch-kokemusta, mutta toisella heistä oli muuta ko-
kemusta tietotekniikan opetuksesta. Oppilaat sisäistivät joitakin ohjelmoinnin käsitteitä ku-
ten ehtolauseet, toistolause ja viestienvälityksen, joissa heidän tiedollinen suorituskyky ke-
hittyi. Alustuksessa, muuttujissa ja samanaikaisuudessa eli moniajossa oli haasteita. Näissä 
nähtiin, että ne ovat abstraktimpia käsitteitä kuin muut käsitteet. Scratch on pitkälle kehitty-
nyt ympäristö ja sen tekniset sekä pedagogiset näkökulmat vievät aikaa oppiakseen. Tutkijat 
uskoivat, että täsmällinen opetus, jossa keskitytään erityisesti haastavien käsitteiden oppimi-
seen, edesauttaa käsitteiden oppimista. Opettaja, jolla oli tietoteknistä opettamiskokemusta 
valmisteli yleensä kurssit hyvissä ajoin ennakkoon. Tässä tapauksessa hän sai opetusmateri-
aalin juuri ennen kurssia käyttöönsä, mikä osaltaan voi vaikuttaa ongelmien esiintymiseen 
abstraktimpien käsitteiden ymmärryksessä. (Meerbaum-Salant, Armoni & Ben-Ari, 2013.) 
Maloney ja Resnick kuvailevat artikkelissaan Scratch-ohjelmointiympäristön ominaisuuk-
sien hyviä puolia oppimisen kannalta. Scratchissa käytettävät graafiset blokit poistavat mah-
dollisuuden syntaksi- eli kielioppivirheiden tekemiselle, sillä blokit sopivat toisiinsa vain 
tietyin ehdoin. Näin käyttäjä voi keskittyä muihin ongelmiin. Blokkien muoto ja visuaalinen 
palaute auttaa ymmärtämään ohjelman rakentamista ja tietotyyppien käyttämistä. Scrat-
chissa tähdennetään yksinkertaisuutta. Siinä on vähän komentoja verrattuna siihen, kuinka 
laajan skaalan projektimahdollisuuksia se antaa. Scratch-ohjelmointiympäristössä ohjelmoi-
tavat objektit eivät ole sidottu tiukasti toisiinsa. Tämä mahdollistaa yhteistoiminnallisuuden 
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ja koodin jakamisen toisten käyttäjien kesken. Koodin editointi onnistuu ohjelman ajon ai-
kana ja komentojen suorittaminen näkyy graafisena palautteena tietokoneen näytöllä. Muut-
tujien ja listojen visuaalisuus edesauttaa näkemään tiedon muuttumisen suorituksen aikana. 
Scratch on nopeasti opittavissa. (Maloney & Resnick, 2010.) 
Maloney, Peppler, Kafai, Resnick ja Rusk seurasivat tutkimuksessaan nuorten Scratch-oh-
jelmointia kerho-olosuhteissa. Kerholaiset olivat 8-18-vuotiaita, joiden ohjelmoinnin oppi-
mista havainnoitiin 18 kuukauden ajan. Tutkimuksen aikana kertyi 536 Scratch-projektia 
analysoitavaksi. Oppilaat oppivat löytämään ja käyttämään toistolauseita, ehtolauseita, ob-
jektien kommunikointia ja tahdistusta. Haastavia käsitteitä oppia olivat muuttujat, boolean-
logiikka ja satunnaisluvut. Asiantuntevalla neuvonantajalla oli tärkeä rooli uusien käsittei-
den kuten muuttujan käyttöönotolle projekteihin. Tutkijat päättelivät, että Scratch oli ker-
hossa suosittu sen blokeilla yksinkertaistetun ohjelmoinnin mekaniikan vuoksi, mikä poistaa 
kielioppivirheet, antaa palautetta mihin palikan voi sijoittaa ja antaa välitöntä palautetta koo-
din suorituksesta. Scratch-ohjelmointiympäristön multimedia-näkökulman pääteltiin myös 
vaikuttavan nuorten innostuksen säilymiseen. Toisaalta lapsia haastatellessa kävi ilmi, että 
he eivät olleet ymmärtäneet Scratchin ja tietokoneohjelmoinnin välistä yhteyttä. (Maloney, 
Peppler, Kafai, Resnick & Rusk, 2008.) 
