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Pro gradu -tutkielmassa käsitellään lasten kokemuksia ohjelmoinnin oppimisesta robotiikan vii-

tekehyksessä. Ohjelmointi on esillä syksyllä 2016 voimaan tulleessa peruskoulun opetussuun-

nitelman perusteissa matematiikan ja käsitöiden sisällöissä. Ohjelmoinnin opettamiseen perus-

koulussa on luotu oppaita, jotta ohjelmoinnin opetuksessa päästäisiin alkuun. Ohjelmointi uu-

tena opetettavana sisältönä peruskoulussa vaatii tutkimusta ja käsitteiden määrittelyä, jotta ym-

märretään lasten ohjelmoinnin oppimiseen liittyvää kenttää. 

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä ohjelmoinnin oppimista lähestytään sosiaalisen kon-

struktionismin näkökulmasta. Lisäksi otetaan huomioon lapsi erityisenä oppijana lapsen ajatte-

lun kehittymisen teorioiden pohjalta. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita lasten ohjelmoinnin 

oppimisesta robotiikan viitekehyksessä. Teknologiakasvatuksen ja teknologisen lukutaidon ke-

hittymisen näkökulmasta robotiikan konteksti ohjelmoinnin oppimiselle on mielenkiintoinen. 

Tutkielman empiirinen osio on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella toimintatutkimuksen 

menetelmin. Empiirisen osion aineisto on kerätty robotiikkakerhossa, joka järjestettiin Oulun 

alueella 12-vuotiaille lapsille. Kerhotunneilla suoritetut haastattelut toimivat tutkimuksen pää-

aineistona. Aineiston analyysi on tehty sisällönanalyysinä ja analyysin tulokset on esitelty kak-

siulotteisina malleina, joiden perusteella on luotu johtopäätöksiä peilaten tutkielman teoreetti-

seen viitekehykseen. 

Tulosten perusteella voidaan tehdä muun muassa johtopäätös, että 12-vuotias ohjelmoinnista 

kiinnostunut lapsi oppii robotiikan kontekstissa yleisiä ohjelmointikieleen liittyviä ohjelmoin-

tikäsitteitä. Ohjelmointikäsitteiden ymmärryksen kehittymiselle on merkitystä sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen erilaisilla muodoilla ja konkretialla. 

Tutkielman pohdinnassa arvioidaan tutkielman validiteetin ja luotettavuuden toteutumista. Li-

säksi esitellään näkemyksiä ja ideoita lasten ohjelmoinnin oppimisen ja opettamisen jatkotutki-

muksen toteuttamiseen. 

Avainsanat: Sosiaalinen konstruktionismi, ohjelmointi, robotiikka, teknologiakasvatus, lapsen 

ajattelun kehittyminen, toimintatutkimus, sisällönanalyysi  
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1 JOHDANTO 

Pro gradu -tutkielma käsittelee 12-vuotiaiden lasten ohjelmoinnin oppimista robotiikan viite-

kehyksessä. Aihe on ajankohtainen perusopetuksen osalta, sillä syksyllä 2016 voimaan astu-

neessa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 2014 ohjelmointi on esillä muun muassa 

matematiikan opetuksen tavoitteissa. Vuosiluokkien 1–2 matematiikan opetuksen ajattelun tai-

tojen sisältöalueessa mainitaan, että opetuksessa ”Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin vaiheit-

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

”Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiym-

päristössä” ja arviointikriteerien osalta 6.-vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista ohjelmoin-

nin osalta kuvataan näin: ”Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmoin-

tiympäristössä”. Lisäksi 3.–6.-vuosiluokan käsitöiden keskeisissä sisältöalueissa kehotetaan 

”Harjoittelemaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja au-

tomaatio” (Opetushallitus 2014, 129, 235–239, 271). Tutkielman tarkoitus on avata aiheeseen 

liittyviä käsitteitä sekä havainnollistaa lasten ohjelmoinnin oppimiseen liittyvää kenttää. 

Ohjelmointia on opetettu lapsille jo henkilökohtaisten tietokoneiden yleistyessä 1970–1980-

luvuilla. Tällöin Seymour Papert kehitteli lapsille suunnatun tekstipohjaisen ohjelmointikielen 

Logon (Papert 1980). Sillä ohjailtiin tietokoneen näytöllä ”kilpikonnaa”, jolle opetettiin esi-

merkiksi geometrisiä kuvioita. Tekstipohjaisuudella tarkoitetaan ohjelmointikomentojen kir-

joittamista tietokoneelle tekstimuodossa. 

Opetussuunnitelman perusteissa ohjelmoinnin yhteydessä mainittu graafinen ohjelmointiympä-

ristö vaatii hieman käsitteen avaamista. Tämä on tärkeää, jotta ymmärretään opetussuunnitel-

man perusteissakin mainitun graafisen ohjelmointiympäristön ja graafisen ohjelmointikielen 

erot, eikä sekoiteta niitä toisiinsa. Lapsille suunnatuista graafisista ohjelmointikielistä tällä het-

kellä suosittu vaikuttaisi olevan Scratch-ohjelmointikieli, jota toteutetaan graafisessa ohjel-

mointiympäristössä (ks. Lifelong Kindergarten Group 2018). Perusopetuksen ohjelmoinnin 

opettamisen tueksi on tuotettu sivustoja, joilla esitellään vaihtoehtoja ohjelmoinnin opettami-

seen peruskoulussa (ks. Koodi2016 2016; Peda.net 2018). Sivustoilla esitellyt vaihtoehdot ovat 

suurimmalta osin graafisessa ohjelmointiympäristössä suoritettavaa graafista ohjelmointikieltä. 

Esimerkiksi Scratch-ohjelmointikieli on mainittu kummallakin sivustolla. Ohjelmointikielen 
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graafisuudella tarkoitetaan ohjelmointikomentojen antamista tietokoneelle valmiiksi määritel-

tyinä graafisina palikoina, joita yleensä raahataan hiirellä haluttuun järjestykseen tietokoneen 

näytöllä. 

Änäkkälän (2016) kandidaatin tutkielmassa tutkittiin graafisten ja tekstipohjaisten ohjelmoin-

tikielten käyttöä perusopetuksen alaluokkien ohjelmoinnin opetuksessa. Tutkielmasta tehdyt 

johtopäätökset osoittivat, että ohjelmointikielen esitystavalla ei ole merkitystä sen oppimiselle. 

Lapsi oppii ohjelmointia sekä graafisella, että tekstipohjaisella ohjelmointikielellä. Kummankin 

erityyppisen ohjelmointikielen opiskelussa opitaan ohjelmointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä. 

Oppiminen vaatii kuitenkin aikaa sekä asiantuntevaa tukea ohjelmointikielestä ja ohjelmoin-

tiympäristöstä riippumatta. (Änäkkälä 2016, 36.) 

Ohjelmoinnin opetus peruskoulussa vaatii opettajalta tietämystä ja osaamista ohjelmoinnista. 

Opettajan on ensin itse opiskeltava aihetta, jotta sitä voi tavoitteellisesti opettaa muille. Tutkijan 

omakohtaiset kokemukset ohjelmoinnin opiskelusta ovat, että ohjelmointitaitojen omaksumi-

nen ei välttämättä käy helposti ja nopeasti. Oppimiseen vaikuttaa se, miten ohjelmointia opete-

taan ja ohjelmoinnillisia käsitteitä avataan. Tutkijan kokemuksen mukaan liian nopea etenemi-

nen tai abstraktien ohjelmointikäsitteiden pinnallinen opetus tuottaa oppijalle hankaluuksia so-

veltaa opittua uusissa tilanteissa. Vygotskyn (1982, 154) mukaan "pedagoginen kokemus osoit-

taa, että käsitteiden suora opettaminen on tosiasiallisesti mahdotonta ja pedagogisesti hyödy-

töntä". 

Tässä tutkielmassa ohjelmoinnin oppimista lähestytään tekstipohjaisen ohjelmointikielen ja ro-

botiikan kontekstissa. Tekstipohjainen ohjelmointikieli valittiin, koska ohjelmointikielen tuli 

olla mahdollisimman lähellä yleisesti käytettyjä ohjelmointikieliä, kuten C- ja Java-kieli (ks. 

Kernighan & Ritchie 1988; Wikla 1999), jotta opittujen tietojen siirto muihin ohjelmointiym-

päristöihin olisi mahdollisimman helppoa. Robotiikan konteksti tuo ohjelmoinnin oppimiselle 

käsin kosketeltavan konkreettisen robotin, joka tukee lapsen oppimista Piaget’n (1988) kehit-

telemien lapsen ajattelun kehittymisen teorioiden kautta mukaisesti. Robotiikan ja tekstipohjai-

sen ohjelmointikielen valinnat ovat perusteltuja myös teknologiakasvatuksen näkökulmasta. 

Kumpikin valinta tukee Lindhin (2006, 65) määritelmää teknologiakasvatuksesta teknologiseen 

maailmaan kasvattamisena. 

Kuviossa 1 on esitettynä tämän tutkielman teoreettinen viitekehys. Oppimista lähestytään sosi-

aalisen konstruktionismin kautta, jossa keskiössä ovat tiedon kehittyminen konstruktiivisesti 

sekä todellisuuden rakentuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilöiden välillä (Tynjälä 
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2002, 55–56). Tutkielman mielenkiinto kohdistuu lapseen oppijana, joten sen erityisyys huo-

mioidaan lapsen ajattelun kehittymisestä luotujen teorioiden pohjalta. Teknologia toimii tut-

kielmassa oppimisen kohteena, joten käsittelyyn otetaan teknologiakasvatuksen alueelta teoria 

teknologian oppimisesta. Robotiikka on teknologian yksi merkittävä osa-alue, joka toimii tässä 

tutkielmassa ohjelmoinnin oppimisen viitekehyksenä. 

 

 Tutkielman teoreettinen viitekehys. 

 

Käsitteiden väliset yhteydet on esitetty viivoina kuviossa 1. Oppimisen ja lapsen välisen yhtey-

den voi nähdä muodostuvan siinä, että lapsi ja lapsen ajattelun kehittyminen luo erityisyyden 

lapselle oppijana. Oppimisen ja teknologian välinen yhteys on siinä, että teknologia on oppimi-

sen kohde. Miten teknologiaa opitaan? Lapsen ja teknologian välinen yhteys rakentuu konkre-

tian kautta. Teknologia on yleensä konkreettista käsin kosketeltavaa ja robotiikka on tästä yksi 

esimerkki. Ohjelmointikieli luo tähän hieman erityisyyttä. Itse ohjelmointikieli ei ole konkreet-

tisesti kosketeltavaa, mutta sitä voidaan konkreettisesti itse toteuttaa. Robotiikka on osa tekno-

logista substanssia, joka on teknologiakasvatuksen oppimisen kohde. Robotiikan merkitys maa-

ilmassamme kasvaa jatkuvasti, joten teknologisen lukutaidon näkökulmasta sen ymmärtäminen 

on olennainen osa teknologista yleissivistystä. 
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Teoreettisen viitekehyksen pohjalta luodaan tutkielman tutkimuskysymys: 

Mitkä asiat 12-vuotias lapsi kokee merkityksellisiksi robottien ohjelmoinnissa käytettyjen kä-

sitteiden oppimisessa? 

Tutkimuskysymyksessä otetaan huomioon lapsen erityisyys oppijana ja keskitytään lapsen 

omaan kokemukseen oppimiselle merkityksellisistä asioista. Robotti on teknologisesta sub-

stanssista esille nostettu konteksti, jonka puitteissa ohjelmoinnin kannalta keskeisiä käsitteitä 

opitaan. 

Tutkielman ensimmäisissä luvuissa määritellään teoreettisen viitekehyksen käsitteet ja esitel-

lään tutkielman empiirisen osion kannalta olennaiset käsitteet. Tutkielman empiirinen osio to-

teutetaan kvalitatiivisella tutkimusotteella toimintatutkimuksen menetelmin. Empiirisen tutki-

muksen aineisto kerätään robotiikkakerhossa, joka järjestetään Oulun alueella 12-vuotiaille lap-

sille. Pääaineistona toimii kerhotuntien yhteydessä suoritetut haastattelut. Aineiston analyysi 

tehdään sisällönanalyysinä ja analyysin tulokset esitellään kaksiulotteisina malleina. Tulosten 

pohjalta tehdään johtopäätökset peilattuna tutkielman teoreettisen viitekehykseen ja aikaisem-

piin tutkimuksiin aiheesta. Lopuksi pohditaan tutkielman luotettavuutta ja esitellään jatkotutki-

mukseen liittyviä näkökulmia. 
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2 SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI JA LAPSEN AJATTELUN 

KEHITTYMINEN 

Tässä luvussa oppimista käsitellään tiedon rakentumisena sosiaalisessa kanssakäymisessä. Lu-

vussa tehdään selkoa moninaiseen konstruktivismikäsitteeseen ja siihen liittyviin eri suuntauk-

siin. Erityisesti keskitytään sosiaalisen konstruktionismin käsitteeseen. Sosiaalisessa konstruk-

tionismissa sosiaalisella vuorovaikutuksella ja kielellä on merkittävä sija siinä, miten tiedon ja 

todellisuuden ajatellaan rakentuvan. Lapsi tuo oppimiselle erityisyyttä, joten luvussa avataan 

myös Piaget’n (1988) lapsen ajattelun kehittymisestä luotua teoriaa. 

2.1 Sosiaalinen konstruktionismi 

Sosiaalinen konstruktionismi sijoittuu käsitteenä konstruktivismikäsitteen alle. Konstruktivis-

milla on useita lähteitä ja suuntauksia. Sen suuntauksia yhdistää näkemys tietoon yksilön ja 

yhteisön rakentamana konstruktiona. Konstruktivismi on tietoteoreettinen paradigma, jonka il-

menemismuoto on konstruktivistinen oppimiskäsitys. Konstruktivistinen oppimiskäsitys toimii 

oppimisen tutkimuksen ja pedagogiikan alueella. Oppimisen tutkimuksessa sen painopiste on 

merkitysten rakentamisessa yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla erilaisissa oppimis- ja opis-

kelutilanteissa. (Tynjälä 2002, 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 epistemologian 

korrespondenssiteorian, jossa ajatellaan, että havaintojen kautta voitaisiin saada absoluuttisen 

objektiivista tietoa ulkopuolisesta maailmasta. Korrespondenssiteorian tilalle totuuskriteereiksi 

konstruktivismissa asettuvat tiedon koherenssi, pragmaattisuus, elinvoimaisuus ja konsensus. 

(Tynjälä 2002, 37–38, 57–58.) 

Tynjälä jakaa konstruktivismin kirjavan terminologian ja suuntaukset kahteen päähaaraan, joita 

ovat yksilökonstruktivismi ja sosiaalinen konstruktivismi. Yksilökonstruktivismin haaraan 

Tynjälä sijoittaa radikaalin konstruktivismin. Yksilökonstruktivismissa painotetaan yksilöllistä 

tiedonmuodostusta ja yksilön kognitiivisten rakenteiden kuvaamista. Sosiaalisen konstruktivis-

min haaraan Tynjälä sijoittaa sosiokulttuuriset lähestymistavat, symbolisen interaktionismin ja 

tässä tutkielmassa tarkemmassa käsittelyssä olevan sosiaalisen konstruktionismin. Jokaisessa 

suuntauksessa ovat omat painotuksensa. Yhteistä sosiaalisen konstruktivismin suuntauksille 
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ovat kiinnostus oppimisen sosiaalisiin, vuorovaikutuksellisiin ja yhteistoiminnallisiin proses-

seihin sekä painotus tiedon sosiaaliseen konstruointiin. (Tynjälä 2002, 38–39.) Tieto on kon-

struktionistisen käsityksen mukaan aina sosiaalisesti neuvoteltua (Nikander 2001, 282). 

Sosiaalinen konstruktionismi on siis yksi sosiaalisen konstruktivismin suuntauksista. Termiä 

on käytetty kirjallisuudessa kirjavasti, mutta tavallisimmin se liitetään Peter L. Bergerin ja Tho-

mas Luckmannin julkaisemaan kirjaan The Social Construction of Reality. Siinä esitetään nä-

kemys, jossa todellisuus rakentuu yksilöiden välisen vuorovaikutuksen kautta sosiaaliseksi 

konstruktioksi. Keskustelu muuntaa ja ylläpitää tätä todellisuutta. Sosiaalinen konstruktionismi 

asettaa vuorovaikutuksessa käytettävän kielen merkitykselliseen asemaan. Kieli on ihmisten 

rakentamaa ja näin ollen totuus nähdään myös ihmisen rakentamana. Sosiaalinen konstruktio-

nismi näkee ihmisen ja hänen tietonsa osana maailmaa, joten se hylkää ajatuksen dualistisesta 

ihmismielen ja maailman erottelusta. (Tynjälä 2002, 55–56.) 

Burr näkee kielen ja ajatukset erottamattomina toisistaan ja että kieli toimii perustana ajatuk-

sille. Kieli tuottaa ja rakentaa kokemuksiamme itsestämme ja toisistamme. Diskurssilla (dis-

course) 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 diskursseille, jotka 

voivat syrjäyttää ne pois totuuden asemasta. Näin ollen käsitykset maailmasta, totuudesta ja 

todellisuudesta ovat epävakaita. Burr näkeekin, että jos vallitsevaa diskurssia pidetään totuu-

tena, sen paikkansa pitävyyttä ei tarvitsisi edes vakuutella. (Burr 2003, 62–63, 80.) 

Hacking kritisoi sosiaalisen konstruktion -käsitteessä sanaa sosiaalinen. Hän näkee jonkin asian 

rakentumisen olevan hyvin usein sosiaalista, joten sosiaalinen-sana konstruktiokäsitteen yhtey-

dessä 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 konstruktio viittaa 

rakentamiseen ja osista koostumiseen. Konstruktio sisältää sen rakentumishistorian. Esimer-

kiksi tekniikan, instituutioiden ja ongelmien rakentumisessa uudet osat rakentuvat aiempien 

osien varaan uudeksi tasoksi ja muodostavat sitä kautta tason, jonka varaan tulevat uudet osat 

rakentuvat. (Hacking 2009, 63, 66, 77, 79.) 
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Myös tieto on sosiaalisesti konstruoitua. Gergen näkee ymmärtämisen prosessin tapahtuvan ak-

tiivisessa yhteistoiminnallisessa toiminnassa ihmisten välisissä suhteissa. Näin ollen myös so-

siaalis-konstruktionistisen tutkimuksen mielenkiinnon kohde on selittää prosesseja, joissa ih-

miset kuvailevat, selittävät ja selostavat maailmaa, jossa he elävät. Sosiaalis-konstruktionisti-

sessa tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin ymmärtämisen yleisten muotojen ilmeneminen ny-

kyhetkellä sekä aiemmissa historiallisissa ajanjaksoissa. (Gergen 2003, 15.) Seymour Papert 

huomioi, että lapset työskennellessään sinällään itsenäisesti tietokoneilla, pyrkivät keskustelui-

hin toistensa kanssa, koska heillä oli halua keskustella kokemuksistaan ja oppimisprosessistaan 

(Papert 1980, 180). 

Tälle tutkielmalle sosiaalinen konstruktionismi luo viitekehyksen, jonka näkökulmasta oppi-

mista tarkastellaan. Erityisesti kielen tilanteellinen käyttö sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 

sen merkitys oppimiselle korostuvat tiedon rakentumisen ohella. 

2.2 Lapsen ajattelun kehittyminen 

Jean Piaget (1988) on tutkimuksissaan muodostanut teorioita lapsen ajattelun kehittymisestä. 

Piaget (1988) erottaa kognitiivisen kehityksen kolmeen eritasoiseen pääkauteen ja niiden ala-

kausiin. 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 refleksinomaisia. 

Toinen kausi on konkreettisiin operaatioihin kuuluvien luokkien, suhteiden ja lukujen valmis-

tautumis- ja rakentumiskausi, joka kestää 1,5 vuodesta noin 12 vuoden ikään. Tämä kausi ja-

kaantuu esioperationaalisten esittävien symbolien alakauteen ja konkreettisten operaatioiden 

alakauteen. Esioperationaalisten esittävien symbolien alakausi jakaantuu kolmeen vaiheeseen, 

jotka kestävät noin 2 vuodesta 7 vuoteen asti. Konkreettisten operaatioiden kausi kestää noin 8 

ikävuodesta 12 ikävuoteen, joka sijoittuu tämän tutkielman pääasialliseksi mielenkiinnon koh-

teeksi. Muodollisten operaatioiden kausi alkaa noin 12 vuoden iästä eteenpäin. (Piaget 1988, 

102–107; ks. myös Beard 1971, 31–32, 35, 57, 76; Takala & Takala 1980, 117.) Muodollisten 

operaatioiden kausi alkaa siis alakoulun loppuvaiheessa, joten myös sitä käsitellään tässä hie-

man tarkemmin. 
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Konkreettisten operaatioiden kaudella lapselle on valmistumassa rakenteita, joita voidaan eri-

tellä eri muodoissaan. Tällaisia rakenteita ovat luokittelut, sarjoitukset, yksi-yhteen -vastaavuu-

det, yksinkertaiset tai sarjaluontoiset vastaavuudet, kerrannaisoperaatiot ja aritmeettisella ta-

solla kokonais- ja murtolukujen addiktiiviset ja multiplikatiiviset rakenteet. (Piaget 1988, 106.) 