Lamb ja Johnson näkevät Scratchin ohjelmointisyntaksin helppokäyttöisyyden ohjaavan 
nuorta oppimaan kieltä, luovuuteen, loogisuuteen ja järkeilyyn sekä ongelmanratkaisuun. 
Lasten kiinnostuksen kohteiden tarinoiden, pelien ja simuloinnin kontekstissa tapahtuva oh-
jelmoinnin opetteleminen auttaa lasta näkemään ongelmanratkaisutaitojen tärkeyden. 
Scratch-ohjelmointiympäristö mahdollistaa projektien jakamisen toisten käyttäjien kesken. 
Tämän Lamb ja Johnson näkevät tärkeänä nykytaitona lapsille. Lapset oppivat sosiaalisen 
teknologian roolin oppimisen mahdollistajana. (Lamb & Johnson, 2011.) 
Kalelioglu ja Gulbahar kirjoittavat, että tietokoneohjelmoinnin on havaittu olevan tärkeässä 
roolissa ongelmanratkaisutaitojen kehittymiselle ja loogiselle päättelylle. He tutkivat 5-vuo-
siluokan oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä Scratch-ohjelmoinnilla. Oppilaat 
ohjelmoivat tutkimuksen aikana yhteensä 5 tuntia ennakkoon suunniteltuja ohjelmointiteh-
täviä, jotka vaikeutuivat asteittain. Tutkimuksessa ei havaittu Scratch-ohjelmoinnilla olevan 
merkittävää vaikutusta ongelmanratkaisutaitojen kehittymiselle. Oppilaat kuitenkin pitivät 
ohjelmoinnista ja halusivat kehittyä siinä. Suosittua lasten mielestä ohjelmointiprojekteissa 
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oli antaa komentoja hahmolle, pelien tekeminen, lisätä muuttuja ohjelmaan, sovellusten ja-
kaminen toisten kanssa ja omien maailmojen luominen. Vähiten mieluisia asioita Scratchissa 
lasten mielestä olivat erikoisefektien puuttuminen, ohjelmointiblokien poisto, pitkien blo-
kien monimutkaisuus, halutun komennon löytäminen sekä rajatut hahmovalikoimat ja ta-
pahtumapaikat. Tutkimuksessa korostettiin opetuksellisen ohjelmointiympäristön tärkeyttä, 
mutta se ei yksinään riitä takaamaan laadukasta opetusta. (Kalelioglu & Gulbahar, 2014.) 
Tässä tutkimuksessa oppilaat käyttivät ohjelmointitoimintaan yhteensä 5 tuntia. Voidaan 
esittää kysymys, onko siinä ajassa mahdollista kehittyä merkittävästi ongelmanratkaisijana. 
Calder tutki matemaattisen ajattelun näkymistä Scratch-ohjelmoinnin yhteydessä. 6-vuosi-
luokan oppilaat suunnittelevat matematiikkapelin kummioppilailleen. Aiheena oli helpottaa 
numeroiden oppimista. Scratch osoittautui suhteellisen helppokäyttöiseksi ympäristöksi on-
gelmanratkaisuun sekä tarjosi motivoivan ohjelmointiympäristön matematiikan käsitteiden 
tutkimiselle. Ohjelmointiympäristö rohkaisee kommunikointiin ja yhteistoiminnallisuuteen. 
Calder toteaa myös, että useat palautteenantomuodot tekemisestään ohjasivat lapsia luovaan 
ongelmanratkaisuun ja loogiseen päättelyyn. (Calder, 2010.) 
Tutkimusten ja artikkeleiden perusteella voi päätellä, että Scratch on toimintaympäristönä 
helppokäyttöinen ja lapsia motivoiva. Sen avulla opitaan keskeisiä ohjelmointiperiaatteita 
kuten ehto- ja toistolauseet, mutta joissakin keskeisissä ohjelmoinnin osa-alueilla on hanka-
luuksia kuten muuttujien käytön oppimisessa. Tutkimuksissa korostetaan, että asiantunteva 
neuvonta ja tarkoituksenmukaisuus ovat tärkeässä roolissa uusien käsitteiden oppimisessa. 
Scratchissä toisten käyttäjien jakamat projektit toimivat tavallaan ohjelmointiesimerkkeinä 
ja ohjeistuksena, joita yleensä löytyy jokaisesta ohjelmointiympäristöstä jossakin muodossa. 

5.2 Katsaus tutkimuksiin Logo-ohjelmoinnista 
Tässä luvussa avataan aiempia tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita koskien Logo-ohjel-
mointia. Logo-ohjelmointia on tutkittu paljon henkilökohtaisten tietokoneiden yleistymisen 
aikaan. Tutkimukset sijoittuvat pääosin 1980–1990 –luvuille, jolloin Logo-ohjelmointia 
käytettiin opetuksessa. 
Noss tutki peruskoulun matematiikan algebran käsitteiden muodostumista Logon avulla. 
Tämä tutkimus oli osa pitkittäistutkimusta, jossa luotiin matemaattista ympäristöä Logo-oh-
jelmoinnin avulla. 18 kuukauden pituiseen tutkimukseen osallistui 118 lasta, jotka olivat iäl-
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tään 8–11-vuotiaita. Tutkimuksen viimeiset 6 kuukautta keskityttiin yhteen 10–11-vuotiai-
den luokkaan. Yksi mahdollinen tulkinta tulosten perusteella oli, että Logo-ohjelmoinnin 
avulla saatua primitiivistä käsitystä algebrasta voitiin hyödyntää myös ei-laskennallisessa 
kontekstissa tietyissä olosuhteissa. Muuttujien nimeämisen mahdollisuus kuvaavasti (esim. 
apples) on yksi Logon ominaisuuksista, mutta tutkimuksessa nähtiin, että kuvaavien muut-
tujien käyttö algebran oppimateriaaleissa oli harvinaista. Tällöin muuttujan käsite ei vastaa 
lapsen Logosta saamaa alkuperäistä käsitystä muuttujasta. (Noss, 1986.) 
Pea (1983) tutki lapsen ohjelmoinnin asiantuntemuksen tasoa vuoden harjoittelun aikana. 
Tutkimuksessa keskityttiin ohjelmointikäsitteiden (esim. rekursio) ymmärtämisen kehitty-
miseen sekä ohjelmoinnissa kehittyneiden suunnittelutaitojen uudelleen hyödyntämiseen 
muissa konteksteissa. 
Yhdessä Pean (1983) tutkimuksen osiossa tutkittiin lasten Logo-komentojen ymmärtämistä 
kirjallisilla tehtävillä. Tutkittavia ryhmiä oli kaksi. Yksi ryhmä koostui 8–9-vuotiaista ja yksi 
ryhmä 11–12-vuotiaista. Lasten Logo-ohjelmointimäärä tutkimuksen aikana vaihteli hieman 
ja esimerkiksi tytöillä oli poikia vähemmän ohjelmointiharjoittelua takana ennen tehtävien 
tekemistä. Yhdessä tehtävässä lapsen tuli piirtäen tai kirjoittaen ilmaista, mitä tietyt Logo-
komennot käytännössä tekevät. Toisessa tehtävässä lapsen tuli kirjoittaa ohjelma, joka piir-
tää näytölle määrätyn geometrisen muodon. Tehtävässä rajattiin komentojen käyttämistä, 
niin että sen tuli hyödyntää mm. rekursiota ja muuttujia. Kolmas tehtävä oli virheiden etsi-
mistä olemassa olevasta koodista, jonka tuli esittää jokin kuvallinen muoto. Tutkimuksessa 
osoittautui, että vanhempien ryhmä ymmärsi laajemman määrän komentoja, vaikka heillä 
oli määrällisesti hieman vähemmän ohjelmointikokemusta. Pojat pärjäsivät komentojen ym-
märtämisessä tyttöjä paremmin, mutta pojilla oli selvästi enemmän ohjelmointitunteja alla. 
Rekursion ja muuttujien käyttö oli alhaista tutkittavassa joukossa. Virheiden etsimisessä kie-
len syntaksiin liittyvät virheet ja muuttujien puuttuvat arvot löydettiin hyvin. Vaikeuksia oli 
löytää virheet, jotka koskivat ohjelman etenemistä halutulla tavalla eli komentojen virheel-
lisen järjestyksen paikallistamista. (Pea, 1983.) 
Toisessa Pean (1983) tutkimuksen osassa havaittiin, että mm. ehto- ja toistolauseiden ym-
märtämisessä ja soveltamisessa oli hankaluuksia, vaikka niitä oli käytetty aiemmissa ohjel-
mointiharjoitteissa. Käsitteiden todellista ymmärtämistä ei ollut tapahtunut siinä määrin, että 
niitä olisi voitu hyödyntää uudelleen. Kolmannessa tutkimusosassa tutkittiin ohjelmointitai-
tojen hyötyä yleisten suunnittelutaitojen kannalta. Tässä tutkimuksessa ei havaittu eroja 
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suunnittelutaidoissa verrokkiryhmään verrattuna, jolla ei ollut ohjelmointikokemusta. Suun-
nittelutaitojen erojen vähyyttä perusteltiin sillä, että ongelmanratkaisustrategioiden käyttä-