Konkreettisten operaatioiden kaudella lapsen minäkeskeisyyden tilalle kehittyy yhteistoimin-

nallisuutta (Beard 1971, 96–97; McLeod 2010). Lapsi oppii nopean lajittelun useamman lajit-

telukriteerin perusteella. Lapsi oppii ymmärtämään kokonaisuuksia ja sen osien suhteita sekä 

luokkia ja sen alaluokkia. Rajoitteita konkreettien operaatioiden kaudella on muun muassa sa-

nallisten ongelmien ratkaisemisessa sekä kyvyttömyydessä havaita yleisiä sääntötapauksia ja 

hyväksyä olettamuksia. Ongelmia ratkotaan kokeilemalla, eikä oletuksia ja hypoteeseja testa-

ten. (Beard 1971, 96–97; ks. myös Takala & Takala 1980, 127–128.)  

Lapsi pystyy ymmärtämään käsitteitä oman kokemuksen pohjalta konkreettisten operaatioiden 

kaudella, mutta käsitteiden yleistäminen ei vielä onnistu. Uusien käsitteiden ymmärtämiseksi 

tarvitaan käytännön toimintaa ja konkretisointia, jossa esimerkiksi tilavuuden käsitettä havain-

nollistetaan pahvilaatikoiden avulla. Konkretisoinnista on hyötyä myös algebran lausekkeiden 

ymmärtämisessä, jolloin yhdeksänvuotias pitää yksinkertaisena operaatioita, jotka ilman konk-

retisointia ovat 13-vuotiaallekin vaikeita suorittaa matemaattisia symboleita käyttäen. (Beard 

1971, 114–116; ks. myös McLeod 2010; Takala & Takala 1980, 127.) 

Muodollisten operaatioiden kausi alkaa noin 12-vuotiaana. Tällä kaudella kehityksessä tapah-

tuu runsaasti muutoksia. Muodollisten operaatioiden kaudella tapahtuu loogisen ajattelun ke-

hittymistä. Lapsi pystyy kuvittelemaan oletettua toimintaa ja esittämään johtopäätöksiä siitä. 

(Piaget 1988, 107–108.) Nämä olettamukset ovat hypoteeseja, joiden paikkansa pitävyyttä voi-

daan testata kokeellisesti. Nuori on irrottautunut minästään ja ajatusmaailmastaan sen verran, 

että hän pystyy havainnoimaan tasapuolisesti. Tällöin nuori pystyy myös tekemään päättelyitä 

olettamusten ja hypoteesien perusteella. (Beard 1971, 120, 123; ks. myös Takala & Takala, 

1980, 128.) 

Nuori pystyy huomaamaan muodollisten operaatioiden kaudella samanlaisia piirteitä eri ta-

pauksissa ja muodostamaan yleisiä lakeja tapauksien pohjalta. Konkreettien operaatioiden kau-

della lapsi sen sijaan pitää eri tapauksia irrallisina ja toisiinsa liittymättöminä. Lapsi pystyy 

selittämään tapahtumia, mutta ei ajattele yleisiä lakeja niiden taustalla. (Piaget 1988, 107; Beard 

1971, 122–123.) 
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On syytä painottaa, että Piaget'n muotoilemat ajattelun kehittymisen pääkaudet tapahtuvat yk-

silöllisesti ja tarkkaa ikärajaa esimerkiksi konkreettisten operaatioiden ja muodollisten operaa-

tioiden kaudella ei ole. Piaget'n lapsen ajattelun kehittymisen teoria ei ota huomioon lapsen 

aiempaa kokemusta tai sosiaalisia olosuhteita. (Lourenço & Machado 1996, 153.) 

Tutkielman ja tutkimuskysymyksen kannalta 12-vuotiaan lapsen ajattelun kehittymisen teoria 

painottuu konkreettisten operaatioiden ja muodollisten operaatioiden kauteen. Tutkielmassa on 

syytä ottaa huomioon konkretian merkitys oppimiselle. Teorian pohjalta voidaan tehdä oletta-

mus, että uusien ohjelmointikäsitteiden oppiminen vaatii käytännön toimintaa ja konkretisoin-

tia. 
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3 TEKNOLOGIAKASVATUS 

Luvussa avataan teknologiakasvatuksen ja teknologian käsitettä sekä teknologian oppimisen 

teoriaa. Tarkastelussa on myös teknologisen lukutaidon käsite. 

Lindh (2006, 65) määrittelee teknologiakasvatuksen teknologiseen maailmaan kasvattamisena. 

Teknologiakasvatus on kasvatusta, jonka tavoitteena on sukupuolesta riippumaton teknologi-

nen yleissivistys. Tähän yleissivistykseen kuuluu riittävä teknologinen osaaminen nykyisessä 

teknologisessa yhteiskunnassa. (Parikka & Rasinen 2009.) Teknologiakasvatus näkee teknolo-

gisen maailman kehittyvänä ja että sen kokonaisuudet ovat yhteydessä toisiinsa (Lindh 2006, 

67). Lindh erittelee teknologisen kasvatuksen ja teknologiakasvatuksen toisistaan. Teknologi-

sessa kasvatuksessa teknologisen substanssin esineet, laitteet ja rakenteet nähdään suunnatto-

mana luettelona ja se vastaa kysymykseen mitä. Teknologiakasvatuksessa substanssi luo oppi-

miselle perustan. Teknologiakasvatuksessa keskeistä on ymmärtää esineiden, laitteiden ja ra-

kenteiden yhteydet ja merkitykset kehityksen kannalta. Näin ollen se vastaa kysymyksiin miksi 

ja miten. (Lindh 2006, 66.)  

Teknologia on kaikkea ihmisen luonnonympäristöstä omiin tarpeisiinsa muokkaamaa tai teke-

mää (Baskette & Franz 2013). Teknologia sisältää tekniikan eli tekotavan sekä työvälineiden ja 

koneiden käyttötaidon. Se sisältää myös tekniikkaan liittyvän tieteellisen tiedon ymmärtämisen. 

Laajasti ymmärrettynä teknologia on keksintöjä, tuotteita, tuotantoprosesseja, teknistä osaa-

mista sekä teknisiä laitteita, materiaalia ja käsitteistöä. (Parikka & Rasinen 2009; Parikka 1998 

37–40; Parikka & Rasinen 1994, 18.) Teknologia on käytännön ja tieteellisten tietojen ja taito-

jen soveltamista sekä sovelluksia ja perusteiden ymmärtämistä (Lindh 2006, 32–33). Huippu-

teknologiasta puhuttaessa voidaan sen ajatella olevan teknologisen pyramidin huipulla. Tämän 

pyramidin vankka perusta on aiempaa teknologiaa sekä ihmisen perifeerisiä taitoja. Uusi tek-

nologia ja keksinnöt rakentuvat aina aiemman teknologian päälle, joten teknologia on kehittä-

misprosessi. (Lindh 2006, 34–35.) 

Näkemys teknologian kehittymisestä pyramidina myötäilee konstruktivistisen oppimiskäsityk-

sen (ks. Luku 2) näkemystä tiedon rakentumisesta, jossa uutta tietoa tulkitaan aiemmin raken-

netun tiedon ja kokemuspohjan varassa. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita lasten oppimisesta, 

jonka kohde on teknologia. Tällöin teknologian oppimista tarkastellaan myös teknologiakasva-

tuksen näkökulmasta teknologiseen maailmaan kasvamisena. 
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3.1 Teknologian oppiminen 

Järvinen (1998) näkee tärkeänä, että kun oppimisen ja opettamisen sisältönä on teknologia, op-

pimismenetelmänä on luonnollista käyttää ongelmanratkaisua, mikä sijoitetaan liittymään op-

pilaalle itselle merkitykselliseen kontekstiin. Teknologian oppiminen kuten teknologiakin on 

prosessi, johon voidaan vaikuttaa. Se sisältää tietojen ja taitojen oppimisen. Teknologian oppi-

minen on ongelmanratkaisun oppimista, jonka tuotoksena syntyy uutta teknologista substans-

sia. (Lindh 2006, 67, 118.) 

Kuviossa 2 Lindh (2006) on hahmottanut teknologian oppimisen etenemistä ja siinä ilmaantu-

via käsitteitä. Teknologisesta substanssista nostetaan opeteltavaksi tilanteellisen empirian ta-

solle teknologisen maailman ilmiöitä tai artefakteja. Näitä ilmiöitä problematisoidaan, jolloin 

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 nuolet. Toisin sanoen 

oppijalla on oppimistavoitteiden puitteissa mahdollisuus vaihtaa tarkasteltavaa substanssia ti-

lanteellisen empirian tasolle. Koska teoreettinen näkemys riippuu aiemmista taidoista ja tie-

doista sekä teknologisesta luovuudesta, näkemys on oppijakohtainen.  (Lindh 2006, 120–121.) 

 

 Teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teorianmuodostuksen, tilanteellisen em-
pirian, substanssin ja teknologiakasvatuksessa käytettävien oppimismenetelmien keski-
näinen vaikuttavuus (Lindh 2006, 120). 
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Teknologinen substanssi 

De Vries (2013) puhuu teknologiakasvatuksen yhteydessä artefakteista. Artefaktit ovat ihmisen 

suunnittelun tuloksia ja ne näyttäytyvät ympärillämme teknologiana (De Vries 2013). Artefaktit 

ovat aineellisia ratkaisuja teknologisiin ongelmiin (Vèrillon 2009, 194). Lindh (2006) käyttää 

teknologian yhteydessä artefaktien sijasta nimitystä teknologinen substanssi. Teknologista sub-

stanssia ovat ihmisen tuottamat esineet, laitteet ja rakenteet sekä niiden suunnitteluun, valmis-

tamiseen ja arvioimiseen sisältyvät tiedot ja taidot. Esineet ovat yksittäisiä kappalemaisia ko-

konaisuuksia. Rakenteet ovat osista muodostuvia staattisia osakokonaisuuksia. Laitteet sisältä-

vät sähköisiä ja mekaanisia toimintoja. Teknologiseen substanssiin liittyviä tietoja ja taitoja on 

opittava, jotta on mahdollista oppia substanssissa esiintyviä analogioita ja syllogismeja. (Lindh 

2006, 76–78.)  

Teknologian oppiminen on analogioiden ja syllogismien oppimista. Teknologista substanssia 

on valtava määrä, joten ei ole mahdollista oppia koko substanssia yksittäisinä esineinä, laitteina 

ja rakenteina. Substanssista on löydettävä yhtäläisyyksiä ja yhtymäkohtia yksittäisten asioiden 

kautta. Tällöin yksittäisen asian oppiminen saa loogisen selityksen toisessa teknologisessa yh-

teydessä. (Todd, McCrory & Todd 1985, 319–322; Lindh 2006, 78–79, 109.) 

Teoria muodostuu käsitteiden järjestelmästä. Myös teknologia muodostuu käsitteistä ja niille 

on olemassa konkreetit vastineet. Tarkoituksena on suhteuttaa teknologiset käsitteet teknologi-

seen maailmaan. Käsitteiden väliset suhteet korostuvat oppimisen edetessä. (Lindh 2006, 109; 

Wolman 1973, 383–384; Page & Thomas 1977, 342; ks. myös De Vries 2013, 149.) Teknolo-

giakasvatuksessa on välttämätöntä käyttää käsitteitä oikein. Vaikkakin alaluokilla käsitteiden 

merkityssisältöjä on haastava ymmärtää, on ohjattava oppijaa ymmärtämään mihin yhteyteen 

käsite kuuluu (Frank 2005, 19–34; Black & Harrison 1994, 13–19; Lindh 2006, 109). 

Teknologisen maailman ymmärrys on ajattelun kehittymistä teknologisessa oppimisympäris-

tössä. Teknologisesta substanssista valitaan ainesta tilanteen mukaan, mikä muodostaa konteks-

tin, jossa oppimista ja ajattelun kehittymistä tapahtuu. (Lindh 2006, 102–103.) 

Tilanteellinen empiria 

De Vries (2013) näkee, että teknologisia käsitteitä opitaan konkreeteissa konteksteissa. Lasten 

kannalta sopivia konteksteja ovat sellaiset, joissa he voivat harjoitella käsitteistöä toiminnassa, 

joka on heille ymmärrettävää. (De Vries 2013, 150.) 
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Tilanteellisuuteen liittyy oppijan aiemmat tiedot ja se mitä uutta on mahdollista oppia. Näistä 

tiedoista luodaan oppimiselle otolliset olosuhteet. Tilanteeseen luodaan motivoiva oppimisti-

lanne teknologian parissa, jossa oppijalla on mahdollista keksiä ratkaisu ongelmaan, joka liittyy 

teknologiseen maailmaan. Empiria näyttäytyy teknologian oppimisen tarkoituksena tai tar-

peena. (Lindh 2006, 27–28, 104–105.) 

Teknologian oppimisen teoria muodostaa tutkielman kannalta viitekehyksen, jolla teknologian 

oppimista lähestytään. Teknologisesta substanssista nostetaan tilanteellisen empirian tasolle ro-

botit, jonka puitteissa tutkimuskysymyksen kannalta olennaista ohjelmointia opiskellaan. Op-

pimismenetelmänä käytetään teknologian oppimiselle luonnollista ongelmanratkaisua. 

3.2 Teknologinen lukutaito 

Teknologiseen lukutaitoon kuuluvat teknologian käyttötaito, ymmärrys teknologiaan tai sen 

käyttöön liittyvistä asioista sekä teknologian merkityksellisyyden ymmärtäminen (Dyrenfurth 

1992, 7). Tämän määrittelyn pohjalta Lindh (2006, 59) rinnastaa teknologisen lukutaidon kä-

sitteen teknologisen yleissivistyksen käsitteeseen.  

Teknologinen lukutaito on kykyä ratkaista ja ymmärtää käytännön ongelmia hallussa olevien 

tietojen, luovuuden ja muiden resurssien avulla (Wells 1993, 19). Lindh ymmärtää tietojen, 

luovuuden ja muiden resurssien tarkoittavan matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja taitoja, 

teknologista luovuutta sekä kätevyyttä ja käytännön taitoja. Nämä inhimilliset ominaisuudet 

liittyvät teknologiseen yleissivistykseen. Näitä ominaisuuksia tarvitaan teknologisten ongel-

mien ratkaisemisessa. Näin ollen ongelmien ratkaiseminen on teknologian oppimista eli tekno-

logisen yleissivistyksen kehittymistä. (Lindh 2006, 57–58.)  

Teknologisessa yleissivistyksessä tärkeää on ymmärtää teknologista kehitystä. Erillisten esinei-

den rakentelu ja niiden toiminnan opiskelu pelkästään ei riitä riittävän teknologisen yleissivis-

tyksen tasolle. Myöskään ilman tuntemusta esineistä, laitteista ja rakenteista ei voida oppia tek-

nologiaa. Teknologiseen lukutaitoon eli teknologiseen yleissivistykseen liittyy myös sosiaali-

nen ulottuvuus. Teknologisen yleissivistyksen luonnetta määrittävät myös yhteiskunnan arvot 

ja asenteet. Ihminen, joka on teknologisesti yleissivistynyt, pystyy toimimaan järkevällä tavalla 

teknologisessa maailmassa. (Lindh 2006, 55–56, 59.) 
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Teknologisesti yleissivistynyt ihminen pystyy ratkaisemaan teknologisessa maailmassa esiin-

tyviä ongelmia tietojensa ja taitojensa avulla samalla luoden uutta teknologiaa. Tukena tässä 

ongelmanratkaisuprosessissa on ihmisen tietämys teknologisen substanssin analogioista ja syl-

logismeista. Uutta teknologiaa luomalla oppimistasoonsa nähden sopivalla tavalla oppija oppii 

teknologiaa ja syventää teknologista yleissivistystään. (Lindh 2006, 76.) Teknologisesti yleis-

sivistynyt ihminen ymmärtää paremmin teknologian kehittymistä, ja hän sopeutuu 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 yhteyk-

sistä sekä sen luonteesta ja historiasta. Teknologinen taito sisältää kinesteettisen taidon ja tun-

toon liittyvät kyvyt sekä myös käytännöllisen älykkyyden. Teknologinen tahto on asennetta 

teknologiaa kohtaan. Se sisältää tunneperäisen näkökannan teknologiselle osaamiselle. (Autio 

2011.) 

Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita ohjelmoinnin oppimisesta. Teknologisen lukutaidon kehit-

tymisen näkökulmasta ei ole mielekästä opiskella ohjelmointia irrallaan siihen olennaisesti liit-

tyvästä muusta teknologiasta. Kun ohjelmointia opiskellaan robotiikan kontekstissa, se mah-

dollistaa teknologisessa substanssissa esiintyvien analogioiden ja syllogismien oppimisen. Oh-

jelmointi sisältää myös itsessään analogioita ja syllogismeja, joten teknologisen lukutaidon ke-

hittymisen kannalta on olennaista selvittää, mitä ohjelmoinnin opiskelussa opiskellaan ja miksi 

sitä opiskellaan. 
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4 ROBOTIIKKA JA OHJELMOINTI 

Luvussa avataan robotiikan ja ohjelmoinnin käsitteitä sekä otetaan kantaa niiden käytöstä ala-

koulun yhteydessä. Luvussa esitellään myös lapsille suunnatut robotiikan ja ohjelmoinnin ym-

päristöt, joita tutkielman empiirisessä osassa on käytetty. 

4.1 Robotiikka ja sen käyttöä alakoulussa 

Robotit ovat laitteita tai koneita, jotka toimivat automaattisesti tai kauko-ohjatusti. Robotteja 

käytetään muun muassa avaruustutkimukseen, autojen kokoonpanolinjoilla, ihmisille vaaralli-

sissa tai ankarissa ympäristöissä sekä kodinsiivouksessa. (Kurfess 2004, 3). 

Stone (2004) määrittelee robotin eri lähteiden perusteella muun muassa automaattisesti ohjat-

tavaksi, uudelleen ohjelmoitavaksi ja monikäyttöiseksi käsittelylaitteeksi. Robotti on suunni-

teltu suorittamaan niille annettuja tehtäviä, jotka voivat liittyä esimerkiksi erilaisten materiaa-

lien tai osien liikuttelemiseen. (Stone 2004, 9.) 

Mekaanisten automaattisten koneiden käännekohta oli 1800-luvulla, jolloin sveitsiläinen käsi-

työläinen kehitti ihmisnuken näköisen kirjurin, joka kirjoitti automaattisesti kirjaimia paperille. 

Automaatiota pidettiin ennen digitaalisia tietokoneita ja mikropiirejä synonyymina koneellista-

miselle. Koneiden avulla korvattiin manuaalista työtä. Kehiteltiin esimerkiksi laitteita tuotta-

maan hammasrattaita. Kehiteltiin ideoita myös työn organisoimiseksi. Keksittiin jakaa koko-

naisen työn tekemiseen vaadittavia tehtäviä osiin. Näitä oivalluksia sovellettiin muun muassa 

autojen tuotannossa, jolloin työntekijällä oli vastuullaan yksi tai kaksi tehtävää tuotantoproses-

sissa. (Wallén 2008, 6–8.) 

Digitaalisten tietokoneiden kehittymisen jälkeen 1950-luvulla ja mikropiirien kehittymisen jäl-

keen 1970-luvulla tuotanto otti askelia eteenpäin. Ne mahdollistivat ”aivojen” kehittämisen 

tuotantoon kehitetyille koneille, teollisuusroboteille. (Wallén 2008, 6–7.) 

Vuonna 1966–1972 kehiteltiin liikkuva Shakey-robotti, joka pystyi selvittämään läpikulkunsa 

ympäristössään. Shakey oli varustettu televisiokameralla, etäisyysmittarilla ja törmäysanturilla. 

Se oli merkittävä virstanpylväs tekoälyn kehittymiselle ja robotin kyvylle olla vuorovaikutuk-

sessa ympäristönsä kanssa. (Stone 2004, 9.) 
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Robotiikkaa esiintyy laajasti tuotannon, avaruustutkimuksen, sotateollisuuden ja lääketeolli-

suuden aloilla. Lisäksi robotiikkaa esiintyy muun muassa leluteollisuudessa. Esimerkiksi Lego 

julkaisi vuonna 1998 Lego Mindstorms robotiikkalelut. (Stone 2004, 19.) 

Chambers, Carbonaro ja Murray (2008) tutkivat alakouluikäisten (8–9-vuotiaiden) käsitteelli-

sen ymmärryksen kehittymistä yksinkertaisen vaihteiston toiminnan osalta Lego-robottien 

avulla. Robottien avulla suoritetut tehtävät auttoivat kehittämään oppilaiden ymmärrystä vaih-

teiston toiminnasta, vaikkakaan niiden tarkkaa toimintaa ei osattu selittää. Pelkkä fyysinen ko-

kemus ei auta oppilasta löytämään suhdetta vaihteiston ja kulkuneuvon voiman tai nopeuden 

välillä. (Chambers, Carbonaro & Murray 2008.) 

Castledine ja Chalmers (2011) päättelivät tutkimuksessaan, että Lego-robotit ovat tehokas työ-

kalu ongelmanratkaisuun 6.-luokkalaisille. Tärkeää on myös saada Lego-roboteilla suoritettava 

ongelmanratkaisu sidottua autenttisiin tilanteisiin, kuten kulkuneuvon matkan mittaamiseen. 

(Castledine & Chalmers 2011, 26.) 

Näiden robotiikasta tehtyjen määrittelyiden ja tutkimusten perusteella voidaan muodostaa olet-

tamus, että robotiikkaympäristö tukee lasta ohjelmointiin liittyvien käsitteiden ymmärryksen 

kehittymisessä. Robotti sisältää jo Stonen (2004) määrittelyn yhteydessä ohjelmointikäsitteen. 

Lisäksi robotin olemus konkreettisena laitteena tukee konkretian merkitystä lapsen oppimiselle 

(ks. Luku 2.2). Lego-robotit ovat myös monille lapsille tuttuja, joten niiden kanssa työskentely 

voi olla luontevaa tai ainakin helposti lähestyttävää. 

4.2 Lego EV3 -robotiikkasarja 

Tutkielman empiirisessä osiossa käytetään Lego EV3 -robotiikkasarjaa (Lego 2018a), jolla luo-

daan teknologian oppimisen kannalta tärkeää tilanteellista empiriaa (ks. Luku 3.1) ohjelmoin-

nin oppimiseen. 

Robotiikkasarja sisältää Lego-rakennuselementtejä, joita yhdistelemällä voidaan rakentaa ro-

botin ulkokuori. Lisäksi sarjaan kuuluu ohjelmoitava Lego EV3 Brick -keskusyksikkö, joka 

mahdollistaa omien ohjelmakoodien suorittamisen. Ohjelmoitavan palikan ja rakennuselement-

tien lisäksi sarjaan kuuluu sensoreita, joiden avulla robotti saadaan aistimaan ympäristöään. 

Moottorit mahdollistavat robotin liikkeen. (Lego 2018b, 3.) Kuvassa 1 on esimerkki Lego EV3 

-robotiikkasarjasta rakennetusta robotista, jossa on käytetty erilaisia sensoreita, moottoreita ja 

ohjelmoitavaa Lego EV3 Brick -keskusyksikköä. 
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Kuva 1. Esimerkkirobotti Lego EV3 -robotiikkasarjasta rakennettuna (Lindholm 2016). 

Kuvan 1 robotissa on käytetty ultraäänisensoria etäisyyden mittaamiseen, värisensoria värien 

ja valon tunnistamiseen sekä kosketussensoria törmäyksen tunnistamiseen (Lego 2018a; Lego 

2018b). 

Edellä kuvattu robotiikkasarja ja kuvan 1 mukainen esimerkkirobotti valittiin rakennettavaksi 

tutkielman empiirisessä osiossa. Kyseiseen robotiikkasarjaan päädyttiin sen tunnettavuuden ja 

tutkijan henkilökohtaisen kokemuksen perusteella. 

4.3 Ohjelmointi 

Ohjelmointi-alaluvussa avataan ohjelmointikäsitettä teknologiakasvatuksen näkökulmasta sekä 

ohjelmointikielen käsitettä. Lisäksi luvussa kuvataan tutkielman empiirisessä osiossa käytetty 

ROBOTC-ohjelmointikieli ja -ympäristö. Ohjelmointikieleen liittyviä tutkielman kannalta mer-

kittäviä käsitteitä avataan lopuksi esimerkkien kanssa. 

4.3.1 Mitä ohjelmointi on? 

Ohjelmointi käsitteenä on laaja ja eri tiedonaloilla se määritellään hyvinkin monella eri tavalla. 

Tässä ohjelmointi nähdään teknologisen substanssin osana lähinnä työkaluna, jolla ratkaistaan 

tietoteknisiä ongelmia. Ohjelmointi-käsitettä on avattu myös teknologisen yleissivistyksen kan-

nalta, jotta ymmärretään ohjelmointia teknologiana.  

Tietokone pystyy käsittelemään ainoastaan binaarijärjestelmän lukuja eli nollia ja ykkösiä (Paa-

nanen 2005, 162). Ykkösistä ja nollista koostuvien bittijonojen kautta tietokone suorittaa yk-

sinkertaisia operaatioita. Tätä bittijonojen sarjaa kutsutaan konekieleksi. Konekieli on ihmiselle 
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hyvin kömpelöä käsiteltävää. Lausekieli on keksitty helpottamaan tietokoneen ohjelmointia ih-

miselle ymmärrettävämpään muotoon. (Wikla 1999, 3.) Lausekielet ovat helpompia lukea ja ne 

sisältävät monimutkaisempia kontrollirakenteita. Symbolinen konekieli oli ensimmäinen askel 

kohti lausekieliä. Symbolisessa konekielessä tietokoneelle annettavat bittijonoina annettavat 

käskyt olivat nimetty ihmiselle selkeämmiksi. Se oli kuitenkin vielä vaikealukuista ja koneriip-

puvaista. (Harsu 2005, 22–23.) 

Kaikki ohjelmointikielet symbolisesta ohjelmointikielestä lausekieliseen ohjelmointiin käänne-

tään kääntäjän, toisin sanoen kääntäjäohjelman, avulla tietokoneen prosessorin ymmärtämälle 

numeeriselle konekielelle. Tätä kääntämisprosessia kuvataan kuviossa 3. Ihminen kirjoittaa jol-

lakin valitsemallaan ohjelmointikielellä lausekielisen ohjelman (A). Tätä lausekielistä ohjelmaa 

kutsutaan myös lähdekoodiksi (source code). Kääntäjä tai kääntäjäohjelma (compiler) käsitte-

lee ja kääntää ihmisen kirjoittaman ohjelman konekieliseksi ohjelmaksi (B). Tietokoneen pro-

sessori (processor) pystyy suorittamaan käännettyä konekielistä ohjelmaa (B). Prosessori suo-

rittaa konekielistä ohjelmaa juuri niin tarkasti kuin lausekielinen ohjelma (A) on kirjoitettu. 

Tuloksena prosessorin suorittamasta konekielisestä ohjelmasta (B) tapahtuu ohjelmoitu toi-

minto. Tämä toiminto on mahdollinen ratkaisu ongelmalle, jota ihminen on tietokoneen avulla 

ratkaisemassa.  Ihminen kommunikoi omasta näkökulmastaan lausekielisen ohjelman (A) 

kanssa. Tietokoneen näkökulmasta ihminen kommunikoi prosessorin suorittaman konekielisen 

ohjelman (B) kanssa. Kääntämisprosessissa kääntäjäohjelma tarkastaa, että ohjelmointikielen 

syntaksi eli kielioppi on täysin oikeassa muodossa, jotta ohjelma saadaan käännettyä konekie-

liseen muotoon. Kääntäjäohjelma itsessään on myös jollakin ohjelmointikielellä ohjelmoitu oh-

jelma. (Louden 2003, 22–23; Paananen 2005, 3, 163.) 

  

 Kääntämisprosessi. (Paananen 2005, 164) 
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Ohjelmointi on ongelmanratkaisua, jossa iso ongelma pilkotaan yksinkertaisiin pienempiin 

osiin. Ongelman pilkkominen osiin ja osien ohjelmoiminen pienemmissä osissa mahdollistaa 

myös koodin osien uudelleenkäytettävyyden. Ohjelmointi on myös testaamista. Ohjelmoijan 

täytyy pystyä testaamaan kirjoittamaansa koodia systemaattisesti ja samalla analysoimaan, 

mistä mahdollinen virheellinen toiminta ohjelmassa johtuu. Ohjelmointi vaatii ongelmanratkai-

sukykyä sekä loogista päättelykykyä, jotta saadaan ymmärrys siitä, miten ohjelman eri osat ovat 

vaikutuksessa keskenään. Ohjelmointi kehittää muun muassa ongelmanratkaisukykyä, mate-

maattisia kykyjä ja kognitiivisia kykyjä. Ohjelmoitaessa opitaan ajattelemaan sekä analysoi-

maan ja kehittämään omaa ajattelua. (Majaranta 2002, 163–164.)  

Papert (1980) antaa esimerkin, miten ohjelmointi kehittää edellä mainittuja kykyjä. Logo-oh-

jelmointiympäristössä lapsi oppii antamaan käskyjä tietokoneen näytöllä ohjattavalle kilpikon-

nalle, 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 kävelemällä, mitä ympy-

rän muodon saamiseksi tarvitsee tehdä. Pian hän huomaa, että tarvitsee liikkua hyvin vähän 

kerrallaan eteenpäin, kääntyä hyvin vähän kerrallaan, ja sitä toimintaa jatkamalla saadaan ym-

pyränmuotoinen kuvio aikaiseksi. Näin lapsi ratkaisee matemaattisen ongelman ajattelunsa ja 

konkreettisten kokeilujen avulla. (Papert 1980, 206.) Engeström (1981) puhuu mielekkäästä 

oppimisesta, kun oppija joutuu olemassa olevien tietojensa kanssa ristiriitatilanteeseen. Risti-

riitaisessa tilanteessa aiemmin omaksutut tiedot ja taidot eivät riitä tehtävän suorittamiseen. 

Tällöin ihminen voi kokea ristiriidan mielenkiintoisena ongelmana, jota lähdetään ratkaisemaan 

tutkimalla. (Engeström 1981, 9–10.) 

Sola (2002, 194) näkee, että ohjelmoijan tulisi oppia ohjelmoinnin käsitteitä ja periaatteita, joita 

ovat muun muassa ehdollisuus (conditional), logiikka, toisto (loops), muuttujat (variables), pe-

räkkäisyys 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 operaatioita, joita suori-

tetaan niin kauan kuin ehto pitää paikkaansa. Muuttujia käytetään tallentamaan tietoja ja arvoja, 

jotka voivat muuttua ohjelman suorittamisen aikana. (Louden 2003, 167, 270, 276.) Détienne 

ja Bott määrittelevät peräkkäisyyden laskennan erittelynä järjestykseen. Näin saavutetaan ha-

luttu algoritmi, jolla mahdollisesti ratkaistaan ongelma. (Détienne & Bott 2002, 13.) Edellä 

mainitut ohjelmoinnin käsitteet ja periaatteet ovat yleisiä erilaisissa ohjelmointikielissä (ks. 
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Kernighan & Ritchie 1988; Wikla 1999). Engeström (1988) kirjoittaa, että korkealaatuinen tieto 

muodostuu periaatteista ja käsitteistä. Korkealaatuista tietoa voidaan soveltaa laajasti ongel-

mien ratkaisemisessa ja se säilyy muistissa pitkään. (Engeström 1988, 22.) 

Teknologisen lukutaidon (ks. Luku 3.2) kannalta on merkityksellistä ymmärtää mitä ohjel-

mointi on. Ohjelmointiin kuuluu olennaisena osana ihmisen kirjoittaman lausekielen kääntämi-

nen tietokoneen ymmärtämälle konekielelle. Ohjelmointia opiskellessa on olennaista ymmärtää 

ohjelmointiin liittyviä käsitteitä ja periaatteita, jotta niitä voidaan soveltaa ratkaistaessa tekno-

logiseen substanssiin liittyviä ongelmia. 

4.3.2 Ohjelmointikieli 

Ohjelmointikielen avulla ihminen pystyy ymmärtämään tietokoneelle suoritettavaksi tarkoite-

tut tehtävät (Paananen 2005, 162). Se on väline tai käyttöliittymä ihmiselle käskyttää tietoko-

netta (Harsu 2005, 13). Ohjelmointikieli kuvaa tietokoneelle delegoitua laskentaa, joka etenee 

prosessimaisesti. Laskenta sisältää matemaattiset laskutoimitukset, tiedonkäsittelyn, tekstinkä-

sittelyn ja tiedontallennuksen sekä -noudon. (Louden 2003, 3.) 

Tietokone ymmärtää äidinkielenään konekieltä. Konekieli mahdollistaa yksinkertaisten operaa-

tioiden suorittamisen. Tällaisia operaatioita ovat tiedon hakeminen keskusmuistista, tallentami-

nen keskusmuistiin, laskutoimitusten ja vertailujen tekeminen. Käytännössä konekieli on nu-

meroina esitettyjä operaatioita. Ohjelmoijan on mahdollista ohjelmoida tietokonetta konekie-

lellä, mutta nykyään ohjelmat ovat sen verran laajoja ja monimutkaisia, että käytännössä tämä 

on mahdotonta. (Paananen 2005, 162) 

Symbolinen konekieli on kehitetty ihmisen ajattelulle luonnollisempaan muotoon. Symboli-

sessa konekielessä esimerkiksi yhteenlaskua kuvaava numerokoodi voisi olla korvattu ADD-

symbolilla ja vähennyslaskua kuvaava numerokoodi SUB-symbolilla (kts. listaus 1). Numeeri-

set monimutkaiset muistiosoitteet voidaan korvata symbolisilla muistipaikkojen nimillä esimer-

kiksi SUM tai X (ks. listaus 1). (Paananen 2005, 162.) 

SUB SUM, X 

ADD SUM, Y 

Listaus 1. Esimerkki symbolisesta konekielestä. (Paananen 2005, 163) 
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Korkean tason lausekielet tarkoittavat, että ohjelmointikielen peruselementit ovat lauseita (Paa-

nanen 2005, 163). Korkean tason lausekielet sisältävät kehittyneempiä kontrollirakenteita kuten 

toistorakenteet ja aliohjelmat. Korkean tason lausekielet yhdistetään usein sovelluskehittimiin, 

jotka sisältävät yleensä graafisen käyttöliittymän. Sovelluskehittimet tarjoavat mahdollisuuden 

monipuolisempaan ohjelmistotuotantoon ja niillä pystytään myös generoimaan ohjelmia. 

(Harsu 2005, 23.) Ohjelmien generoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi, että sovelluskehitin tuottaa 

jonkin syntaksiltaan eli kieliopiltaan haastavan ohjelmointirakenteen automaattisesti. Tällöin 

ohjelmoijan ei tarvitse muistaa ulkoa kaikkia abstrakteja rakenteita.  

Ohjelmointikielellä on oma syntaksinsa, joka määrää ohjelmoitavien lauseiden tarkan muodon 

eli kieliopin. Ohjelmoijalle jää tehtäväksi määrätä lauseiden sisältö. Kääntäjä (Compiler) tar-

kistaa lauseiden syntaksin oikeellisuuden. Ohjelmoijan tuottamaa lauseiden sisältöä on kuiten-

kin testattava systemaattisesti ohjelmoidun ohjelman käyttäytymistä havainnoimalla. (Paana-

nen 2005, 163.)  

Jokaisella ohjelmointikielellä on oma sovittu syntaksinsa. Useissa eri ohjelmointikielissä esiin-

tyy kuitenkin samankaltaisia rakenteita. Esimerkiksi suosituissa C-kielessä ja Java-kielessä 

syntaksi koostuu muun muassa muuttujista ja niiden tyypeistä, operaattoreista, toistolausek-

keista, valintalauseista ja funktioista eli aliohjelmista (Kernighan & Ritchie 1988; Wikla 1999). 

Listauksessa 2 on esiteltynä C-kielen yksinkertainen 5-rivinen esimerkkiohjelma ja selostettu 

esimerkkiohjelman C-kielen syntaksiin liittyviä asioita. Majaranta (2002, 163) näkee, että syn-

taksin toiminnallisten ja loogisten rakenteiden ymmärtäminen on edellytys mielekkäälle ohjel-

moinnille. 

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, 6–7) 
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Harsu (2005) näkee tärkeämpänä ohjelmointikielien yleisten periaatteiden ja peruskäsitteiden 

tuntemista kuin yhden kielen osaamista ja opettelua. Yleisten käsitteiden tunteminen edesauttaa 

myös uusien ohjelmointikielien oppimista, ohjelmointikielen valintaa tarkoituksenmukaisesti, 

ajatusten esittämiskykyä ja oman ohjelmointikielen suunnittelua. (Harsu 2005, 14.) 

Ihmisten kehittämät ohjelmointikielet ovat osa teknologista substanssia (ks. Luku 3.1). Ohjel-

mointikieliä on lukuisia, jotka sisältävät oman syntaksina. Teknologisen lukutaidon (ks. Luku 

3.2) kannalta on merkityksellisempää löytää yhtäläisyyksiä ja samankaltaisuuksia ohjelmointi-

kielten väliltä kuin opiskella tarkasti monimutkaisia ja vaikeasti muistettavia ohjelmointikieli-

kohtaisia syntaksisääntöjä ohjelmointikieli kerrallaan. 

4.3.3 ROBOTC -ohjelmointikieli ja -ohjelmointiympäristö 

Tässä luvussa esitellään pääpiirteittäin tutkielman empiirisessä osiossa käytetty ROBOTC-oh-

jelmointikieli ja -ohjelmointiympäristö. ROBOTC-ohjelmointiympäristö on esimerkki opetus-

suunnitelman perusteissa (ks. Luku 1) mainitusta graafisesta ohjelmointiympäristöstä. Tässä 

tutkielmassa käytetty ROBOTC-ohjelmointikieli on esimerkki tekstipohjaisesta ohjelmointi-

kielestä, jota tuotetaan graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

Kuviossa 4 on kuvattuna ROBOTC -ohjelmointiympäristön graafinen päänäkymä. Kuviosta on 

korostettu tutkielman kannalta oleellisimpia alueita. Komento-/rakennevalikko (1) tarjoaa käyt-

täjälle käytettävissä olevia ohjelmointikomentoja ja -rakenteita. Komentoja voidaan raahata hii-

rellä koodieditori-ikkunaan (2). Käyttäjä voi raahaamisen lisäksi myös kirjoittaa koodieditori-

ikkunaan tietokoneen näppäimistön avulla komentoja. Ennakoiva kirjoitus tarjoaa tällöin käyt-

täjälle tarjolla olevia komentoja, joten kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa. Ohjelmakoodi kään-

netään (3) ihmisen ymmärtämästä lausekielestä robotin ymmärtämälle konekielelle (ks. Luku 

4.3.1). Jos ohjelmointikielen syntaksissa (ks. Luku 4.3.2) on virheitä, ohjelmointiympäristö il-

moittaa ne virheikkunassa (4). 
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 ROBOTC -ohjelmointiympäristön graafinen päänäkymä. 

 

Koodieditori-ikkunaan (2) kirjoitettava koodi on ROBOTC-ohjelmointikieltä. ROBOTC-ohjel-

mointikieli on yleiseen C-ohjelmointikieleen (ks. Kernighan & Ritchie 1988) pohjautuva. Se 

toimii Windows-ympäristössä graafisessa käyttöliittymässä. ROBOTC toimii usealla eri alus-

talla kuten Lego Mindstormsissa, VEX Roboticsissa ja Arduinossa. (Robomatter 2018a.) 

ROBOTC-ohjelmointikieli sisältää Natural Language -ohjelmakirjaston, joka on kehitetty oh-

jelmoinnin vasta-alkajille. Natural Language -ohjelmakirjasto mahdollistaa yksinkertaisem-

massa muodossa olevat perusohjelmointikomennot. Tällöin komennot ovat helpompia käyttää 

ja muistaa. (Robomatter 2018b.) 

ROBOTC-ohjelmointiympäristö ja -kieli tarjoavat konkreettisen ohjelmointityökalun, jolla oh-

jelmointia voidaan harjoitella robotiikkaympäristössä. Tutkielman kannalta ROBOTC-ohjel-

mointiympäristö valittiin käytettäväksi empiirisessä osiossa, sillä se sisältää ohjelmoinnin ym-

märtämisen kannalta olennaisia vaiheita, kuten ohjelmointikielen kääntämisen koneen ymmär-

tämälle konekielelle sekä virheiden tekemisen mahdollisuuden ohjelmointikielen syntaksiin 
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liittyen. Ympäristö kuitenkin tukee ja helpottaa käyttäjää mahdollistamalla valmiiden ohjelma-

rakenteiden käytön ja yksinkertaistetut ohjelmointikomennot, jolloin ohjelmointikielen tarkkaa 

syntaksia ei tarvitse muistaa kokonaan ulkoa. Tekstipohjainen ROBOTC-ohjelmointikieli si-

sältää yleisimmät ohjelmointikielten periaatteet ja peruskäsitteet, joten se tukee ajatusta ohjel-

mointitietojen ja -taitojen soveltamisesta muissakin ohjelmointiympäristöissä, sillä yleisimmät 

ohjelmointikielet ovat myös tekstipohjaisia. 

4.3.4 Ohjelmointikielten peruskäsitteitä 

Ohjelmointikielissä on useita yleisiä käsitteitä ja periaatteita, jotka toistuvat lähes jokaisessa 

ohjelmointikielessä kuten esimerkiksi C- ja Java-kielissä (ks. Harsu 2005; Hirvonen 1995; Lou-

den 2003; Wikla 1999). Luvussa käsitellään tutkielman kannalta olennaisimpia ohjelmointi-

kielten peruskäsitteitä ja tehdään johtopäätöksiä lasten ja nuorten ohjelmoinnin oppimisesta 

tehdyistä tutkimuksista. Käsittelyssä ovat toistolauseet, aliohjelmat, ehtolauseet ja muuttujat. 

Ohjelmointikäsitteiden tarkoitukset avataan lyhyesti ja niistä esitellään esimerkit ROBOTC-

ohjelmointikielellä (ks. Luku 4.3.3). 

Meerbaum-Salant, Armoni ja Ben-Ari (2013) tutkivat 14-15-vuotiaiden ohjelmoinnin vasta-

alkajien ohjelmointikäsitteiden oppimista graafisella Scratch-ohjelmointikielellä (ks. Lifelong 

Kindergarten Group 2018). Oppilaat sisäistivät joitakin ohjelmoinnin käsitteitä kuten ehtolau-

seen, toistolauseen ja viestienvälityksen. Haastavia käsitteitä olivat alustus, muuttujat ja mo-

niajo. (Meerbaum-Salant, Armoni & Ben-Ari 2013.) 

Maloney, Peppler, Kafai, Resnick ja Rusk (2008) tutkivat 8-18-vuotiaiden Scratch-ohjelmointia 

kerho-olosuhteissa. Oppilaat oppivat löytämään ja käyttämään toistolauseita, ehtolauseita, ob-

jektien kommunikointia ja tahdistusta. Haastavia käsitteitä oppia olivat muuttujat, boolean-lo-

giikka ja satunnaisluvut. (Maloney, Peppler, Kafai, Resnick & Rusk 2008.) 