minen erilaisissa yhteyksissä ja strategioiden siirtäminen erilaisten ongelmien välillä on vai-
keaa myös aikuisilla. (Pea, 1983.) 
Pea ja Kurland pohtivat millaisia taitotasoja ohjelmoinnin oppiminen vaatii. Yksi tasoista 
kuvasi koodirivin kirjoittamista kieliopillisesti oikein. Tämä ei ole pieni juttu ja monet kor-
keakouluopiskelijatkin oppivat sen ensimmäisen ohjelmointikurssin aikana. Tämä taso ei 
kuitenkaan vielä riitä ongelmanratkaisuun. On pystyttävä suunnittelemaan malleja ja järjes-
telemään koodia, niin että halutut tavoitteet saavutetaan. Tällä tasolla tarvitaan strategisia- 
ja suunnittelutaitoja. Nämä taidot yhdistetään metakognitiivisiin taitoihin, jotka eivät välttä-
mättä ole kehittyneet peruskouluikäisillä. Näin ollen Pean ja Kurlandin mukaan ei ole koh-
tuullista olettaa, että alakoululainen oppii näitä taitoja, jotka ammattilaisohjelmoijaltakin vie 
useamman vuoden. (Pea & Kurland, 1984.) 
Clements ja Gullo tutkivat noin 7-vuotiailla lapsilla tietokoneohjelmoinnin (Logo) ja tieto-
koneavusteisen opetuksen merkityksiä lapsen kognitiivisen kehittymisen kannalta. Lapset 
suunnittelivat paperille heitä kiinnostavan asian ja alkoivat toteuttaa suunnitelmaansa Logo-
ohjelmointiympäristössä. Lapset tekivät ohjelmointitoimintaa tutkimuksen aikana 12 viikon 
ajan noin 1,5 tuntia viikossa. Logo-ohjelmointi aloitettiin yksinkertaistetuista ohjelmointi-
komennoista ja edettiin kohti todellista Logo-ohjelmointikieltä. Tulokset osoittivat, että tie-
tokoneohjelmoinnilla oli merkittävää vaikutusta lasten omaperäisyyden ja sujuvuuden muut-
tujien kehittymisessä. Nämä muuttujat yhdistetään kuuluvan luovaa ajattelua mittaaviin 
muuttujiin. (Clements & Gullo, 1984.) 
Järvisen Logo-ohjelmointia koskevassa tutkimuksessa tutkittava joukko (N=22) koostui 5-
luokkalaisista oppilaista. Tutkimuksen ohjelmointiympäristö oli erilainen verrattuna edellis-
ten tutkimusten ohjelmointiympäristöihin, sillä se sisälsi näytöllä ohjattavan kilpikonnan si-
jasta Logo-kielellä ohjattavia Lego-sensoreita (valo, kosketus, kulma, lämpö). Ohjelmoin-
tiympäristö mahdollisti rakennettujen laitteiden ohjaamisen komentojen avulla, mikä voisi 
olla verrattavissa automatisoitujen järjestelmien ohjaamiseen ja ymmärtämiseen. Tietoko-
neen ohjelmointi osoittautui vaikeaksi ja turhauttavaksi oppilaille. Tähän Järvinen piti syynä 
Logo-ohjelmointikielen vaikeaa syntaksia, mutta myös vähäistä ohjelmoinnin harjoitteluun 
käytettyä aikaa. Oppilaat eivät selvinneet tehtävistä aina itsenäisesti, vaan tarvitsivat tukea 
oppimiselle. Oppilaat käyttivät kuitenkin oppimaansa tietoa myös uusissa tilanteissa, joten 
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ohjelmointitehtävien ratkaisussa omaksuttua tietoa oli mahdollista käyttää uudelleen. (Järvi-
nen, 1998.) 
Latun tutkimuksen osana vertailtiin kuvakepohjaista ohjelmointikieltä ja Logo-ohjelmointi-
kieltä. Lattu pohti vertailun perusteella, että kuvakepohjainen ohjelmointi saattaisi olla sel-
keämpi verrattuna tekstipohjaiseen Logo-ohjelmointikieleen. Toisaalta kieliopin selkeys 
saattaa tarkoittaa myös, että se rajoittaa ohjelmoinnillisia mahdollisuuksia enemmän. (Lattu, 
1999, s. 127.) 
Logoa koskevista tutkimuksista voi päätellä, että lapsen on mahdollista oppia Logo-kieltä, 
mutta siinä tarvitaan tukea ja paljon harjoittelua. Logo-kielelle ominaisen rekursion ja muut-
tujien ymmärtämisessä oli vaikeuksia. Ristiriitaiseksi tutkimusten perusteella jäi, pystyykö 
Logo-ympäristössä opittua soveltamaan muissakin tilanteissa. Vaikuttaa, että Logo-ohjel-
mointi kehittäisi luovaa ajattelua, mutta toisaalta nähtiin, että strategisten- ja suunnittelutai-
tojen oppimisessa ei voi tapahtua kehitystä lapsen metakognitiivisen kehittymättömyyden 
vuoksi. 

5.3 Johtopäätökset tutkimuksista 
Scratch-ohjelmointikielessä käytettävät graafiset blokit estävät ohjelmointikielen syntaksiin 
(ks. luku 4.3) liittyvät virhetilanteet. Virhetilanteiden estämisen ansiosta ohjelmoija voi kes-
kittyä tarkkojen syntaksisääntöjen sijaan ongelman loogiseen ratkaisemiseen. Luvussa 4.1 
tarkasteltiin ohjelmointia teknologiana, jossa keskeistä on kääntämisprosessi ihmisen kir-
joittamasta lausekielestä konekieliseen tietokoneen ymmärtämään muotoon. Ihmisen ja ko-
neen välisen suhteen (ks. luku 3.1) kannalta tämä on merkityksellistä, sillä kun ymmärretään 
kääntämisprosessia, ymmärretään myös, että ihminen on tämän suhteen hallitseva osapuoli. 
Näin ollen ohjelmoinnin ymmärtäminen teknologiana voi jäädä Scratchissa estettyjen virhe-
tilanteiden vuoksi pimentoon. 
Pea ja Kurland (1984) pohtivat, että Logo-ohjelmoinnissa jo koodirivin kirjoittaminen kie-
liopillisesti oikein on haastavaa. Teknologian kehittymisen myötä myös ohjelmointiympä-
ristöt ovat kehittyneet (ks. luku 4.2). Kehittyneet ohjelmointiympäristöt tukevat ohjelmoijaa 
ohjelmointikielten haastavien ja vaikeasti muistettavien kielioppisääntöjen kirjoittamisessa, 
jotta ohjelmoija voi keskittää huomiotansa enemmän ongelman ratkaisemiseen. Myös ohjel-
mointikielet kehittyvät ja monimutkaistuvat jatkuvasti, eivätkä kokeneetkaan ohjelmoijat 
pysty muistamaan ulkoa ohjelmointikielen kaikkia ominaisuuksia ja kielioppisääntöjä. Näin 
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ollen ohjelmointitoiminnassa korostuu ohjelmointiympäristön antama tuki ja apu ohjelmoi-
jalle. Scratch-ohjelmointiympäristö antaa toiminnasta visuaalista palautetta käyttäjälle. Oh-
jelmointiympäristö siis reagoi käyttäjän tekemisiin, mikä nähtiin tärkeänä ominaisuutena 
lapsille suunnattujen käyttöliittymien suunnittelussa (ks. luku 4.2). 
Calder (2010) toteaa, että Scratch-ohjelmointiympäristö rohkaisee kommunikointiin ja yh-
teistoiminnallisuuteen. Ohjelmointiympäristön ominaisuudet mahdollistavat yhteistoimin-
nallisuuden ja koodin jakamisen toisten käyttäjien kesken (Maloney & Resnick, 2010). 
Nämä seikat tukevat sosiaalisen konstruktionismin (ks. luku 2) näkökulmaa oppimiselle, 
jossa korostuu kielen tilanteellinen käyttö käsitystemme rakentumiseen maailmasta. Myös 
Logo-ohjelmointikielen kehittäjä Seymour Papert huomioi, että lapset työskennellessään si-
nänsä itsenäisesti Logo-ympäristössä pyrkivät keskusteluihin toistensa kanssa, koska heillä 
oli halua keskustella kokemuksistaan ja oppimisprosessistaan (Papert, 1980, s. 180). 
Pean (1983) Logo-tutkimuksissa ohjelmoinnissa keskeisten käsitteiden, ehto- ja toistolau-
seiden (ks. luvut 4.1 ja 4.3), ymmärtämisessä ja soveltamisessa oli hankaluuksia, vaikka niitä 
oli käytetty aiemmissa ohjelmointiharjoitteissa. Opeteltua käsitettä ei osattu hyödyntää toi-