Järvinen (1998) tutki 5-luokkalaisilla tekstipohjaisen Logo-ohjelmointikielen (ks. Logo Foun-

dations 2018) oppimista Lego-sensoreiden yhteydessä. Ohjelmointi osoittautui vaikeaksi, johon 

Järvinen piti syynä Logo-ohjelmointikielen vaikeaa syntaksia sekä harjoitteluun käytettyä vä-

häistä aikaa. Oppimiselle tarvittiin paljon tukea. Lapset sovelsivat opittuja tietoja kuitenkin uu-

sissa tilanteissa. (Järvinen 1998.) 
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Lasten ohjelmoinnin oppimista koskevien tutkimusten perusteella voidaan tehdä oletus, että 

lapset oppivat erilaisia ohjelmointikäsitteitä erilaisissa ohjelmointiympäristöissä. Jotkin käsit-

teet ovat vaikeampia ymmärtää kuin toiset. Ehto- ja toistolauseita opitaan ainakin Scratch-oh-

jelmointiympäristössä. Muuttuja-käsitettä on haastavampi ymmärtää. Tässä tutkielmassa ollaan 

kiinnostuneita ohjelmointikäsitteiden oppimisesta robotiikkaympäristössä, jossa käytetään 

tekstipohjaista ohjelmointikieltä, kuten Järvisen (1998) tutkimuksessa. Tähän tutkielmaan ote-

taan edellisistä ohjelmointikäsitteistä tarkasteluun ehtolause, toistolause ja muuttuja sekä lisäksi 

ohjelmakoodin jäsentämiseen liittyvä aliohjelma-käsite. 

Toistolause 

Toistolauseella (loop) tarkoitetaan ohjelmoinnissa rakennetta, jolla voidaan toistaa komentoja. 

Toistolauseen perusmuoto on while-toistolause, jota käytetään muun muassa C- ja Java-kie-

lissä. (Louden 2003, 276; ks. myös Dershem & Jipping 1990, 96.)  

While-toistolause toimii niin, että aluksi kaarisulkujen sisältämä ehto testataan. Jos ehto on tosi 

(true), aaltosulkujen sisältämät komennot suoritetaan. Komentojen suorittamisen jälkeen ehto 

testataan uudelleen ja jos se edelleen pitää paikkaansa, komennot suoritetaan jälleen. Tätä jat-

ketaan niin kauan kuin ehto on tosi. (Kernighan & Ritchie 1988, 10.) 

Listauksessa 3 on esimerkki while-toistolauseen käytöstä sekä listauksessa 4 esimerkki repeat-

toistolauseen käytöstä ROBOTC-ohjelmointikielellä. 

 

Listaus 3. Esimerkki while-toistolauseen käytöstä. 

Listauksen 3 riviltä 3 alkaa while-toistolause. Kyseessä on loputon silmukka, sillä true-avain-

sana kaarisulkujen () sisällä kertoo ehdon olevan aina tosi. Ohjelma toistaa rivien 4 ja 7 aal-

tosulkujen {} välissä olevia forward()- ja turnLeft()-komentoja niin kauan kuin ohjelma kes-

keytetään. 
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Listaus 4. Esimerkki repeat-toistolauseen käytöstä. 

Listauksen 4 riviltä 3 alkaa repeat-toistolause. Kaarisulkujen () sisällä oleva numero määrää 

toistojen määrän. Repeat-toistolause toistaa rivien 4 ja 7 aaltosulkujen {} välissä olevat komen-

not. Ensin suoritetaan rivin 5 forward()-komento ja sen jälkeen rivin 6 turnLeft()-komento, 

jonka jälkeen ohjelman suoritus palaa takaisin riville 5 jatkamaan komentojen toistoa järjestyk-

sessä. 

Aliohjelma 

Proseduuri (procedure) on yksi ohjelmoinnin tehokas menetelmä jäsennettyyn ohjelmakoodiin. 

Siitä käytetään myös nimitystä aliohjelma (subroutine/subprogram). Aliohjelman käyttö mah-

dollistaa usean peräkkäisen komennon tai toiminnon muuttamisen yhdeksi komennoksi. (Lou-

den 2003, 10; ks. myös Dershem & Jipping 1990, 146.)  

Aliohjelma mahdollistaa haluttujen komentojen tai laskennan koteloimisen yhteen, jolloin sitä 

voidaan käyttää huolehtimatta sen toteutuksesta. Aliohjelman avulla voidaan suorittaa esimer-

kiksi jokin haluttu laskutoimitus, jonka toteuttaminen erillisenä funktiona pitää lähdekoodin 

selkeämpänä ja tehokkaampana. (Kernighan & Ritchie 1988, 25–26.) 

Listauksessa 5 on esimerkki aliohjelman käytöstä ROBOTC-ohjelmointikielellä. 

 

Listaus 5. Esimerkki aliohjelman käytöstä. 
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Listauksen 5 riviltä yksi alkaa aliohjelman määrittely. Tässä tapauksessa aliohjelman nimi on 

aliohjelmaesimerkki. Kaikki komennot (tässä: forward ja turnLeft) rivien 2 ja 5 välissä kuuluvat 

aliohjelmaesimerkki()-aliohjelman määrittelyyn. Rivillä 9 on aliohjelmakutsu, jolla ohjelman 

suoritus saadaan hyppäämään tässä tapauksessa aliohjelmaesimerkki-aliohjelman komentoihin. 

Ehtolause 

Ehtolauseilla (conditional statements) tarkoitetaan tiettyjen komentojen suorittamista ainoas-

taan tietynlaisten ehtojen (condition) täytyttyä. If-lause on yleisesti tunnettu ehtolauseen muoto. 

(Louden 2003, 270; ks. myös Dershem & Jipping 1990, 90.)  

If-else-rakennetta käytetään ilmaisemaan valintoja. If-rakenne sisältää kaarisulkujen sisällä eh-

don, joka arvioidaan. Jos ehto on tosi (true) komennot aaltosulkujen sisällä suoritetaan. Jos ehto 

on epätosi, suoritetaan else-rakenteen aaltosulkujen väliset komennot. (Kernighan & Ritchie 

1988, 55–56.) 

Listauksessa 6 esitellään if-ehtolauseen käyttöä ROBOTC-ohjelmointikielellä. 

 

Listaus 6. Esimerkki if-ehtolauseen käytöstä. 

 

Listauksen 6 riviltä kahdeksan alkaa if-ehtolauseen määrittely. Määrittely sisältää if-sanan sekä 

sen perässä kaarisulkujen () sisällä halutun ehdon. Tässä tapauksessa, jos etaisyyssensorilta 

saatava arvo on pienempi kuin 15, ehto on tosi (true). Jos ehdon vertailu on tosi (true), suorite-

taan if-ehtolauseen kaikki komennot rivien 9 ja 12 aaltosulkujen {} välistä. Jos ehdon vertailu 

on epätosi (false), jatketaan ohjelman suorittamista riviltä 13 ja if-ehtolauseen sisältämiä ko-

mentoja ei suoriteta. Tämä esimerkki ei sisällä Kernighanin ja Ritchien (1998) määrittämää 
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else-laajennusta. If-ehtolauseen ehtoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi edellä mainitun 

while-toistolauseen ehdossa. 

Muuttuja 

Muuttuja (variable) on ohjelmoinnissa tiedon tallennuspaikka, johon voidaan tallentaa haluttua 

tietoa sekä muuttaa sitä ohjelman suorituksen aikana. Muuttujia voi olla monentyyppisiä ja nii-

den määrittely kertoo tarkasti esimerkiksi sen, minkälaista tietoa muuttujaan voidaan tallentaa. 

(Louden 2003, 6, 167; ks. myös Harsu 2005, 57–58.)  

Muuttuja koostuu tietotyypistä (esimerkiksi integer eli kokonaisluku) ja muuttujan nimestä. 

Tietotyyppi kertoo, minkälaista tietoa muuttujaan voidaan tallentaa. Muuttujan nimen ohjel-

moija voi itse päättää. Muuttuja alustetaan halutulla arvolla ja sen arvoa voidaan muuttaa oh-

jelman aikana. (Kernighan & Ritchie 1988, s. 8–9.) 

Listauksessa 7 esitellään muuttujan käyttöä ROBOTC-ohjelmointikielellä. 

 

Listaus 7. Esimerkki muuttujan käytöstä. 

 

Listauksen 7 rivillä kolme esitellään muuttuja nimeltä moottorinteho. Int-avainsana kertoo, että 

kyseessä on kokonaislukutyyppinen (integer) muuttuja. Sijoitusoperaattorilla (=) muuttujan al-

kuarvoksi sijoitetaan 100. Forward()-komennon yhteydessä rivillä 4 moottorinteho-muuttujaa 

on käytetty määrittelemään, millä teholla moottoreita pyöritetään. Tässä tapauksessa 100 pro-

sentin teholla. Rivillä 6 moottorinteho-muuttujan sisältämäksi arvoksi sijoitetaan 50. Tällöin 

forward()-komennossa rivillä 7 moottoreita pyöritetään 50 prosentin teholla. 
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Listaus 8. Toinen esimerkki muuttujan käytöstä. 

 

Listauksen 8 rivillä kolme on määritelty kytkimen_painallukset-niminen muuttuja, joka on ko-

konaislukutyyppinen (integer). Sen alkuarvoksi sijoitetaan nolla (0). Rivillä 10 if-ehtolauseen 

määrittelyssä tarkistetaan, onko ehto tosi eli onko painokytkin-nimiseltä robotin sensorilta saatu 

arvo yksi (1). Jos sensori on pohjassa eli sensori palauttaa arvon yksi (1), ehto pitää paikkaansa 

ja siirrytään suorittamaan rivin 12 komento. Rivillä 12 kytkimen_painallukset-muuttujan ar-

voon lisätään yksi (1). Tällä tavalla muuttujaa on hyödynnetty laskurina, joka pitää tallessa 

tietoa painosensorin painallusten määrästä. 

Tässä esitellyt yleiset ohjelmointikielten peruskäsitteet voidaan nähdä teknologisen lukutaidon 

(ks. Luku 3.2) kannalta ohjelmoinnillisen teknologisen substanssin analogioina tai syllogis-

meina. Peruskäsitteet esiintyvät eri ohjelmointikielissä periaatteeltaan samalla tavalla, joissa 

vain kielen syntaksi (ks. Luku 4.3.2) määrää sen tarkan muodon. Tällöin voidaan puhua ohjel-

mointikielissä esiintyvistä analogioista. Syllogismina toimii esimerkiksi if-ehtolauseen märit-

telyn sisältämä ehto-osio. If-ehtolause ja while-toistolause ovat ohjelmoinnillisia kontrollira-

kenteita. Tällöin voidaan päätellä seuraavaa: 

Ohjelmointikielten kontrollirakenteet sisältävät ehto-osion 

While-toistolause on kontrollirakenne 

Siis, while-toistolause sisältää ehto-osion 
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5 TUTKIELMAN EMPIIRISEN OSION TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa avataan tutkielman empiirisen osion toteuttamisessa käytettyjä tutkimusmenetel-

miä. Empiirisen osion toteuttamista on lähestytty kvalitatiivisella tutkimusotteella ja toiminta-

tutkimuksen strategioin. Alaluvussa 5.2 avataan robotiikkakerhon järjestämiseen ja aineiston-

keruuseen liittyviä asioita. Alaluvussa 5.3 kerrotaan tutkielman kannalta merkityksellisten oh-

jelmoinnillisten käsitteiden käsittelyn etenemistä kerhokerroilla. 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimusote ja toimintatutkimus 

Suomenkielisissä tutkimusraporteissa kvalitatiivisesta tutkimuksesta käytetään myös termejä 

laadullinen, pehmeä, ymmärtävä ja ihmistutkimus. Englanninkielisissä teoksissa käytetään ai-

noastaan termiä ”qualitative”. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 23.) Tuomi ja Sarajärvi (2004, 23) 

ymmärtävät useat erilaiset suomennokset englanninkielisestä termistä synonyymeina toisilleen. 

Tässä tutkielmassa käytetään termiä kvalitatiivinen kuvaamaan laajaa suomenkielisten termien 

kirjoa. 

Teorian merkitys kvalitatiivisessa tutkimuksessa on ehdoton. Tutkimuksen teoreettinen viite-

kehys muodostuu käsitteistä ja niiden merkityssuhteista toisiinsa nähden. Teoreettinen tutkimus 

saadaan empiiriseksi tutkimukseksi keräämällä tutkimusaineistoa ja muokkaamalla se uskotta-

vaan muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 17–18.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskulmakivenä on havaintojen teoriapitoisuus. Yksilöillä on 

erilaisia käsityksiä ilmiöistä ja he antavat erilaisia merkityksiä ilmiöille. Nämä asiat vaikuttavat 

tutkimustuloksiin kuten myös erilaisten välineiden käyttö tutkimuksen teossa. Näin ollen tutki-

mustuloksista ei saada objektiivista tietoa. Tutkimuksen tekijä on myös yksilö, subjekti. Tämän 

vuoksi teoria korostuu tutkimuksen lähtökohtana. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 19.) 

Fenomenologis-hermeneuttinen traditio katsotaan yhdeksi kvalitatiivisen tutkimuksen tieteen-

filosofioista. Erityispiirteenä siinä on, että ihminen on sekä tutkimuksen kohde, että tutkija. 

Fenomenologis-hermeneuttisen tradition perustana ovat ihmiskäsitys ja tiedonkäsitys. Ihmiskä-

sityksessä keskeisiä käsitteitä ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Tiedonkäsityksen kä-

sitteitä ovat ymmärtäminen ja tulkinta. Tulkinnallisessa tutkimuksessa tulkintaa pidetään ihmi-

sen kokemusmaailman tutkimisen päämenetelmänä. Fenomenologiassa tutkimuksen kohde on 

elämismaailma. Inhimillinen kokemus muotoutuu merkitysten mukaan. Ihmisen toiminta on 

intentionaalista ja tietoisesti johonkin suuntautunutta. Yhteisö, jossa ihminen kasvaa ja johon 
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ihminen kasvatetaan, toimii hänen merkitystensä lähteenä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 34–35.) 

Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita lasten ohjelmoinnin oppimisesta, jossa kokemuksella, mer-

kityksillä ja yhteisöllisyydellä on tärkeä rooli. Tutkimukseen osallistujilta kerätään taustatie-

toja, joiden avulla pyritään saamaan käsitystä heidän intentioistaan. 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa tavoitteena on käsitteellistää tutkittava ilmiö. 

Kokemusten kuvaamisella pyritään tekemään näkyväksi asiat, jotka on koettu, mutta ei ajateltu 

ja asiat, jotka tottumus on häivyttänyt ajattelusta. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 35.) 

Kvalitatiivisen analyysin vaiheita ovat Alasuutarin (2011) mukaan havaintojen pelkistäminen 

ja arvoituksen ratkaiseminen. Havaintojen pelkistämisen vaiheessa aineistoa tarkastellaan teo-

reettisen viitekehyksen näkökulmasta, jolloin tekstimassa pelkistyy. Aineistossa esiintyviä ha-

vaintoja yhdistetään etsimällä niiden yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät samaan ilmiöön, ja pyri-

tään muotoilemaan sääntöjä, jotka pätevät koko aineistoon. Poikkeus säännössä tai yhteisissä 

piirteissä kumoaa ne, ellei esimerkiksi taustatekijöistä löydy muita tekijöitä tai johtolankoja, 

jotka mahdollistaisivat lisäehdon muotoilun säännölle. (Alasuutari 2011 39–43.) 

Arvoituksen ratkaisemisen vaiheessa kootaan merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä johtolan-

kojen ja vihjeiden pohjalta. Johtolankojen etsinnässä huomioidaan koko aineisto, ei vain pel-

kistettyä aineistoa. Merkitystulkinta yhdessä viittauksineen tilastotietoihin, aiempiin tutkimuk-

siin ja teoriakirjallisuuteen kasvattavat tutkimuksen luotettavuutta, mutta täydellistä varmuutta 

tieteellinen tutkimus ei voi saavuttaa. (Alasuutari 2011, 44–48.) 

Induktiivinen ajattelu on yleistä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Induktiivisessa ajattelussa ede-

tään yksittäisestä yleiseen ja havainnoista hypoteeseihin. Kokonaisvaltaisuus kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tarkoittaa, että pyritään ymmärtämään sitä, kuinka jokin asia on. Ilman ymmär-

rystä on vaikea tehdä hypoteeseja. Luonnolliset ympäristöt ovat suositeltavia käytettäväksi kva-

litatiivisessa tutkimuksessa. Tutkijan rooli on kerätä, tulkita ja analysoida tietoa omin silmin ja 

hän on vastuussa tiedon analysoinnista. Haastatteluissa ja havainnoinnissa sanat muodostuvat 

tärkeämmiksi kuin numerot. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sisältöä tarkastellaan toistuvasti 

sekä havainnointirunkoa ja haastattelukysymyksiä muotoillaan uudelleen opitun mukaan. 

(Lichtman 2013, 17–24.) 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa useat erilaiset tiedonkeruuntavat, jolloin tie-

toa ohjelmoinnin oppimiseen liittyvistä asioista on mahdollista saada monipuolisesti. Tällöin 
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tutkimustoiminta kohdistuu herkästi pieneen joukkoon, sillä aikaresurssit estävät kattavan jou-

kon tutkimisen. Tämän vuoksi kvalitatiivinen tutkimusote rajoittaa tutkimuksesta saatujen tu-

losten yleistettävyyttä. Kvalitatiivisen tutkimusotteen valinta tutkimuksen tekemiselle on va-

linta myös induktiivisen ajattelutavan valinnalle, jossa edetään yksittäisestä yleiseen. Oppimista 

tutkittaessa kvalitatiivinen tutkimusote antaakin mahdollisuuden vain vihjeisiin ja hypoteesei-

hin sille, miten jokin asia mahdollisesti on. Näitä hypoteeseja voidaan testata myöhemmin 

kvantitatiivisin menetelmin. 

Tutkielman empiirinen osio toteutetaan käyttämällä toimintatutkimuksen menetelmiä. Toimin-

tatutkimus on enemmänkin tutkimusstrateginen lähestymistapa, jonka sisältö saadaan halutulta 

kohdealueelta, kuin tutkimusmenetelmä. Toimintatutkimuksen isänä pidetään Kurt Lewiniä, 

joka keksi idean teorian ja käytännön samanaikaisuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 40.) 

Kouluopetusta koskevassa toimintatutkimuksessa pyritään tuottamaan tietoa erilaisten koulun 

opetuskäytänteiden kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on käyttökelpoisen kehittämistie-

don tuottaminen osallistuvien ihmisten ja organisaatioiden omien kokemusten ja käsitysten 

pohjalta. Tietoa saadaan järkiperäisiä ja tavoitteellisia piirteitä omaavan ihmisen toiminnasta. 

Ihmisen toiminta on myös järkevästi vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Tärkeää on toimin-

nassa tapahtuvien ratkaisujen ymmärtäminen päämäärien ja motiivien kautta. Toimintatutki-

mus kohdistuu sosiaaliseen aikaan ja paikkaan sijoittuvaan toimintaan, jossa tapahtumat seu-

raavat edeltäviä tapahtumia. Tutkimusprojekti on ajallisesti rajattu ja siinä suunnitellaan sekä 

kokeillaan uusia toimintatapoja. Toimintatutkimus on pienimuotoisimmillaan oman työn kehit-

tämistä. (Heikkinen 2007, 16–17, 21.) 

Heikkinen jakaa toimintatutkimuksen viiteen analyysitasoon. Ne ovat yksilötaso, ryhmätaso, 

ryhmien väliset suhteet, organisaatio ja alueellinen verkosto. Yksilötasoa suositaan kasvatus-

tieteissä. Siinä havainnoidaan toimintaa, jossa keskiössä ovat yksilön kokemukset, oppiminen 

ja ajatteluprosessit. Tutkimusraportissa kuvataan keskiössä olleita mielenkiinnonkohteita. 

(Heikkinen 2007, 17–18.) Tämä tutkielma kohdistuu Heikkisen esittämälle yksilötasolle, sillä 

mielenkiinnon kohteena ovat yksilöiden kokemukset oppiminen. 

Toimintatutkimus etenee yleensä syklisesti. Ensin toimintaa suunnitellaan ja suunnitelman poh-

jalta kokeillaan. Kokeilusta saadaan havaintoja ja kokemuksia, joiden pohjalta suunnitellaan 

toiminta uudelleen ja kokeillaan. Tutkija on toimintatutkimuksessa aktiivinen toimija ja vaikut-

taja. Tutkijan oma välitön kokemus on osa tutkimuksen aineistoa. (Heikkinen 2007, 19–20.) 
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Tutkielman empiirisessä osassa tutkitaan lasten suorittamaa ohjelmointitoimintaa yhdenlai-

sessa toimintaympäristössä. Tällöin on mahdollista saada kokemusperäistä käyttökelpoista tie-

toa siitä, mikä ohjelmoinnin oppimisessa on merkityksellistä ja miten toimintaympäristö tukee 

oppimista. Ohjelmointikerhot toimivat järkevänä toimintaympäristönä, sillä ne mahdollistavat 

tarkoituksenmukaisen ympäristön ohjelmointitoiminnan tutkimiselle sekä toiminnan havain-

noinnille. Tutkijan omat kokemukset ohjelmoinnista mahdollistavat aktiivisen toimijan roolin. 

Pro gradu -tutkielman laajuiselle työlle toimintatutkimuksen syklinen malli tuo haasteita. Ajal-

lisesti on haastavaa toteuttaa toimintaa niin, että kokeilujen pohjalta voidaan suunnitella uusia 

kokeiluja ja jatkaa tätä sykliä. Tutkijan aktiivinen rooli tuo myös haasteita toimintatutkimuk-

selle. Tutkija toimii kerhossa myös opettajana ja ohjaajana. Tällöin hiljaisen ja piilossa olevan 

tiedon havainnointi sekä harkittujen interventioiden tekeminen voivat vaarantua, kun tutkija 

keskittyy ohjaamaan ja opettamaan kerholaisia. 