sessa yhteydessä. Teknologian oppimisen kannalta korostuu teknologisessa substanssissa 
esiintyvien analogioiden ja syllogismien (ks. luku 3.1) näkeminen ja oppiminen. Näin ollen 
myös ohjelmoinnissa korostuu opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämismahdollisuus muis-
sakin yhteyksissä. Toisaalta lapsen ajattelun kehittymisen näkökulmasta (ks. luku 4.4) konk-
reettien operaatioiden osakaudella käsitteiden yleistäminen ja yleisten lakien muodostami-
nen ei välttämättä vielä ole mahdollistakaan.  
Järvisen (1998) tutkimuksessa Logo-ohjelmointia tutkittiin ympäristössä, jossa käytettiin 
konkreettisia rakennettuja laitteita ja sensoreita näytöllä liikuteltavan kilpikonnan sijaan. 
Ohjelmointi osoittautui vaikeaksi tässä ympäristössä ja lapset tarvitsivat tukea ohjelmoinnin 
suorittamiselle. Lapset pystyivät kuitenkin hyödyntämään tässä ympäristössä oppimaansa 
myös uusissa tilanteissa. Kuten edellä mainittiin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen 
toisessa tilanteessa on merkittävää teknologian oppimisen kannalta. Ajattelun kehittymisen 
näkökulmasta (ks. luku 4.4) vaikuttaisi, että Järvisen tutkimuksessa konkreettien operaatioi-
den osakaudella olevat lapset pystyivät yleistämään oppimaansa, minkä tulisi olla mahdol-
lista vasta myöhemmin muodollisten operaatioiden kaudella. 
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Tässä luvussa analysoidut tutkimukset ovat suurimmalta osin artikkelityyppisiä. Niistä ei 
voida saada kokonaisvaltaisesti kuvaa esimerkiksi siitä, millainen oppimiskonteksti tutki-
muksissa on ollut. Ohjelmoinnin oppimiseen ja yleensä oppimiseen vaikuttavat monet eri 
tekijät. Tästä syystä tulokset voivat olla ristiriitaisia ja niitä ei voida tässä yhteydessä yleistää 
koskemaan käsiteltyjä ohjelmointikieliä ja -ympäristöjä. Käsitellyt tutkimukset antavat kui-
tenkin suuntaa sille, miten lapset oppivat ohjelmointia ja mitkä tekijät ovat merkityksellisiä 
oppimiselle käsitellyissä ohjelmointikielissä. 
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6 POHDINTA 
Tutkielmassa käsiteltiin alakouluikäisten ohjelmoinnin oppimista teknologiakasvatuksen 
näkökulmasta. Oppimista avattiin sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, jossa koros-
tuu tiedon konstruoituminen sosiaalisessa ihmisten välisessä toiminnassa. Tässä toiminnassa 
keskiössä on ihmisten käyttämä kieli, joka myös itsessään on sosiaalinen konstruktio. Oh-
jelmointia tutkielmassa käsiteltiin teknologiakasvatuksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli 
myös avata joitakin ohjelmointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä selventämään ohjelmointitek-
nologian kenttää. Alakouluikäisten oppijoiden näkökulmasta tarkastelussa olivat Piaget’n 