5.2 Robotiikkakerhon järjestäminen ja aineistonkeruu 

Robotiikka-aiheinen kerho järjestettiin Oulun seudun alueella sijaitsevan koulun käsityöluokan 

tiloissa. Tila mahdollisti opetustuokiossa käytettävien ohjelmointiesimerkkien heijastamisen 

seinälle sekä ohjelmointitehtävissä tarvittavan välineistön sijoittamisen tilaan esteettömästi. 

Kerhotuntien suunnittelusta, opettamisesta ja ohjaamisesta vastasi tutkielman tekijä. Lisäksi 

paikalla oli koulun puolelta henkilö, joka auttoi välineistön ja tilan kanssa sekä avusti ohjaami-

sessa. 

Kerhoon osallistui vakituisesti viisi kerholaista ja kaksi satunnaista kävijää. Tutkimukseen ja 

tiedonkeruuseen osallistuivat vakituisesti kerhossa käyneet viisi osallistujaa. Tutkimukseen 

osallistujilta pyydettiin kirjallinen lupa aineiston keräämiseen (LIITE 1). Kerhonjärjestämisestä 

ja aineistonkeruusta pyydettiin kirjallinen lupa myös koululta (LIITE 2). Kerholaiset ja tutki-

mukseen osallistujat olivat iältään 12-vuotiaita poikia. Neljä osallistujista ilmaisi alkukyselyssä 

(LIITE 3) jollakin tavalla, että heillä on kiinnostusta robotiikkaohjelmointikerhoa kohtaan. 

Koulun yhteyshenkilö kertoi, että jokainen osallistuja on kiinnostunut teknologiasta ja käsi-

töistä. Kukaan osallistujista ei kertonut alkukyselyssä, että he olisivat harrastaneet aiemmin oh-

jelmointia. Kiinnostusteorian mukaan opiskelija, joka on kiinnostunut asiasta, ajattelee ja pro-

sessoi materiaalia syvällisemmin kuin opiskelija, jolla kiinnostusta ei ole. Kiinnostuneet opis-

kelijat myös työskentelevät enemmän ja onnistuneemmin ongelmien parissa, joihin heillä on 

kiinnostusta. (Mayer 1998, 57–58.) John Deweyn (1913) mukaan on absurdia kuvitella, että 
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lapsi käyttäisi enemmän älyllistä tai henkistä kurinalaisuutta asiassa johon hän joutuu tahtomat-

taan (Dewey 1913, 1–2). 

Kerho kokoontui yhteensä seitsemän kertaa. Kerhokertoja oli kerran viikossa. Yhdellä viikolla 

kerhokertoja oli kaksi. Kerhokerta oli pituudeltaan kaksi tuntia. Ensimmäisellä kerhokerralla 

käytiin läpi yleisiä asioita kerhoon liittyen sekä ilmoitettiin kerhoon liittyvästä tutkimuspuolesta 

ja aineistonkeruusta. Ensimmäisellä kerralla kerholaiset täyttivät alkukyselyn ja rakensivat ker-

hon aikana ohjelmoitavan robotin. 

Kerhossa käytettiin ohjelmointivälineistönä kannettavia tietokoneita, joihin oli asennettuna 

ROBOTC-ohjelmointiympäristö (ks. Luku 4.3.3). Kerhossa rakennettavat ja ohjelmoitavat ro-

botit olivat Lego Mindstorms EV3 -sarjaa (ks. Luku 4.2). Kerholaiset rakensivat erillisten ra-

kennusohjeiden mukaan (Lindholm 2016) robotin, joka sisälsi ohjelmointikäsitteiden oppimi-

seen tarvittavat sensorit ja rakenteet. 

Kerhon eteneminen oli ajateltu niin, että suurin piirtein jokaisella eri kerhokerralla keskitytään 

yhteen uuteen tutkielman kannalta olennaiseen ohjelmointikäsitteeseen. Opittuja ohjelmointi-

käsitteitä tarvittiin myös seuraavilla kerhokerroilla. Ohjelmointikäsitteiden käsittelyyn mentiin 

kerhon aikana alkukeskustelujen ja taululle heijastettavien ohjelmointiesimerkkien kautta ope-

tustuokiossa. Ohjelmointiesimerkkejä testattiin konkreettisesti robotilla, jotta nähtiin, miten oh-

jelmointikäsite toimii käytännössä. Tämän jälkeen esiteltiin tehtävä/ongelma, jota osallistujat 

lähtivät ratkaisemaan pareittain rakentamiensa robottien avulla. Ratkaistavat tehtävät tai ongel-

mat tukevat teknologian oppimisen (ks. Kuvio 2) oppimismenetelmää ongelmanratkaisua. Teh-

tävä sidottiin kehyskertomukseen (LIITE 4), jota käytettiin yleensä tehtävienannossa. Kehys-

kertomuksen ajatus oli tuoda robotiikka-aihepiiri lasten lähellä olevaan maailmaan ja luoda näin 

tilanteellista empiriaa (ks. Luku 3.1). 

Tehtävänannot tulostettiin jokaiselle parille paperiversiona. Näissä tehtävämonisteissa (LIIT-

TEET 5, 6, 7, 8, 9) tuotiin esille kehyskertomuksen lisäksi myös esimerkkejä käsiteltävistä oh-

jelmointikomennoista ja -rakenteista. 

Kaikki tutkimukseen ja tiedonkeruuseen osallistuneet kerholaiset olivat paikalla jokaisella ker-

hokerralla. Kaksi kertaa kävi niin, että osallistuja joutui lähtemään kerhosta ennen kerhokerron 

virallista päättymistä. Näinä aikoina ei siirrytty uuteen aiheeseen, mutta omatoimista tehtävien 

tekemistä jatkettiin ja tiedonkeruun kannalta olennaiset haastattelut suoritettiin tästä huolimatta. 
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Toimintatutkimuksessa tutkimusaineisto kerätään usein haastatteluilla, osallistuvalla havain-

noinnilla ja pitämällä tutkijan päiväkirjaa. Aineistona voivat olla myös esimerkiksi oppilaiden 

kirjoitelmat. Haastattelun voi suorittaa usealla tavalla teemoittain, lomakehaastatteluin tai avoi-

mina haastatteluina. Lomakehaastattelussa kysymysten muoto ja järjestys ovat ennalta määrätty 

ja näin se eroaa avoimesta haastattelusta, joka etenee haastateltavan ehdoilla. Haastattelun 

avulla pyritään syventämään ja selventämään havaintoja. Stimuloitu ja virikkeitä antava haas-

tattelutapa palauttaa tilanteet haastateltavan mieleen. Suorat kysymykset on hyvä laatia tutki-

musongelmia silmällä pitäen, jotta haastattelusta saatava aineisto vastaa tutkittavaan ongel-

maan. (Huovinen & Rovio 2007, 104–110.) 

Aineistonkeruuta kerhon aikana tehtiin nauhoittamalla haastattelutilanteet, videoiden ja tutkijan 

päiväkirjaa kirjoittaen. Tutkielman kannalta olennaisin tiedonkeruunmenetelmä oli haastattelut. 

Haastattelut suoritettiin onnistuneiden tehtävänsuorittamisten jälkeen. Haastattelukysymyksiä 

tai teemoja oli pohdittu ennakkoon, mutta selvää etenemistä tai valmista kysymyslistaa ei käy-

tetty. Ajatuksena oli, että näin haastatteluista saadaan paremmin kuuluviin informantin omat 

kokemukset. Haastattelut tehtiin joko pareittain tai yksistään. Yksi osallistuja teki suurimman 

osan tehtävistä itsenäisesti. Häntä haastateltiin yksistään. Kaksi muuta paria haastateltiin 

yleensä pareina, jos kumpikin osapuoli oli haastattelun aikana paikalla. Haastattelusta syntyneet 

äänitallenteet litteroitiin kirjalliseksi aineistonanalyysia varten. 

Havainnoinnissa tutkijan rooli vaihtelee ulkopuolisesta muistiinpanoja tekevästä tarkkailijasta 

toiminnan keskipisteessä olevaan tarkkailijaan. Toiminnan keskipisteessä ollessa muistiinpanot 

on tehtävä jälkikäteen. Muistiinpanojen tekoa tukevat videointi ja keskustelujen nauhoittami-

nen. Tilanteiden taltiointi toimii havainnoinnin ja muistin tukena sekä sellaisenaan analysoita-

vana aineistona. (Huovinen & Rovio 2007, 106.) 

Havainnoinnin pohjalta tutkija voi pitää päiväkirjaa toiminnasta. Tutkija kirjaa päiväkirjaan 

tutkimuksen etenemistä koskevaa tietoa kenttätapahtumista eli annetusta palautteesta, herän-

neistä kysymyksistä ja hämmennystä aiheuttaneista tapahtumista. Päiväkirja auttaa jäsentä-

mään ajatuksia ja tallentaa tutkimuksen aikana noussutta aineistoa. Päiväkirjan kategorisointi 

tutkimusongelmien pohjalta auttaa kiinnittämään huomiota olennaisiin seikkoihin. (Huovinen 

& Rovio 2007, 106–108.) 

Tutkielmassa videoaineistoa käytettiin havainnoinnin ja muistin tukena. Videoitua aineistoa ei 

käytetty suoranaisesti aineistonanalyysissä, mutta siitä tarkistettiin esimerkiksi joitakin haastat-
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teluaineiston epäselviä ilmauksia. Lisäksi videomateriaalista tutkija selvensi muistin tueksi ker-

hon etenemiseen liittyviä kohtia. Tutkijan päiväkirjaa kirjoitettiin kerhokertojen päätteeksi. Päi-

väkirjaan tutkija kirjoitti kerhon etenemiseen liittyviä asioita sekä esille nousseita huomioita. 

Päiväkirjaa ei käytetty aineistonanalyysivaiheessa. Kerholaisten tuottamia ohjelmakoodeja 

käytettiin oppimisen todentamisen analysoimisen tukena. 

Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää kvalitatiivisen aineistonkeruun rinnalla kvantitatiivi-

sena aineistona esimerkiksi kyselylomakkeita. Tämä vaatii kuitenkin kvantitatiiviseen tutkinta-

otteeseen perehtymistä. (Huovinen & Rovio 2007, 104.) Tässä tutkielmassa kyselylomaketta 

hyödynnettiin osallistuvien alkutilanteen kartoituksessa ja varsinaista kvantitatiivista analyysiä 

niille ei suoritettu. 

5.3 Ohjelmoinnillisten käsitteiden käsittely kerhossa 

Luvussa avataan tutkielman kannalta oleellisten ohjelmointikäsitteiden käsittelyä kerhossa. Jo-

kaista opiskeltavaa käsitettä käsiteltiin pääpiirteittäin samalla tyylillä, mutta hieman eroja ope-

tustuokioissa ja tehtävänannoissa kuitenkin oli. Toimintatutkimuksen luonteen vuoksi tässä pi-

detään tärkeänä, että eteneminen kuvataan tarkasti. Tekstissä viitteenä olevat liitteet avaavat 

tarkemmin tiettyjä käsittelyn etenemisen osa-alueita. 

5.3.1 Toistolause ja aliohjelma 

Ensimmäisillä kerhokerroilla tutustuttiin robotiikkasarjoihin ja rakennettiin ohjeiden mukai-

sesti perusrobotit. Toisella kerhokerralla tutustuttiin ROBOTC-ohjelmointiympäristöön sekä 

toimivaan ohjelmointirakenteeseen ja harjoiteltiin antamaan robotille liikekomentoja ohjel-

mointiympäristön avulla. Toisella kerhokerralla jaettiin tehtävämoniste (LIITE 5), jossa oli esi-

teltynä yleisimpiä komentoja, joita kerhon aikana käytettiin. 

Kolmannella kerhokerralla tavoitteena oli toistolauseen ja aliohjelman oppiminen (ks. Luku 

4.3.4). Käsitteiden käsittelyssä edettiin seuraavalla tavalla: 

Opetustuokio 

Tehtävänanto 

Omatoiminen ongelmanratkaisu 
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Onnistuneen ratkaisun läpikäynti 

Opetustuokio koostui alkukeskustelusta kerholaisten kanssa, ohjaajan heijastamien esimerk-

kien läpikäynnistä ja niiden vasteesta robotilla. Aluksi suoritettiin repeat-toistolauseen läpi-

käynti kysellen taululla. Samalla kerrattiin edellisen kerhokerran asioita kyselemällä. Tämän 

jälkeen robotin reagoiminen toistolauseeseen testattiin. Testaamisen jälkeen repeat-toistolau-

seen koodi käytiin läpi taululla. Tämän jälkeen havainnollistettiin repeatUntil-toistolause, jossa 

otettiin käyttöön painokytkin-sensori. Kytkimen painalluksen aiheuttamaa vastetta testattiin ro-

botilla. Kolmantena esimerkkinä repeat-toistolauseen tilalle vaihdettiin while-toistolause ja oh-

jelmaan lisättiin aliohjelma. Tämän jälkeen robotin toimintaa taas testattiin. 

Tehtävänanto annettiin kirjallisena tehtävämonisteena (LIITE 6), joka sisälsi kehyskertomuk-

sen avulla esiteltävän ongelman, ongelman ratkaisemiseen tarvittavat numeroidut tehtävät sekä 

esimerkkejä toistolauseiden aliohjelmien käytöstä. Ohjaaja luki kehyskertomuksen ongelman 

ja havainnollisti tehtävää toimintaympäristössä. 

Omatoimisessa ongelmanratkaisussa osallistujat ohjelmoivat robottejaan itsenäisesti. Ohjaaja 

kävivät kiertelemässä ja auttamassa apua tarvitsevia. Yleensä apua tarvittiin ohjelmointikielen 

syntaksiin liittyvissä asioissa, sillä käytössä oli useita erilaisia ohjelmointirakenteita, jotka vaa-

tivat tarkkuutta muun muassa erilaisten sulkumerkkien kanssa. Omatoimista ongelmanratkai-

sua jatkettiin seuraavalla kerhokerralla. 

Onnistuneiden suoritusten jälkeen ohjaaja haastatteli osallistujia, jolloin he kertoivat toimivan 

koodinsa toiminnasta. 

5.3.2 Ehtolause 

Neljännellä kerhokerralla tavoitteena oli ehtolauseen oppiminen. Ehtolauseeksi käsittelyyn va-

littiin if-rakenne (ks. Luku 4.3.4). If-rakenteen käsittelyssä edettiin seuraavalla tavalla: 

Opetustuokio 

Tehtävänanto 

Omatoiminen ongelmanratkaisu 

Onnistuneen ratkaisun läpikäynti 
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Opetustuokio sisälsi keskustelua ja kysymyksiä ehtolauseeseen liittyen. Taululle heijastettiin 

kolme erilaista esimerkkiä. Aluksi esimerkkiohjelma if-rakenteesta, jossa ehtona painokytki-

meltä saatu vaste. Ohjelmaa testattiin robotilla. Toisessa esimerkissä havainnollistettiin väri-

sensorin toimintaa, niin että värisensorin arvo tulostettiin EV3-palikan näytölle. Osallistujat 

testailivat värisensorin vastetta eri värisille kartonkipaloille. Kolmantena esimerkkinä taululle 

heijastettiin esimerkki if-rakenteen käytöstä värisensorin kanssa. Kolmannessa esimerkissä ko-

rostettiin if-ehtolauseen ehdon merkitystä. Jälleen koodin toimintaa testattiin robotilla. 

Tehtävänanto oli kirjallisena tehtävämonisteena (LIITE 7). Tehtävämoniste sisälsi kehyskerto-

muksen avulla esitettävän ongelman, joka luettiin ääneen. Tehtävämonisteessa oli myös nume-

rojärjestyksessä edettävät tehtävät, vinkkejä ohjelmointiin sekä if-ehtolauseen käyttöön liittyviä 

esimerkkejä. Robotilta vaadittavia tehtäviä havainnollistettiin myös testialustalla. 

Omatoimisessa ongelmanratkaisussa ongelmia tuotti lähinnä värisensorin aiheuttamat epätarkat 

vasteet joissakin tapauksissa. Tämän vuoksi ohjelmat eivät toimineet aivan niin kuin niiden oli 

ajateltu toimivan. Se aiheutti tuskastumista. Ohjelmointikielen syntaksiin liittyviä ongelmia oli 

hieman. Omatoimista tekemistä jatkettiin seuraavalla kerhokerralla. 

Onnistuneiden suoritusten jälkeen osallistujat kertoivat koodinsa toiminnasta haastattelujen yh-

teydessä. 

5.3.3 Muuttuja 

Viidennen kerhokerran loppupuolella aloitettiin tutustuminen muuttujakäsitteeseen (ks. Luku 

4.3.4). Muuttujakäsitteeseen tutustuttiin kahden erilaisen käyttötavan kautta. Muuttujan käsit-

telyssä edettiin seuraavalla tavalla: 

Opetustuokio 

Keskustelu muuttujasta 

Tehtävänanto 

Omatoiminen ongelmanratkaisu 

Onnistuneen ratkaisun läpikäynti 
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Opetustuokiossa käytiin taululle heijastettuna esimerkki, jossa muuttujaa oli käytetty robotin 

etenemisnopeuden säätelyyn. Koodia käytiin läpi kysellen osallistujilta. Koodin toimintaa tes-

tattiin robotilla. Toisena esimerkkinä muuttujaa käytettiin laskurina. Painokytkimen painallus 

lisäsi laskurin arvoa yhdellä ja käänsi robottia. Kun laskurin arvoksi tuli viisi, tehtävän suorit-

taminen lopetettiin. Samalla kerrattiin if-ehtolausetta. Opetustuokio käytiin viidennen kerho-

kerran lopuksi ja asian käsittelyä jatkettiin seuraavalla kerralla. 

Kuudes kerhokerta aloitettiin muuttujakäsitteen muistelusta. Johdattelun jälkeen asia palasi 

osallistujien mieleen. Yhteisen keskustelun jälkeen jaettiin tehtävämoniste (LIITE 8) muuttujiin 

liittyen. Tehtävämoniste sisälsi esimerkkejä muuttujan käytöstä sekä tehtävänannon. Osallistu-

jat lukivat ensin tehtävämonisteen läpi. 

Osallistujat suorittivat omatoimisesti tehtävämonisteen tehtäviä. Omatoimisessa ongelmanrat-

kaisussa osallistujat tuottivat koodia kannettavilla tietokoneillaan ja testasivat koodin vastetta 

robotilla. 

Onnistuneiden suoritusten jälkeen osallistujat kertoivat koodin toiminnasta haastatteluiden yh-

teydessä. 

Kuudennen kerhokerran loppupuoli ja seitsemäs kerhokerta käytettiin soveltavan tehtävän te-

kemiseen (LIITE 9). Soveltavaa tehtävää analysoitiin tutkielman kannalta ainoastaan osallistu-

jien ohjelmakoodien osalta, joista tarkastettiin tarkastelussa olleiden ohjelmointikäsitteiden 

käyttö. 
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6 AINEISTON ANALYYSIN ETENEMINEN 

Tässä luvussa avataan empiirisen osion aineiston analyysin etenemistä sisällönanalyysin näkö-

kulmasta ja esitellään esimerkkejä siitä, miten aineistoa on käsitelty. 

6.1 Sisällönanalyysi ja sen eteneminen 

Yksi tapa analysoida kvalitatiivista aineistoa on sisällönanalyysi. Syrjäläisen (1994; ks. myös 

Metsämuuronen 2003, 198) mukaan sisällönanalyysin vaiheita ovat tutkijan herkistyminen, ai-

neiston sisäistäminen ja teoretisointi, aineiston karkea luokittelu, tutkimustehtävän täsmennys, 

ilmiöiden esiintymistiheyden toteaminen, ristiinvalidointi sekä johtopäätökset ja tulkinta. Her-

kistymisvaiheessa tutkija ottaa haltuun keskeiset käsitteet ja perehtyy aineistoonsa huolella. Il-

miöiden esiintymistiheyden toteamisen vaiheessa todetaan myös poikkeukset ja tehdään uusi 

luokittelu. Ristiinvalidoinnissa saatuja luokkia puolletaan ja horjutetaan aineiston avulla. Joh-

topäätöksissä analyysin tulokset siirretään laajempaan tarkastelukehikkoon. (Syrjäläinen 1994; 

Metsämuuronen 2003, 198.) 

Sisällönanalyysilla pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Itse sisällönanalyysi on kui-

tenkin vain tapa järjestää aineisto johtopäätösten tekoa varten. Tutkijan tehtäväksi jää mielek-

käiden johtopäätösten tekeminen. Sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 105–106.) 

Neuendorf (2002, 1) määrittelee sisällönanalyysin viestien ominaisuuksien systemaattiseksi, 

objektiiviseksi ja kvantitatiiviseksi analyysiksi. Viestit voivat olla esimerkiksi ihmisten välistä 

vuorovaikutusta. Sisällönanalyysia sovelletaan laajasti erityyppisissä tutkimuksissa. Sitä on 

käytetty muun muassa luonnollisesti esiintyvän kielen analyysiin ja personoiduissa mainoksissa 

käytettyjen lähestymistapojen tutkimuksessa. (Neuendorf 2002, 1.) 