teoriat lapsen ajattelun kehittymisestä. Ohjelmointikielistä tarkemmassa tarkastelussa olivat 
lapsille suunnatut kaksi erityyppistä ohjelmointiympäristöä ja ohjelmointikieltä; graafinen 
Scratch-ohjelmointikieli ja tekstipohjainen Logo-ohjelmointikieli. Tutkijan omat kokemuk-
set ohjelmoinnista ovat varmasti vaikuttaneet aiheen käsittelyyn sekä johtopäätösten teke-
miseen ja näin ollen puhdas objektiivisuus asian käsittelyssä ei ole ollut mahdollista. 
Tutkielmassa etsittiin tekijöitä, jotka tukevat näiden erityyppisten ohjelmointikielten käyttöä 
perusopetuksen alaluokkien ohjelmoinnin opetuksessa. Tutkimuskatsausten pohjalta voi-
daan yleisesti sanoa, että lapsi pystyy oppimaan kumpaakin käsitellyistä ohjelmointikielistä. 
Toisin sanoen, sillä ei ole merkitystä suoritetaanko ohjelmointia tekstipohjaisella vai graafi-
sella ohjelmointikielellä. Kummankin kielen opettelussa opitaan ohjelmointiin liittyviä kes-
keisiä käsitteitä. Joidenkin käsitteiden oppimisessa on haasteita ja oppiminen vaatii aikaa 
sekä asiantuntevaa tukea kummassakin ohjelmointiympäristössä. 
Scratch-ohjelmoinnin käyttöä opetuksessa tukevat sen helppo opittavuus ja ohjelmointikie-
len syntaksin helppokäyttöisyys. Tällöin päästään nopeasti alkuun ohjelmointiharjoituksissa. 
Ohjelmointiympäristön sisältämät multimediaominaisuudet voivat osaltaan motivoida lasta 
käyttämään Scratchiä, mutta ohjelmoinnillisten periaatteiden oppimisen kannalta tehtävien 
tarkoituksenmukaisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Scratchin ohjelmointiympäristö tu-
kee projektien jakamista käyttäjien kesken, mikä mahdollistaa sosiaalisen konstruktionismin 
näkemyksen oppimiselle tiedon sosiaalisena konstruointina.   
Tässä tutkielmassa käsitellyt Logo-ohjelmointia koskevat tutkimukset sijoittuvat suurelta 
osin 1980- ja 1990-luvuille. Ohjelmointiteknologian kehittymisen vuoksi tutkimusten tulok-
sia ei välttämättä kannata siirtää sellaisenaan nykypäivään. Logo-ohjelmointiympäristössä 
ohjelmoidessaan lapset pyrkivät luonnostaan keskustelemaan toisten lasten kanssa oppimis-
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prosessistaan sekä kokemuksistaan ja näin ollen konstruoida tietoaan kielen avulla sosiaali-
sessa kanssakäymisessä. Logo-ohjelmoinnilla oli Clementsin ja Gullon (1984) tutkimuk-
sessa kehittävää vaikutusta muun muassa lapsen omaperäisyyttä mitattaessa. Tutkimuksessa 
omaperäisyyden muuttuja mittasi osaltaan luovan ajattelun kehittymistä. Luovan ajattelun 
voi nähdä olevan yhteydessä teknologiseen lukutaitoon. Teknologinen lukutaito on kykyä 
ratkaista ja ymmärtää käytännön ongelmia hallussa olevien tietojen, luovuuden ja muiden 
resurssien avulla (ks. luku 3.2). 
Alakouluiässä lapsen ajattelun kehittyminen on suurelta osin konkreettien operaatioiden 
kaudella. Tämän vuoksi uusien asioiden oppimisessa korostuu konkreetti tekeminen ja kä-
sitteiden konkretisointi (ks. luku 4.4). Ohjelmointi on lähtökohtaisesti konkreettia toimintaa, 
jossa ohjelmakoodia kirjoitetaan tietokoneella ja ohjelmakoodin aikaansaama vaste nähdään 
tietokoneen ruudulla tai muussa konkreettisessa ohjelmoitavassa laitteessa. Tutkielmassa kä-
siteltyjen tutkimusten pohjalta nähdään, että joidenkin ohjelmoinnillisten käsitteiden oppi-
misessa lapsilla on haasteita. Myös tutkijan omien ohjelmoinnin oppimisen kokemusten 
pohjalta voi sanoa, että haastavien käsitteiden konkretisoinnilla on merkitystä niiden oppi-
misessa. Lapsen ajattelun kehittymisen kannalta alakouluiässä ohjelmoinnillisten käsitteiden 
konkretisointi voisi mahdollisesti tukea niiden oppimista ja ymmärtämistä. Tämä vaatii tie-
tenkin myös opettajalta hyvän ymmärryksen opetettavista käsitteistä. 
Kumpikin käsitellyistä lapsille suunnatuista ohjelmointikielistä sisälsivät yleisiä ohjelmoin-
tikielissä käytettyjä ohjelmointiperiaatteita erityylisellä esitystavalla. Nämä ohjelmointipe-
riaatteet voidaan nähdä ohjelmointiteknologisessa substanssissa esiintyvinä analogioina ja 
syllogismeina. Oppimisen kannalta substanssista on löydettävä yhtäläisyyksiä ja yhtymä-
kohtia yksittäisten asioiden kautta (ks. luku 3.1). Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista 
selvittää tarkemmin, miten yhdellä ohjelmointikielellä yhdessä ohjelmointiympäristössä opi-
tut ohjelmoinnilliset periaatteet hyödyttävät lasta toisenlaisessa ympäristössä toisenlaisen 
ohjelmointikielen oppimisessa ja ymmärtämisessä. Vai jäävätkö opitut taidot kapeaksi yh-
den ohjelmointiympäristön taitamiseksi?  
Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvittää myös lasten ohjelmointitaitojen kehitty-
mistä robotiikan alueella tapahtuvassa ohjelmoinnissa. Järvinen (1998) päätteli tutkimukses-
saan, että konkreettisten rakennettujen laitteiden ja niissä käytettävien sensorien parissa ta-
pahtuva ohjelmoinnin oppiminen mahdollisti opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämisen 
uusissa tilanteissa. 
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Tämän tutkielman perusteella ei ole mahdollista tai mielekästäkään sanoa millainen ohjel-
mointikieli tai -ympäristö sopii parhaiten alakouluikäisten ohjelmoinnin opettamiseen. Tut-
kielma antaa kuitenkin viitteitä sille, että lapset voivat oppia ohjelmointia riippumatta ohjel-
mointikielen erilaisesta syntaksista. Lasten teknologisen lukutaidon kehittymisen ja tekno-
logiseen maailmaan kasvamisen näkökulmasta olisi tärkeää tehdä lisätutkimusta lasten oh-
jelmoinnin oppimisesta erityyppisissä teknologisissa konteksteissa. 
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LIITE 1. Scratch-ohjelmointiympäristö ja esimerkki ohjelmointikomentojen käytöstä. 

 
Esimerkissä kissa-hahmoa (Sprite1) ohjataan ruudulla käyttäen komentopalikoita. Se piir-
tää ruudulle ohjelmoidun reitin.





 

 

LIITE 2. Esi-
merkkejä Logo-
ohjelmointikie-
len käytöstä ja 
vasteesta ”kilpi-

konna”-ohjel-
mointiympäris-
tössä. 

 
 
 
 
 
 
Esimerkki ko-
mentojen käy-
töstä. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esimerkki muut-
tujan ja toisto-
lauseen käytöstä. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Esimerkki, joka 
piirtää näytölle 
viereisen esimer-
kin neliön 
(SQUARE) ja li-
säksi kolmion, 
joka on määri-
telty erillisenä 
ohjelmanaan. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Esimerkki, joka 
korjaa viereisen 
talo-ohjelman 
(HOUSE) mie-
lekkäämmäksi. 
 
 

 

 