Neuendorf (2002, 50–51) esittää tyypilliseen kvantitatiiviseen sisällönanalyysiprosessiin seu-

raavia vaiheita: Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusongelman luonti (theory and rationale), 

käsitteellistäminen (conceptualizations), operationaalistaminen (operationalizations), koodaus-

mallin luominen (coding schemes), kokeilu (sampling), reliabiliteetin pilotointi (training and 

pilot reliability), koodaaminen (coding), reliabiliteettilukujen laskeminen (final reliability) sekä 

taulukointi ja raportointi (tabulation and reporting). 
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Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusongelman luonnin vaiheessa muodostetaan näkökulmia 

sille, miksi aihetta on tärkeä tutkia. Tässä vaiheessa muodostetaan myös tutkimuskysymykset 

ja hypoteesit. Tutkimuskysymykset ohjaavat prosessia ja sen pohjalta etsitään vastauksia kerä-

tystä aineistosta. Hypoteesit ovat ennustavia lausuntoja, jotka johdetaan teoriasta ja aiemmista 

tutkimuksista. (Neuendorf 2002, 50, 108–109, 168.) 

Käsitteellistämisen vaiheessa muodostetaan tutkimuksen muuttujat. Muuttujat ovat määriteltä-

vissä ja mitattavissa olevia asioita. Muuttuja voi saada eri arvot eri tilanteissa. Puhutaan itse-

näisistä riippumattomista sekä riippuvaisista muuttujista. Riippumaton muuttuja voi olla esi-

merkiksi sukupuoli. Riippuvaisesta muuttujasta Neuendorf esittää esimerkin häiritsevästä käyt-

täytymisestä, jota esiintyy esimerkiksi neljä kertaa viidessä minuutissa. Riippuvainen muuttuja 

siis vaihtelee riippuen tilanteesta. (Neuendorf 2002, 48.) Mainittakoon, että tässä luvussa muut-

tujista puhuttaessa ei tarkoiteta luvussa 4.3.4 määritettyä tietokoneohjelmointiin liittyvää muut-

tujaa. 

Operationaalistamisen vaiheessa päätetään, mitä tutkimusaineiston viestiyksikköä käytetään. 

Toisin sanoen, mitkä osat aineistosta sopivat yhteen käsitteellistämisen vaiheessa luotujen 

muuttujien kanssa. Operationaalistaminen on mittausten kehittämisprosessi. Tutkijan on saavu-

tettava perusteelliset kategoriat ja mittausten tasot. Kategorioiden tulee olla myös yhdenmukai-

sesti toisensa poissulkevia. Tällä tarkoitetaan, että analysoitava viestiyksikkö voi kuulua vain 

yhteen kategoriaan. (Neuendorf 2002, 50, 118–119.) 

Koodausmallin luomisella Neuendorf (2002, 132) tarkoittaa tarkasti määritettyä ja selitettyä 

ohjetta, jonka perusteella analyysin tekijä voi koodata analyysiyksiköt yksiselitteisesti katego-

rioihin. 

Tässä tutkielmassa edetään sisällönanalyysin osalta Neuendorfin esittämien vaiheiden mukaan 

siltä osin, miten se sopii kvalitatiivisen tutkimusotteen näkökulmasta sekä pro gradu -tutkiel-

man laajuuden huomioon ottaen. Näin ollen sisällönanalyysi noudattaa Neuendorfin mallia 

koodausmallin luomisen vaiheeseen asti. Aineiston kategorisointi ja luokittelu syntyy koodaus-

mallin tuloksena. Kategorisoidut ja luokitellut analyysiyksiköt ovat sisällönanalyysin lopputu-

los, jossa analysoitava aineisto on järjestetty johtopäätösten tekemistä varten. Seuraavissa lu-

vuissa on esitetty tämän tutkielman aineiston analyysin eteneminen vaiheittain. 
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6.2 Käsitteellistäminen ja muuttujien määräytyminen 

Tutkielman teoreettinen viitekehys ja tutkimusongelma muodostui johdantoluvussa (ks. Luku 

1, kuvio 1) esitettyjen käsitteiden pohjalta. Tässä vaiheessa muodostettiin myös tutkielman tut-

kimuskysymys (ks. Luku 1), jonka avulla jo robotiikkakerhon yhteydessä aineistonkeruuta pys-

tyttiin suuntaamaan haluttuun suuntaan. 

Käsitteellistämisen vaiheessa tutkimuskysymyksestä nousee päämuuttujaksi: Oppimisen/ym-

märryksen edistäjä. Tätä myös pyrittiin selvittämään informantteja haastateltaessa. Oppimi-

sen/ymmärryksen edistäjä -muuttujaa tarkastellaan sosiaalisen konstruktionismin ja konkretian 

viitekehyksessä. Tällöin tavallaan luodaan hypoteesi sille, että mainitut viitekehykset riittävät 

tutkimuskysymykseen vastaamiseen. Seuraavassa kaksi esimerkkiä litteroidusta haastatteluai-

neistosta, jotka avaavat oppimisen/ymmärryksen edistäjä -muuttujan käyttöä: 

Esimerkki 1. 

T: hmm no miten te hoksasitte sen? Mikkä asiat autto siihen? 

Informantti1: Kaikki testaaminen ja sun mitä sää oot opettanu.  

Informantti2: Ja nää laput.  

Informantti1: ja noi laput. 

T: No mikä oli semmonen niinku kaikista tärkein että mikä niinku siihen autto 

teijän mielestä? 

Informantti2: Noo aika paljon toi lappuasia. Sieltä löyty aika paljon niitä tietoja.  

Informantti1: sieltä lapusta löyty aika paljon mutta sitte niinku kaikella testaami-

sella ja yrittämisellä sai muuta ja sitte siitä alko tajuamaan sitte se toimi. 

Esimerkki 2. 

T: Misä vaiheesa se tuntu että te alkoitte hoksaamaan että mikä tuo toistolau-

sejuttu oikee on? 

Informantti3: Varmaan heti ku me koitettiin sitä ja tälleen. 

T: No miten te osasitte koittaa sitä? 
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Informantti4: Noo siinä luki siinä yhdessä paperissa [tehtävämoniste edelliseltä 

tunnilta] että toistaa ikuisesti aaltosulkujen välissä olevaa nii mää testasin sitä 

nii. 

Edellisissä esimerkeissä tutkija (T) haastattelee informantteja onnistuneen tehtävän suorittami-

sen jälkeen. Tutkija joutuu viemään haastattelua johdattelevilla kysymyksillä oppimista edistä-

vien elementtien suuntaan. Esimerkissä 1 tulee ilmi useita asioita informanteilta, jotka heidän 

mukaansa ovat auttaneet oppimista. ”Kaikki testaminen” tarkoittaa kerhon hetkeä, kun tehtä-

vänanto on annettu ja kerholaiset pääsevät itse kokeilemaan robottien ja ohjelmoinnin avulla 

ohjelmointikäsitteen toimintaa. ”Mitä oot opettanut” viittaa opetustuokioon, jossa käydään läpi 

esimerkkejä ohjelmointikäsitteen käytöstä. ”Ja nää laput” viittaa tehtävämonisteeseen, joka si-

sälsi tehtävänannon ja esimerkkejä ohjelmointikäsitteen käytöstä. Esimerkissä 2 ”heti ku me 

koitettiin sitä” viittaa myös tehtävän suorittamiseen, kun kerholaiset pääsivät itsenäisesti kokei-

lemaan ohjelmointikäsitteen toimintaa. ”Siinä yhdessä paperissa” viittaa myös tehtävämonis-

teessa olleeseen esimerkkiin ohjelmointikäsitteen käytöstä. Tällä tavoin oppimisen/ymmärryk-

sen edistäjä -muuttujaa on perusteltua käyttää rajaamaan ja lajittelemaan tutkimuskysymyksen 

kannalta oleellista tietoa informanttien haastatteluista. 

Toiseksi muuttujaksi muotoutuu aineistoon tutustumisen vaiheessa robotiikan merkitys oppi-

miselle. Litteroituun haastatteluaineistoon tutustuessa tutkijalle nousi kiinnostus informanttien 

lausunnoille kirjoittamiensa ohjelmointikoodien toiminnasta. Aluksi informanttien ohjelmoin-

tikoodien selittäminen vaikutti todentavan ainoastaan sen, että opiskeltava käsite on ymmär-

retty. Vähitellen lausunnoista nousi esiin yksi tutkielman kannalta oleellinen viitekehys, robo-

tiikka. Usein ohjelmointikäsitteen toiminnan selittämisen yhteydessä informantit tukeutuivat 

robotiikkaan liittyviin osa-alueisiin. Seuraavassa esimerkki tämän kaltaisesta selityksestä: 

Esimerkki 3. 

T: Tuota mitä täällä ehossa niinku…mitä täsä niinku tapahtuu nuitten sulkujen 

sisällä? 

Informantti3: Noo jos niinku se värisensori niinku näyttää että se on…pienempi 

ku eiku suurempi ku…95 ja sitte pienempi ku 105 nii sitte se niinku tekkee tuon 

mitä siinä alla on. 
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Kun informantti tukeutuu johonkin konkreettisen käsin kosketeltavan robotin osiin, kuten esi-

merkissä 3 värisensoriin, ohjelmointikäsitteen toiminnan selittämisen yhteydessä, herää kysy-

mys, mikä robotiikan roolilla on oppimisen kannalta? Mitä, jos informantilla ei olisi ollut konk-

reettista robottia tukemassa oppimista ja ohjelmointikäsitteen toiminnan selittämistä? Näin ol-

len aineistoon tutustumisen ja alustavan kategorisoinnin vaiheessa nousi esille robotiikan mer-

kitys oppimiselle -muuttuja. 

6.3 Operationaalistaminen ja pelkistäminen 

Sisällönanalyysin kolmannessa, operationaalistamisen vaiheessa haastatteluaineistoa luettiin ja 

siihen tutustuttiin syvällisemmin. Haastatteluaineistolle tehtiin alustavaa teemoittelua ohjel-

mointikäsitekohtaisesti sekä informanttikohtaisesti. Toisin sanoen teemat lajiteltiin neljään 

luokkaan: toistolause, aliohjelma, ehtolause ja muuttuja. Alustavat teemoittelut käytiin läpi tut-

kimuskysymyksen perusteella ja siitä karsittiin pois tutkijan tulkinnan mukaan siihen kuulu-

mattomat teemat. Tässä vaiheessa teemoja oli kolme (3). Teemat olivat: Ohjelmointikäsitteen 

toiminnon selittäminen, käsitteen nimeäminen sekä mikä auttoi oppimista/ymmärrystä. Tee-

moitellun haastatteluaineiston viestiyksikkönä pidettiin kysymys-vastaus -yhdistelmää. Haas-

tatteluaineiston pelkät yksittäiset sanat tai lauseet eivät riittäneet tässä vaiheessa kattamaan asia-

yhteyttä, jossa oppimista edistävää asiaa käsiteltiin. Lisäksi haastattelijan kysymyksen voi 

nähdä ohjaavan informantin vastausta, jolloin tutkimuksen luotettavuuden kannalta kysymys 

haluttiin pitää vielä mukana viestiyksikössä.  

Pelkistämisvaiheessa tutkija pelkisti tiiviimpään muotoon kysymys-vastaus -viestiyksiköt, 

jotka olivat tässä vaiheessa vielä alkuperäisessä muodossaan. Tutkija pelkisti viestiyksiköt tul-

kintansa mukaan, joka perustui kerhon aikana syntyneeseen ymmärrykseen asiasta sekä havain-

nointiaineistoon. Pelkistämisen yhteydessä poistettiin kielen muodollisia seikkoja sekä lisättiin 

asiayhteyttä selventäviä lisäyksiä. Pelkistettyihin viestiyksiköihin eli analyysiyksiköihin lisät-

tiin koodit, jotta ne ovat jäljitettävissä alkuperäiseen yhteyteensä ja informanttiin. Analyysiyk-

siköt pidettiin edelleen ohjelmointikäsitekohtaisissa luokissa ja edellisessä vaiheessa synty-

neissä teemoissa. Tässä vaiheessa karsittiin pois myös analyysiyksiköt, jotka eivät tutkijan tul-

kinnan mukaan kuuluneet selkeästi teemoihin. Seuraavassa esimerkki alkuperäisen viestiyksi-

kön pelkistämisestä analyysiyksiköksi. 

Esimerkki 4. Alkuperäinen viestiyksikkö 
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T: hmm no miten te hoksasitte sen? Mikkä asiat autto siihen? 

Informantti1: Kaikki testaaminen ja sun mitä sää oot opettanu.  

Informantti2: Ja nää laput.  

Informantti1: ja noi laput. 

Pelkistetyt analyysiyksiköt 

 Informantti1: Testaaminen auttoi. 

 Informantti1: Opetustuokio auttoi. 

 Informantti2: Tehtävämoniste auttoi. 

Pelkistettyjä analyysiyksiköitä muodostui 71 kappaletta. Näiden lisäksi kategorioimattomiin 

luokkiin muodostui 11 kappaletta, jotka siis hylättiin lopullisesta analyysistä sen vuoksi, että 

ne eivät tutkijan tulkinnan mukaan kuuluneet selvästi tutkimuskysymyksen kannalta olennai-

siin teemoihin. 

6.4 Kategorisointi ja luokittelu 

Tässä luvussa esitellään pelkistettyjen analyysiyksiköiden kategorisointi ja luokittelu. Katego-

risointi ja luokittelu ovat tässä tutkielmassa Neuendorfin (ks. Luku 6.1) sisällönanalyysin ete-

nemistä mukaillen koodausmallin luominen. 

Aluksi kategorisoitiin Mikä auttoi oppimista -teeman sisältämät analyysiyksiköt, jotka siis liit-

tyvät oppimisen/ymmärtämisen edistäjä -muuttujaan. Muuttujan pääkategorioiksi muodostui-

vat hyvin pitkälti kerhokertojen etenemistä mukailevat kategoriat: opetustuokio, tehtävämo-

niste, tehtävän suorittaminen/testaaminen/kokeilu. Lisäksi ohjelmointikäsitekohtaisesti ilmeni 

lisäkategorisoinnin tarvetta. Esimerkiksi toistolauseen yhteydessä kategoriana on ”ohjelmoin-

tiympäristön valikko”, ehtolauseessa ”kaverin apu” ja muuttujan yhteydessä ”kertaus opetus-

tuokiosta kerhon alussa”. 

Luokittelu muodostettiin teorian pohjalta. Sosiaalisen konstruktionismin (ks. Luku 2.1) määrit-

telyn pohjalta luokiksi muodostuivat sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteellinen käyttö. Kate-

gorisoinnissa muodostuneista kategorioista pääteltiin, että ne ovat lajiteltavissa erilaisiin vuo-

rovaikutuksen muotoihin Burria (ks. Luku 2.1) mukaillen. Lisäksi konkretian merkitys korostui 
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kategorisoinnin yhteydessä, joten tutkielman kannalta oleellinen lapsen ajattelun kehittymiseen 

liittyvä konkretia (ks. Luku 2.2) nostettiin myös yhdeksi luokaksi. Luokiksi muodostuivat: Kes-

kustelu, muu puhuttu kanssakäyminen, kirjoitettu teksti ja konkretia. 

Keskustelulla tarkoitetaan puhuttua keskustelua, jonka voidaan nähdä kerhotilanteessa synty-

vän parien välille, parin kanssa tai ohjaajan ja oppijan välille. Keskustelu ohjaajan ja useamman 

oppijan välillä voidaan ajatella syntyvän aloitusvaiheessa, kun ohjaaja johdattelee keskustelua 

kerhokerran aiheeseen. Opetustuokiotilanteen voidaan ajatella olevan muuta puhuttua kanssa-

käymistä, sillä se oli kerhotilanteessa yleensä yksipuolista ohjaajan puhetta ja esimerkkien näyt-

tämistä, joskin tilanteissa myös syntyi kysymysten muodossa vastavuoroista keskusteluakin. 

Kirjoitetulla tekstillä tarkoitetaan muun muassa tehtävämonisteita, jotka sisälsivät tekstinä teh-

tävänantoja sekä esimerkkejä ohjelmointikäsitteiden käytöstä. Kirjoitettu teksti voidaan nähdä 

tässä välillisenä sosiaalisena vuorovaikuttamisena, jossa tekstin kirjoittaja toimii vuorovaiku-

tuksen aloittajana ja tekstin lukija joutuu tekemään tulkintansa tekstistä oman ymmärryksensä 

pohjalta. Kirjoitetuksi tekstiksi tässä tutkielmassa nähdään myös esimerkiksi ROBOTC-ohjel-

mointiympäristön (ks. Luku 4.3.3) valikko. Konkretia-luokka ajatellaan muodostuvan tilan-

teista, joissa kerholainen pääsee kokeilemaan käsiteltävää ohjelmointikäsitettä konkreettisesti 

itse ohjelmoimalla ja testaamalla. 

Kuviossa 5 esillä olevat kategoriat ja luokat ovat havainnollistamisen vuoksi sijoitettu kaksi-

ulotteiseen malliin. Kuvion horisontaalinen vaaka-akseli edustaa muodostettuja luokkia teo-

reettisen viitekehyksen pohjalta ja vertikaalinen pystyakseli haastatteluaineistosta nousseita ka-

tegorioita. 
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 Kaksiulotteinen malli analyysin havainnollistamiseksi. 

 

Mallin muodostumisen jälkeen pelkistettyjen analyysiyksiköiden koodit sijoitettiin mallin kent-

tiin (ks. Kuvio 5). Kategorisoiduista ja luokitelluista analyysiyksiköistä muodostettiin nume-

roidut ja prosentuaaliset esiintymät tuloksia ja johtopäätöksiä varten (ks. Kuvio 6). Numeroin-

nissa on käytetty muotoa 2/9 (~22%), jossa ensimmäinen numero ilmaisee ohjelmointikäsitettä 

koskevien analyysiyksiköiden määrän kentässä, toinen numero ohjelmointikäsitettä koskevien 

analyysiyksiköiden kokonaismäärän ja sulkeissa oleva pyöristetty prosenttimäärä kentässä ole-

vien analyysiyksiköiden prosentuaalisen määrän koko mallista. Näitä malleja käytetään tulos-

ten havainnollistamiseksi. 
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 Kaksiulotteinen malli, jossa analyysiyksiköiden esiintymiset on numeroitu. 

 

Lisäksi luotiin malli, johon sijoitettiin robotiikan osa-alueita sisältäneet analyysiyksiköt (Kuvio 

7). Tässä mallissa on sijoiteltuna informanttien lausumat joiden yhteydessä he ovat tukeutuneet 

robotiikan osa-alueisiin ohjelmakoodien toiminnan selittämisessä. Seuraavissa esimerkeissä on 

esitetty pelkistetyt analyysiyksiköt, jotka kuvaavat tätä lajittelua: 

Informantti: Painokytkin menee pohjaan, jatkaa eteenpäin. 

Informantti: Silloin kun painokytkin on nolla, liikkuu. Kun se on yksi, pysäyttää 

moottorit. 

Informantti: Se menee tuosta aliohjelmakutsusta suorittamaan sitä aliohjelmaa 

nimeltä aja. 

Edellisissä esimerkeissä kaksi ensimmäistä lausumaa sisältää robotiikan osa-alueina painokyt-

kimen, johon on tukeuduttu ohjelmakoodin toiminnan selittämisen yhteydessä. Kolmannessa 

ilmaisussa ei suoranaisesti viitata robotiikan osa-alueisiin. 

Nämä analyysiyksiköt on sijoitettu kahteen luokkaan: sisältää robotiikan osa-alueita ja ei robo-

tiikkaa. Havainnollistamisessa (ks. Kuvio 8) on käytetty samoja keinoja kuin edellisessä kuvion 

6 mallissa. 



 

53 
 

 Robotiikan osa-alueiden esiintyminen informanttien selityksissä 
 

 

 Numeroidut robotiikan osa-alueiden esiintymiset informanttien selityksissä. 

 

Ohjelmointikäsitteiden oppimista kuvaa kuvio 9, joka mukailee Bloomin taksonomian tasoja 

oppimisesta. Bloomin taksonomia on luokittelu koulutuksellisille tavoitteille. Se on luokittelu 

sille, mitä odotetaan oppijan oppivan opetuksen tuloksena. Alkuperäinen Bloomin taksonomia 

sisälsi kuusi pääkategoriaa: tietäminen/muistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen, analysoi-

minen, syntetisoiminen ja arviointi. Kategoriat etenevät yksinkertaisesta monimutkaiseen ja 

konkreettisesta abstraktiin. (Krathwohl 2002 2002.) Tässä tutkielmassa Bloomin taksonomiaa 

sovelletaan ohjelmointikäsitteiden oppimisen yhteydessä. Oppimista arvioidaan kolmen ensim-

mäisen tason mukaan. 

Oppimisen tason arvioinnilla pyritään tekemään todentaminen sille, että informantit ovat oppi-

neet tietyllä tasolla käsittelyssä olleet ohjelmointikäsitteet. Oppimisen tasojen määrittäminen ei 

muuten ole tutkielman kannalta merkittävässä osassa. Kuvion 9 kentissä olevat koodit viittaavat 

haastatteluaineistosta muodostettuihin analyysiyksiköihin, joissa ilmenee ohjelmointikäsitteen 

nimeäminen eli tietäminen/muistaminen, käsitteen toiminnan selittäminen eli ymmärtäminen 

tai vaihtoehtoisen rakenteen esittäminen eli soveltaminen. Soveltamis-sarakkeessa on käytetty 

myös merkkiä X ilmaisemaan sitä, että ohjelmointikäsitettä on käytetty soveltavassa ohjelmoin-

titehtävässä (ks. Luku 5.3.3). 
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 Ohjelmointikäsitteen oppimista kuvaava malli. 

 

Näitä edellä esitettyjä malleja käytetään analyysin lopullisten tulosten esittämisessä seuraavassa 

luvussa. 
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7 ANALYYSIN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sisällönanalyysin menetelmin analysoitu aineisto esitellään tässä ohjelmointikäsitekohtaisesti. 

Ohjelmointikäsitteiden oppimiseen liittyvät tulokset esitellään ja tulosten perusteella muodos-

tetaan johtopäätökset teoreettiseen viitekehykseen peilaten, joilla vastataan tutkimuskysymyk-

seen (ks. Luku 1). Tuloksissa viitataan liitteenä (LIITEET 10, 11, 12, 13 ja 14) oleviin kuvioi-

hin, jotka sisältävät sisällönanalyysissä muodostetut mallit. Kuvioiden rivit ja sarakkeet on 

muodostettu luvussa 6.4 esiteltyjen mallien pohjalta. Liitteissä on kuviona Bloomin takso-

nomian pohjalta luotu malli, jolla todennetaan informanttien ohjelmointikäsitteiden oppimisen 

tasoa. Toisessa kuviossa esitellään malli kategorisoiduista analyysiyksiköistä (vertikaalinen-

akseli) sijoitettuna teoreettisesta viitekehyksestä johdettuihin luokitteluihin (horisontaalinen-

akseli). Kolmannessa kuviossa on lajiteltu ohjelmointikäsitteen toiminnon selittämisen ilmaisut 

sen mukaan, sisältävätkö ne robotiikan osa-alueita vai eivät sisällä. 

7.1 Toistolause 

Liitteessä 10 on esiteltynä toistolausekäsitettä koskevat analyysit. 

Kuviosta (ks. Liite 10, kuvio 1) voidaan päätellä, että toistolausekäsite on ymmärretty ja sitä on 

sovellettu informanttien osalta. Haastatteluiden yhteydessä toistolausekäsitettä ei ole nimetty 

sitä kysyttäessä. 

Kuviosta (ks. Liite 10, kuvio 2) voidaan päätellä, että toistolausekäsitteen oppimiselle merkit-

tävät tekijät jakaantuvat muuhun puhuttuun kanssakäymiseen, kirjoitettuun tekstiin ja konkre-

tiaan varsin tasaisesti. Merkittävää sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoa keskustelua ei ole 

mainittu informanttien osalta oppimiselle merkittävänä tekijänä. 

Toistolausekäsitteen toiminnan selittämisen yhteydessä (ks. Liite 10, kuvio 3) on tukeuduttu 

useasti robotiikan osa-alueisiin. 

12-vuotias konkreettisten operaatioiden ja muodollisten operaatioiden kauden välillä oleva oh-

jelmoinnista kiinnostunut lapsi ymmärtää toistolausekäsitteen toiminnan ja pystyy soveltamaan 

oppimaansa uudessa tilanteessa. Oppimisprosessille on merkitystä sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen muodoilla. Käsitteen asiantunteva esittely ja toiminnan havainnollistaminen sekä kirjallisen 

tuen yhdistelmä edistää ymmärrystä. Käsitteen oppimisen tueksi tarvitaan konkretiaa, jossa 
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lapsi pääsee itse kokeilemaan ja ratkaisemaan ongelmaa. Konkreettinen robotti ja sen ominai-

suudet auttavat lasta kuvaillessaan toistolausekäsitteen toimintaa. Vastavuoroinen keskustelu ei 

nouse lasten kokemuksissa esille oppimisprosessille merkittävänä tekijänä, mutta havainnoin-

tiaineisto antaa tukea sille, että sitä kuitenkin esiintyy olennaisena osana konkreettisen tekemi-

sen vaiheessa. Edelliset johtopäätökset perustuvat vähäiseen määrään (yhteensä 17 kpl) analy-

soituja analyysiyksiköitä, joten ne antavat vain viitteitä asiasta ja yleistäviä johtopäätöksiä ei 

voida tehdä. 

7.2 Aliohjelma 

Liitteessä 11 on esiteltynä aliohjelmakäsitettä koskevat analyysit. 

Kuviosta (ks. Liite 11, kuvio 1) voidaan päätellä, että aliohjelmakäsite on ymmärretty ja sitä on 

sovellettu informanttien osalta. Haastatteluiden yhteydessä aliohjelmakäsitteen on nimennyt 

kysyttäessä yksi informanttipari. 

Aliohjelmakäsitteen oppimiselle merkittävät tekijät sijoittuvat kokonaisuudessaan opetus-

tuokion kategoriaan ja muu puhuttu kanssakäyminen -luokkaan (ks. Liite 11, kuvio 2). 

Aliohjelmakäsitteen toiminnan selittämisen yhteydessä (ks. Liite 11, kuvio 3) ei ole juurikaan 

tukeuduttu robotiikan osa-alueisiin. 

12-vuotias konkreettisten operaatioiden ja muodollisten operaatioiden kauden välillä oleva oh-

jelmoinnista kiinnostunut lapsi ymmärtää aliohjelmakäsitteen toiminnan ja pystyy soveltamaan 

oppimaansa uudessa tilanteessa. Aliohjelmakäsitteen oppimisprosessille vaikuttaisi olevan 

merkitystä käsitteen asiantuntevalla esittelyllä. Aliohjelmakäsitteen oppimiselle konkretian 

merkitys ei ole niin merkittävä kuin esimerkiksi toistolausekäsitteen. Nämä johtopäätökset pe-

rustuvat vähäiseen määrään (yhteensä 10 kpl) analyysiyksikköjen luokitteluja, joten johtopää-

tökset antavat ainoastaan viitteitä asialle ja yleistystä ei voida tehdä. 

7.3 Ehtolause 

Liitteessä 12 on esiteltynä ehtolausekäsitettä koskevat analyysit. 

Kuviosta (ks. Liite 12, kuvio 1) voidaan päätellä, että ehtolausekäsite on ymmärretty ja sitä on 

sovellettu informanttien osalta. Haastatteluiden yhteydessä informantit ovat nimenneet ehtolau-

sekäsitteen sitä kysyttäessä. 
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Kuviosta (ks. Liite 12, kuvio 2) voidaan päätellä, että ehtolausekäsitteen oppimiselle merkittä-

vät tekijät jakaantuvat muuhun puhuttuun kanssakäymiseen, kirjoitettuun tekstiin ja konkreti-

aan varsin tasaisesti. Myös keskusteluluokkaan on viitattu kerran haastattelun yhteydessä mai-

nitessa kaverin apu merkittävänä tekijänä. 

Ehtolausekäsitteen toiminnan selittämisen yhteydessä (ks. Liite 12, kuvio 3) on tukeuduttu ro-

botiikan osa-alueisiin. 

12-vuotias konkreettisten operaatioiden ja muodollisten operaatioiden kauden välillä oleva oh-

jelmoinnista kiinnostunut lapsi ymmärtää ehtolausekäsitteen toiminnan ja pystyy nimeämään 

käsitteen kysyttäessä sekä soveltaa oppimaansa uudessa tilanteessa. Oppimisprosessille on mer-

kitystä sosiaalisen vuorovaikutuksen muodoilla. Kirjallinen tuki sekä asiantunteva esittely ja 

toiminnan havainnollistaminen edistää ehtolausekäsitteen ymmärrystä. Käsitteen oppimisen tu-

eksi tarvitaan konkretiaa, jossa lapsi pääsee itse kokeilemaan ja ratkaisemaan ongelmaa. Konk-

reettinen robotti ja sen ominaisuudet auttavat lasta kuvaillessaan ehtolausekäsitteen toimintaa. 

Vastavuoroinen keskustelu ei nouse lasten kokemuksissa erityisesti esille oppimisprosessille 

merkittävänä tekijänä, mutta havainnointiaineisto antaa tukea sille, että sitä kuitenkin esiintyy 

olennaisena osana konkreettisen tekemisen vaiheessa. Edelliset johtopäätökset perustuvat yh-

teensä 24 kappaleeseen analysoituja analyysiyksiköitä, joten ne antavat vain viitteitä asiasta ja 

yleistäviä johtopäätöksiä ei voida tehdä. 

7.4 Muuttuja 

Liitteessä 13 on esiteltynä muuttujakäsitettä koskevat analyysit. 

Kuviosta (ks. Liite 13, kuvio 1) voidaan päätellä, että muuttujakäsite on ymmärretty ja sitä on 

sovellettu informanttien osalta. Yksi informanttipari on nimennyt muuttujakäsitteen kysyttä-

essä sitä haastattelussa. 

Kuviosta (ks. Liite 13, kuvio 2) voidaan päätellä, että muuttujakäsitteen oppimiselle merkittävät 

tekijät jakaantuvat muuhun puhuttuun kanssakäymiseen, kirjoitettuun tekstiin ja konkretiaan. 

Keskusteluun on viitattu kerran. Tässä kirjoitettuun tekstiin on viitattu määrällisesti useammin 

kuin muihin luokkiin. 

Muuttujakäsitteen toiminnan selittämisen yhteydessä (ks. Liite 13, kuvio 3) on tukeuduttu use-

asti robotiikan osa-alueisiin. 
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12-vuotias konkreettisten operaatioiden ja muodollisten operaatioiden kauden välillä oleva oh-

jelmoinnista kiinnostunut lapsi ymmärtää muuttujakäsitteen toiminnan sekä soveltaa oppi-

maansa uudessa tilanteessa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen muodoista käsitteen oppimista tukee 

kirjoitetussa muodossa oleva oppimateriaali. Muuttujakäsitteen oppimista tukee konkretia, 

jossa lapsi pääsee itse kokeilemaan ja ratkaisemaan ongelmaa. Konkreettinen robotti ja sen 

ominaisuudet auttavat lasta kuvaillessaan muuttujakäsitteen toimintaa. Vastavuoroinen keskus-

telu ei nouse lasten kokemuksissa erityisesti esille oppimisprosessille merkittävänä tekijänä, 

mutta havainnointiaineisto antaa tukea sille, että sitä kuitenkin esiintyy olennaisena osana konk-

reettisen tekemisen vaiheessa. Edelliset johtopäätökset perustuvat yhteensä 13 kappaleeseen 

analysoituja analyysiyksiköitä, joten ne antavat vain viitteitä asiasta ja yleistäviä johtopäätöksiä 

ei voida tehdä. 

7.5 Yhteenveto ohjelmointikäsitteistä 

Kuviossa (ks. Liite 14, kuvio 1) on yhdistetty kaikkien analysoitujen ohjelmointikäsitteiden 

tulokset yhdeksi malliksi. Siitä (ks. Liite 14, kuvio 1) voidaan päätellä, että kokonaisuudessaan 

informantit ovat ilmaisseet merkittäviksi tekijöiksi ohjelmointikäsitteiden oppimiselle tasapuo-

lisesti muu puhuttu kanssakäyminen-, kirjoitettu teksti- ja konkretialuokat. Keskusteluun on 

viitattu selvästi vähemmän. 

Kuviossa (ks. Liite 14, kuvio 2) on yhdistetty kaikkien analysoitujen ohjelmointikäsitteiden 

toiminnan selittämisessä ilmenneet robotiikan osa-alueita sisältäneet analyysiyksiköt. Infor-

mantit ovat tukeutuneet usein robotiikan osa-alueisiin selittäessään käsiteltävän ohjelmointikä-

sitteen toimintaa (ks. Liite 14, kuvio 2). 

Kaikki ohjelmointikäsitteet on opittu niin, että niiden toiminta on pystytty selittämään koodista 

ja käsitettä on käytetty toimivasti soveltavassa tehtävässä. Osa käsitteistä on myös pystytty ni-

meämään sitä kysyttäessä. Tästä voidaan päätellä, että tutkielmassa käytetty ROBOTC-ohjel-

mointiympäristö ja tekstipohjainen ROBOTC-ohjelmointikieli soveltuivat hyvin tutkimukseen 

osallistuneille informanteille ohjelmointikäsitteiden oppimiseen. Käsitteiden käsittelyssä käy-

tetty eteneminen ja erilaiset oppimista tukevat osiot ovat soveltuneet tutkimukseen osallistu-

neille ymmärrystä edistävällä tavalla. 
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Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta tulosten jakautuminen eri vuorovaikutusmuotojen 

luokkiin ja erityyppisiin opetuksen etenemisen kategorioihin voi ajatella viittaavan konstruk-

tion (ks. Luku 2.1) käsitteeseen. Tieto rakentuu palasista asteittaisena prosessina, jossa useam-

malla tekijällä on rakentumisprosessille merkitystä.  Oppimisen kannalta merkittävää on mer-

kittävien tekijöiden jakautuminen tasaisesti (ks. Liite 14, kuvio 1), jolloin voidaan ajatella jo-

kaisen osa-alueen olevan merkityksellisiä oppimisprosessille, ja ilman yhtä merkittävää tekijää, 

käsitteenmuodostus voisi olla heikompaa. 

Sosiaalisen konstruktionismin tärkeä osa-alue on kieli ja sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot 

(ks. Luku 2.1). Tulosten jakaantuminen tältäkin osin viitaa siihen, että erityyppisillä vuorovai-

kutuksen muodoilla on merkitystä ymmärryksen rakentumiselle. Ei voida olettaa, että esimer-

kiksi pelkkä tehtävämonisteen kirjoitettu teksti riittäisi oppijalle ainoana vuorovaikutuksen 

muotona tiedon ja ymmärryksen rakentumiselle. 

Tuloksista erottautuu selkeästi, että keskustelua ei ole tuotu esiin haastatteluiden yhteydessä 

merkittävänä tekijänä oppimiselle. Tulosten osalta ei voida kuitenkaan muodostaa johtopää-

töstä, että keskustelulla ei ole merkitystä oppimiselle. Videoitu havainnointiaineisto osoitti, että 

keskustelua käydään jatkuvasti oppimisprosessin yhteydessä. Tämä voi selittyä sillä, että kes-

kustelu on niin luonnollinen keino oppimisprosessin yhteydessä, että sitä ei mielletä erikseen 

merkityksellisenä tekijänä oppimiselle (ks. Luku 2.1; Papert 1980; Hacking 2009). Tulosta voi 

selittää myös haastatteluiden toteuttamisen tapa. Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, jotka 

eivät sisältäneet strukturoitua kysymyslomaketta. Näin ollen vastauksiin vaikutti se, mihin 

suuntaan haastattelija sitä haastatteluiden aikana johdatti tai ei johdattanut. 

Yksi kolmasosa ilmaisuista sisälsi merkittävänä tekijänä oppimiselle tehtävän suorittamisen, 

testaamisen ja itse kokeilemisen. (ks. Liite 14, kuvio 1). 12-vuotiaalle, joka Piaget’n mukaan 

on konkreettisen kauden ja muodollisen kauden rajalla, konkretian merkitys on suuri. Tässä 

yhteydessä ohjelmoinnin konkretisointi on monimutkaisempi asia. Riittääkö konkretisointiin 

se, että oppija kirjoittaa ohjelmakoodia itse tietokoneella vai liittyykö konkretisoimiseen myös 

ohjelmakoodin aiheuttaman vasteen konkretisoiminen? Tässä tapauksessa ohjelmakoodin vas-

teen konkretisointia edusti käsin kosketeltavan robotin ominaisuudet. 

Ohjelmointikäsitteen toiminnan selityksessä on tukeuduttu useasti robotiikan osa-alueisiin (ks. 

Liite 14, kuvio 2). Tämä voisi vastata edellisen kappaleen kysymykseen ohjelmoinnin konkre-

tisoimisesta. Tulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että konkreettinen käsin kosketel-
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tava robotti auttaa lasta käsittelemään abstraktia ohjelmointikäsitettä. Tästä on tuloksissa poik-

keuksena aliohjelma-käsite (ks. Luku 7.2). Sen toiminnan selittämisessä ei tukeuduttu robotii-

kan osa-alueisiin. Se voi selittyä sillä, että aliohjelma ei välttämättä sisällä tässä yhteydessä 

samalla tavalla robotin toimintaan liittyviä asioita kuin ehtolauseen ja toistolauseen ehdoissa 

esimerkiksi ehto ”jos painokytkin menee pohjaan” tai esimerkiksi muuttujaan asetettu robotin 

vauhti. 

Yhteenveto kaikista analysoiduista ohjelmointikäsitteistä ja niistä tehdyt johtopäätökset perus-

tuvat yhteensä 64 analyysiyksikön kategorisoimiseen ja luokitteluun. Määrä ei ole tilastollisesti 

merkittävä ja siitä voidaan saada ainoastaan viitteitä tehdyille johtopäätöksille, mutta yleistystä 

niiden pohjalta ei voida tehdä. 
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8 POHDINTA 

Pohdinta-luvussa arvioidaan tutkielman validiteetin ja luotettavuuden toteutumista. Lopuksi 

pohditaan tutkimustulosten merkitystä ja jatkotutkimusta kvalitatiivisen tutkimuksen ja toimin-

tatutkimuksen luonteen näkökulmasta. 

8.1 Tutkielman validiteetin ja luotettavuuden arviointia 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko tutkimuksessa mitattu sitä, mitä on haluttu mitata. Mittaus-

menettelyjen tulisi kuvata aiottuja käsitteitä. (Neuendorf 2002, 112.) Neuendorf (2002) jakaa 

validiteetin arvioinnin muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: ulkoinen validiteetti (external va-

lidity), sisäinen validiteetti (internal validity), aineiston luonteen -validiteetti (face validity), 

sisältövaliditeetti (content validity) ja muodostusvaliditeetti (construct validity). 

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko mittaustulokset vietävissä johonkin toiseen ase-

telmaan tai tilanteeseen (Neuendorf 2002, 115). Tässä tutkielmassa informantit olivat sisäisesti 

motivoituneita robotiikan ja ohjelmoinnin oppimiseen sekä oppimiselle oli varattu tunteja ai-

kaa. Näin ollen ei voida tehdä yleistystä, että samoja mittaustuloksia ohjelmointikäsitteiden op-

pimisesta saataisiin esimerkiksi peruskoulussa suoritettuna tiukemmalla aikaresurssilla. Myös 

ohjelmointiympäristöllä voi olla merkitystä. Tässä tutkielmassa käytetty ROBOTC-ympäristö 

ja Lego-robotit eroavat ominaisuuksiltaan esimerkiksi Scratch-ohjelmointiympäristöstä (ks. 

Luku 1; Lifelong Kindergarten Group 2018). Ei voida olettaa, että käsitteiden oppiminen ta-

pahtuisi samalla tavalla kaikissa ohjelmointiympäristöissä. 

Ulkoiselle validiteetille on tärkeää sisällönanalyysin menetelmien huolellinen raportointi, jol-

loin se lisää toistettavuuden mahdollisuutta (Neuendorf 2002, 115). Tässä tutkielmassa on ku-

vattu jokseenkin tarkasti kerhon etenemistä ja analyysin etenemistä esimerkein, jolla kasvate-

taan tutkielman ulkoista validiteettia. 

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, kohtaako käsitteiden määrittely operationaalistamista. 

Toisin sanoen, ovatko teoreettiset käsitteet määritelty niin, että niitä voidaan mitata tarkasti 

empiirisesti. (Neuendorf 2002, 107) Tutkielman empiirisessä osiossa käytetyt käsitteet on mää-

ritetty teoreettisessa viitekehyksessä, mutta esimerkiksi sosiaaliseen konstruktionismiin olen-

naisesti kuuluva vuorovaikutus ja sen muodot jäävät määritykseltään vajaiksi. Analyysissa käy-

tetyt kategoriat, kuten tehtävämoniste ja opetustuokio eivät ole vielä kovin tarkkoja kategorioita 

siltä osin, että voitaisiin sanoa tarkasti, mitkä niissä ovat olleet ymmärrystä edistävää asiaa. 
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Tutkielman tutkimuskysymys muodostui varhaisessa vaiheessa ja se on pysynyt samana koko 

prosessin ajan, joten voidaan ajatella sen myös ohjanneen järjestelmällisesti prosessin etene-

mistä. 

Aineiston luonteen -validiteetilla (face validity) tarkoitetaan sitä, että tutkija palaa ensimmäisen 

analyysikerran jälkeen taaksepäin sekä perehtyy aineistoon ja tuloksiin puhtaalta pöydältä. Täl-

löin voidaan pohtia, onko jotakin olennaista jäänyt huomaamatta esimerkiksi tutkimuskysy-

mykseen liittyen. (Neuendorf 2002, 115.) Pro gradu -tutkielman laajuiseen työhön aineiston 

luonteen -validiteettia ei ole aikaresurssien vuoksi tehty järjestelmällisesti. 

Sisältövaliditeetin (content validity) arvioinnissa pohditaan, kattavatko tehdyt mittaukset ne kä-

sitteet, joita mitataan, kokonaisuudessaan (Neuendorf 2002, 116–117). Empiirisessä osiossa 

käytetty haastattelumenetelmä ei välttämättä kata tarkasti kaikkia asioita, mitkä voisivat olla 

merkityksellisiä ohjelmointikäsitteen oppimiselle. 

Muodostusvaliditeetti (construct validity) kertoo siitä, miten mittaukset ovat yhteydessä muihin 

mittauksiin (Neuendorf 2002, 117). Tutkielmassa analysoitiin ohjelmointikäsitteiden oppimista 

edistäviä tekijöitä. Kun analysoidaan oppimista edistäviä tekijöitä, on perusteltua analysoida 

myös sitä, onko oppimista tapahtunut. Tässä tutkielmassa tämä yhteys katettiin oppimisen tason 

analyysillä. Lisäksi informanttien ohjelmointikäsitteiden toiminnan selittämisen yhteydessä 

syntyneitä analyysiyksiköitä käytettiin todentamaan oppimisen tasoa sekä kategorioimaan ro-

botiikan osa-alueiden esiintymistä. 

Luotettavuuden arvioinnista on useita tulkintoja ja eri ohjeistukset painottavat eri asioita 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 134). Neuendorfin (2002, 112) mukaan luotettavuuden (reliabili-

teetti) arvioinnilla mitataan sitä, tuottaako mittausten menettelytavat samat tulokset toistetuilla 

yrityksillä. Ilman luotettavuutta, mittaukset eivät voi olla valideja. Neuendorf (2002, 142) pai-

nottaa luotettavuuden arvioinnissa koodaajien välistä luotettavuutta. Tällä tarkoitetaan, että si-

sällönanalyysin tietyt vaiheet tulisi suorittaa vähintään kahden analysoijan suorittamina erilli-

sinä mittauksina ja tulosten tulisi olla tietyillä mittareilla yhdenmukaiset. Tuomen ja Sarajärven 

(2002, 139) mukaan koodaajien välisen luotettavuuden parantaminen on haastavaa laadullisen 

analyysin aikaa vievän prosessin vuoksi. Tähän päädyttiin myös tässä tutkielmassa ja 

Neuendorfin painottamaa luotettavuusarviota ei suoritettu. 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 133) nostaa luotettavuuden yhdeksi mittariksi puolueettomuuden. 

Puolueettomuudella tarkoitetaan sitä, pystyykö tutkija puolueettomuuteen havainnoinnissaan 
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vai vaikuttaako tietyt ominaisuudet havaintojen puolueellisuutta, sillä tutkija on myös tutki-

musasetelman kehittäjä. Tämän tutkielman osalta voidaan sanoa, että tutkijalla on omakohtaisia 

kokemuksia ohjelmoinnin opiskelusta sekä opintojen aikana on kehittynyt näkemyksiä sille, 

mitkä asiat lasten ohjelmoinnin opiskelussa voisivat olla tärkeitä. Näin ollen puolueettomuuden 

osalta luotettavuuden kriteeri ei välttämättä täyty. 

Lisäksi Tuomi ja Sarajärvi (2002, 135–138) nostavat luotettavuuden mittariksi sisäisen johdon-

mukaisuuden (koherenssi) koko tutkimusprosessin ajalta. He luetteloivat sisäisen johdonmu-

kaisuuden mittariksi seuraavia asioita: Tutkimuksen kohde ja tarkoitus, omat sitoumukset tut-

kijana tässä tutkielmassa, aineistonkeruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-

suhde, tutkimuksen kesto, aineistonanalyysi, tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuksen rapor-

tointi. 

Tämän tutkielman luotettavuutta arvioidaan edellisen luettelon mukaan. Tutkimuksen kohteen 

osalta tulee selvittää, mitä ollaan tutkimassa ja miksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135). Tutkiel-

maprosessi kesti ajallisesti lähes puolitoista vuotta. Tätä ennen kandidaatintutkielma loi pohjaa 

tutkimuskohteelle. Näin ollen voidaan sanoa, että tutkimuksen kohde on kehittynyt ja selkiyty-

nyt prosessin aikana. 

Omien sitoumusten osalta on pidetty tärkeänä tutkia tätä tutkimuskohdetta, sillä se vaatii ajan-

kohtaisuutensa ja mahdollisen haastavuutensa vuoksi ongelmakentän avaamista ja määrittelyä. 

Aineistonkeruun osalta on pohdittava, miten aineistonkeruu on tapahtunut menetelmänä ja tek-

niikkana (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135). Tässä yhteydessä teemahaastattelu toimi siltä osin 

hyvin, että strukturoitua kyselylomaketta ei voitu tuottaa, koska ongelmakentästä ei tiedetty 

tarpeeksi. Haastattelut nauhoitettiin, joten kaikki vastaukset saatiin tallennettua sellaisenaan. 

Lisäksi havainnoinnin tukena toimivat videotallenteet, jotka toivat oleellista tukea muistille ja 

muistiinpanoille esimerkiksi kerhokertojen etenemiseen liittyen. Haastatteluiden ongelma oli 

se, että niissä ei päästy kovin syvälle informantin omaan pohdintaan oppimisesta ja useasti tut-

kija johdatteli haastattelua, jolla saattoi olla vaikutusta vastauksiin. 

Tutkimuksen tiedonantajat valikoituivat vapaaehtoisuuden perusteella. Tiedonantajat omasivat 

alkukyselyn perusteella motivaation oppia ohjelmointia ja robotiikkaa. Tämä tekijä täytyy ottaa 

huomioon tulosten yleistettävyyden kohdalla. Tiedonantajien määrä ei mahdollista tilastolli-

sesti merkittäviä tuloksia, mutta toisaalta vähäisempi määrä mahdollisti tutkijan toimimisen 

kerhon suunnittelijana, ohjaajana ja haastattelijana. 
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Tutkija-tiedonantaja-suhteen osalta voidaan sanoa, että tutkija ei tuntenut entuudestaan tiedon-

antajia, jolloin mitään ennakkokäsityksiä tai -oletuksia ei ollut. Muuten tutkija koki, että tutki-

jan tehtävät eivät vaikuttaneet yleiseen kerhotoimintaan tai tiedonantajiin. Haastattelutilanteet 

saattoivat vaikuttaa varsinkin alkuvaiheessa tiedonantajiin, mutta loppua kohden ne luonnistui-

vat kummankin osapuolen osalta paremmin. 

Tutkielmaprosessi kesti kaikkinensa puolitoista vuotta, joskaan sitä ei ole sinä aikana tehty täy-

sipäiväisesti koko aikaa. Kerhon kesto oli 7 kertaa 2 tuntia. Tässä ajassa toiminta kerkesi kehit-

tyä ja ensimmäisten tutustumiskertojen jälkeen tiedonkeruu ja eteneminen sujuvoitua. 

Aineistonanalyysi suoritettiin noudattaen yhden lähteen ohjeistusta sisällönanalyysin osalta. 

Tämä takasi järjestelmällisen etenemisen analyysille. Johtopäätökset tehtiin sisällönanalyysistä 

muodostuneiden tulosten perusteella peilaten niitä teoreettiseen viitekehykseen. Sisällönana-

lyysin kategorisointi ja luokitteluvaihe tehtiin yhden kerran. Tämän vuoksi olisi voinut olla tar-

peen käydä analyysin tämä vaihe uudelleen läpi puhtaalta pöydältä, mutta aikaresurssit eivät 

tähän mahdollistaneet. 

Tutkimuksen luotettavuuden osalta arvioidaan tutkimuksen eettisyyttä ja tutkimusraportin luo-

tettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 138). Tutkielmassa on pyritty noudattamaan hyvää tie-

teellistä käytäntöä (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 130). Aineistonanalyysivaiheille ei tehty jär-

jestelmällisiä kertauksia tai toistoja, jotta esimerkiksi analyysiyksiköiden muodostuminen olisi 

saatu tarkistettua ja varmistettua. Tältä osin tutkimuksen luotettavuus kärsii. 

Tutkielmassa on raportoitu kerhokertojen eteneminen, aineistonkeruun tavat ja aineistonana-

lyysi. Raportointi on pyritty tekemään selkeästi ja rehellisesti. Kerhon järjestämisen ja etene-

misen raportoinnin tukena on käytetty tutkijan päiväkirjaa ja videotaltiointia. Aineistonanalyy-

sistä on tallessa eri vaiheiden dokumentit, joten analyysin tulokset voidaan varmistaa ja toistaa 

tarvittaessa. 

8.2 Yleistä pohdintaa ja jatkotutkimuksen kehittämistä 

Kvalitatiivisen tutkimuksen induktiivisen ajattelun luonne (ks. Luku 5.1) johtaa siihen, että 

tässä tutkielmassa saadut tutkimustulokset antavat vain hypoteeseja siitä, miten asia mahdolli-

sesti on. Kvalitatiivisen luonteen vuoksi tämän tutkielman ensisijainen päämäärä on kasvattaa 

ymmärrystä asiasta, jotta sen pohjalta voidaan luoda hypoteeseja ja tehdä jatkotutkimusta. 
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Toimintatutkimuksen näkökulmasta katsottuna, jossa pyritään tuottamaan tietoa koulun ope-

tuskäytänteiden kehittämiseksi (ks. Luku 5.1), tutkielma tuottaa osallistuvien ihmisten koke-

musten ja käsitysten kautta tietoa siitä, mikä mahdollisesti on merkityksellistä ohjelmointikä-

sitteiden oppimisessa. Tätä tietoa voidaan ainakin kokeilla soveltaa muissakin tilanteissa ja ym-

päristöissä. 

Toimintatutkimukseen kuuluu olennaisena osana syklisyys (ks. Luku 5.1). Syklisyyden toteu-

tuminen tässä tutkielmassa jää toteutumatta. Tämän tutkielman tulokset ja johtopäätökset voi-

sivat toimia toimintatutkimuksen seuraavan syklin suunnitteluvaiheessa. 

Tutkielmassa tutkittiin ohjelmoinnin oppimista robotiikan viitekehyksessä. Lisäksi käytetty oh-

jelmointikieli (ks. Luku 4.3.3) oli tekstipohjaista yleiseen C-ohjelmointikieleen pohjautuvaa. 

Tutkielmassa käytetty robotiikan viitekehys saattaa tarjota teknologiakasvatuksen ja teknologi-

sen lukutaidon kehittymisen näkökulmasta tarkasteltuna merkityksellisen ympäristön laajem-

paan teknologisen lukutaidon kehittymiseen kuin esimerkiksi johdantoluvussa viitatut graafiset 

ohjelmointikielet ja tietokoneen näytöllä piirretyn hahmon (esimerkiksi Scratch-ohjelmointi-

kieli) esittämä vaste ohjelmakoodille. ROBOTC-ohjelmointiympäristö kääntäjineen ja virheil-

moituksineen (ks. Luku 4.3.3) on lähellä tässä tutkielmassa määriteltyä ja kuvattua ohjelmointia 

(ks. Luku 4.3.1). Erilaisten lapsille suunnattujen ohjelmointiympäristöjen vaikuttavuutta tekno-

logisen lukutaidon kehittymiseen tulisi tutkia tarkemmin. 

Jatkotutkimukseen sopisi, että tässä tutkielmassa hieman epämääräiseksi jääneet sisällönana-

lyysin kategoriat, kuten opetustuokiot ja tehtävämonisteet, sekä suoritetut haastattelut ja ha-

vainnointiaineisto analysoitaisiin ja niiden perusteella muodostettaisiin esimerkiksi täsmälli-

semmät strukturoidut kyselylomakkeet. Huolellisesti suunnitellut kyselylomakkeet mahdollis-

taisivat tilastollisesti merkittävän aineistonkeruun sekä aineiston keräämisen myös erityyppi-

sistä lapsille suunnatuista ohjelmointiympäristöistä. Tämä tukisi myös toimintatutkimuksen 

ideaa syklisyydestä, jolloin yhden tutkimuskierroksen jälkeen toimintaa kehitetään saatujen tu-

losten pohjalta uutta tutkimuskierroksen toteuttamista varten. 

Lasten ohjelmoinnin oppimista tulisi tutkia myös yleisen perusopetuksen piirissä eri ikäryh-

missä, jolloin tiedonantajaryhmä on heterogeenisempaa ja iän sekä sukupuolen vaikutus oppi-

miselle nähtävissä. Tällöin saataisiin tietoa, jonka perusteella voitaisiin kehittää ohjelmoinnin 

opettamiseen liittyviä käytänteitä laajemmalti ja yleiseen perusopetukseen toimiviksi. 
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LIITE 1. TUTKIMUSLUPA OPPILAALLE 

 

Tutkimuslupa-anomus 
   
Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro gradu –tutkielmaa liittyen 

lasten kokemuksiin ohjelmoinnin oppimisesta lapsille suunnatussa robotiikkaympäristössä. Tutkielman tarkoi-

tus on selvittää sitä, mitkä asiat lapsi kokee merkitykselliseksi ohjelmointiin liittyvien asioiden oppimisessa 

sekä sitä, miten lapsen käsitykset ohjelmoinnista muuttuvat oppimistoiminnan aikana. 

 

Tutkielmani empiirinen osio toteutetaan robotiikka-ohjelmointikerhona xxxxx koululla alkuvuodesta 2017 

(tarkemmat kerhoajat ilmoitetaan myöhemmin). Kerhotuntien aikana kerään aineistoa haastattelemalla kerho-

toimintaan osallistuvia lapsia oppimiskokemuksiin liittyen sekä havainnoimalla toimintaa kerhotuntien aikana. 

Havainnoinnin tukena käytetään videointia. Lisäksi kerään alku- ja loppukyselyllä lasten käsityksiä ja harras-

tuneisuutta ohjelmointiin liittyen. Lasten kerhossa tekemiä ohjelmointituotoksia käytetään tukena aineiston 

analyysissä. Kaikki keräämäni aineisto käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusaineistoa ei käytetä muihin 

kuin pro gradu -tutkielmani tarkoituksiin ja tutkimusaineisto hävitetään aineiston analyysin jälkeen. Tutkiel-

masta eivät tule käymään ilmi kerhon järjestämispaikka eivätkä tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyydet. 

 

Tällä anomuksella pyydän lupaa lapsenne osallistumiseen tutkimukseen ja kerhotoimintaan. Rastita valitse-

manne vaihtoehto. 

 

  Lapseni saa osallistua tutkimukseen ja ohjelmointikerhotoimintaan. 

  Lapseni EI saa osallistua tutkimukseen eikä kerhotoimintaan. 

 
________________________________________ 

Tutkimukseen ja kerhoon osallistuvan lapsen nimi 

 

________________________________________     ________________  

Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys             Paikka ja aika  

 
Ystävällisin terveisin, 

  

Janne Änäkkälä  

 

Lisätietoja saatte halutessanne sähköpostitse: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



LIITE 2. TUTKIMUSLUPA REHTORILLE 

 

 

Tutkimuslupa-anomus 
   
Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro gradu –tutkielmaa 

liittyen lasten kokemuksiin ohjelmoinnin oppimisesta lapsille suunnatussa robotiikkaympäristössä. 

Tutkielman tarkoitus on selvittää sitä, mitkä asiat lapsi kokee merkitykselliseksi ohjelmointiin liitty-

vien asioiden oppimisessa sekä sitä, miten lapsen käsitykset ohjelmoinnista muuttuvat oppimistoi-

minnan aikana. 

 

Tutkielmani empiirinen osio toteutetaan kerhotoimintana toimintatutkimus-menetelmää käyttäen. 

Kerhon aikana kerään aineistoa haastattelemalla kerhotoimintaan osallistuvia lapsia oppimiskoke-

muksiin liittyen sekä havainnoimalla toimintaa kerhotuntien aikana. Havainnoinnin tukena käytetään 

videointia. Lisäksi kerään alku- ja loppukyselyllä lasten käsityksiä ohjelmointiin liittyen. Lasten ker-

hossa tekemiä ohjelmointituotoksia käytetään tukena aineiston analyysissä. Kaikki keräämäni ai-

neisto käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusaineistoa ei käytetä muihin kuin pro gradu -tutkiel-

mani tarkoituksiin ja tutkimusaineisto hävitetään aineiston analyysin jälkeen. Tutkielmasta eivät tule 

käymään ilmi kerhon järjestämispaikka eivätkä tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyydet. 

 

Tällä anomuksella pyydän lupaa järjestää tutkielmani empiiriseen osioon liittyvän robotiikka-ohjel-

mointikerhon koulussanne. 

 

  Annan luvan tutkimuksen toteuttamiselle kerhotoimintana koulussamme. 

  En anna lupaa tutkimuksen järjestämiselle koulussamme. 

 

___________________________________       _____________________  
Rehtorin allekirjoitus ja nimen selvennys         Paikka ja aika  

 
Ystävällisin terveisin, 

  

Janne Änäkkälä e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



LIITE 3. ALKUKYSELY 

 

Nimi:_____________________________ Ikä:__________ 

Vastaile seuraaviin kysymyksiin. Jatka kirjoittamista kääntöpuolelle, jos kirjoitustila ei riitä. 

1. Mitä robotiikka mielestäsi tarkoittaa? 

 

 

2. Mitä ohjelmointi mielestäsi tarkoittaa? 

 

 

3. Alle on lueteltu joitakin ohjelmoinnissa käytettäviä yleisiä asioita. Jatka lauseita sen mukaan, mitä ne 

sinun mielestäsi tarkoittavat.  

Ohjelmointikomento tarkoittaa... 

 

Muuttuja ohjelmoinnissa tarkoittaa... 

 

Ehtolause ohjelmoinnissa tarkoittaa... 

 

Toistolause ohjelmoinnissa tarkoittaa... 

 

Aliohjelma ohjelmoinnissa tarkoittaa... 

 

 

4. Harrastatko tai oletko harrastanut ohjelmointia? Kerro harrastuksestasi. 

 

 

5. Minkä takia haluat osallistua tähän robotiikka-ohjelmointikerhoon? 

 



LIITE 4. KEHYSKERTOMUS 
 

1. Kerhokerta 

 

Ainon, Taiton ja Rabben tarina 
 

Serkukset Aino ja Taito ovat innokkaita ohjelmoijia. He omistavat yhteisen ohjelmoitavan robotin, 

jonka he ovat nimenneet Rabbeksi. Rabbe on muodostunut heille kuin kaveriksi. Aino ja Taito kui-

tenkin ymmärtävät, että ilman heidän koodailujaan Rabbe olisi vain paikallaan nököttävä kasa metal-

lia, muovia, johtoja, piirilevyjä ja kumipyöriä. Serkuksista on kuitenkin hauskaa ja mielenkiintoista 

keksiä Rabbelle erilaisia tehtäviä. Aino esimerkiksi on ohjelmoinut Rabbesta avustajan siivoukseen. 

Taito on yrittänyt ohjelmoida Rabben esittämään koiraa, sillä hän on toivonut kovasti oikeaa koiraa. 

Äiti ja isä eivät kuitenkaan ole vielä luvanneet sellaista hankkia, koska siitä on niin iso vastuu. 

 

Ainon ja Taiton kanssa samalla kylällä asuvat kaverukset Juro ja Muro. Hekin ovat kiinnostuneita 

roboteista, mutta he eivät ole jaksaneet harjoitella ohjelmointia. Heistä se on turhanpäiväistä, sillä 

ohjelmakoodia voi varastaa ja kopioida muilta. Juro ja Muro ovatkin pitkään kadehtineet Ainon ja 

Taiton ohjelmakoodeja. He eivät ole kuitenkaan yrityksistä huolimatta päässeet käsiksi niihin. 

 

Eräänä päivänä Juro ja Muro ovat taas vakoilemassa serkuksia, kun he ovat ohjelmoimassa Rabbea 

uuteen tehtävään Ainon kodin autotallissa. Rabbe vaikuttaisi pystyvän selviytymään tässä tehtävässä 

jonkin sokkeloisen radan läpi. Tuon koodin Juro ja Muro haluavat omalle robotilleen. Kun Ainon isä 

kutsuu serkukset välipalalle, Juro ja Muro huomaavat tilaisuutensa tulleen. He hiipivät autotalliin ja 

irrottavat Rabbe-robotista muistikortin, jonne ohjelmakoodista käännetyt ohjelmat tallentuvat. Li-

säksi ilkikurisuuttaan he poistavat Ainon ja Taiton yhteiseltä tietokoneelta kansion, jossa on kaikki 

heidän RobotC-ohjelmointikielellä kirjoittamansa koodit. Lähtiessään pojat vielä hajottavat Rabben 

osiksi. 

 

Aino ja Taito huomaavat tapahtuneen nopeasti välipalalta palatessaan. Rabbe on romuna. Kun Taito 

alkaa tarkastamaan tietokonetta, hän huomaa koodikansion uupuvan. Aino ja Taito eivät voi käsittää 

tapahtunutta ja ovat surun murtamia. Nyt tarvitaan teidän apua. Teidän täytyy auttaa Ainoa ja Taitoa 

selviytymään tästä maailmanlopusta. 

 

Aloitetaan auttaminen rakentamalla Rabbe-robotti uudelleen kasaan. 



LIITE 5 (1/3). TEHTÄVÄMONISTE 1 

Muro ja Turo poistivat Ainon ja Taiton tietokoneelta koodikansion, joka sisälsi kaikki heidän kehittämänsä 

RobotC-kooditiedostot. Jokainen kooditiedosto oli yksi toimiva ohjelma, jonka pystyi kääntämään Rabbe-

robotin ymmärtämälle konekielelle. Aino ja Taito eivät voi muistaa ulkoa kaikkia monimutkaisia 

ohjelmointikomentoja ja ohjelmia, joten ohjelmointi on aloitettava alusta. Nyt tarvitaan teidän apuanne! 

Auttakaa Ainoa ja Taitoa Rabbe-robotin uudelleen ohjelmoinnissa. 

Ensimmäinen tehtävä 

Aino muistaa, että RobotC-ohjelmoinnissa on oltava tarkka rakenne ja järjestys, jotta ohjelmat toimivat 

halutulla tavalla. Taitolla on muistissa vielä heidän käyttämänsä toimiva koodirakenne. Auttakaa Ainoa ja 

Taitoa rakentamaan toimiva koodirakenne, jotta Rabbe-robottiin voidaan ohjelmoida liikettä. 

Taiton muistama toimiva koodirakenne: 

Vinkki: Voitte joko kirjoittaa kooditekstiä suoraan tai etsiä 

tarvittavia komentoja ja kontrollirakenteita RobotC-ohjelman 

vasemman laidan valikosta ja raahata ne hiirellä koodialueelle. 

Kommentointi: Kooditekstiin voi lisätä omia kommentteja 

selventämään koodia. Yläpuolella ovat kommentteja kaikki 

tekstit, jotka ovat kahden vinoviivan // perässä tai /* tässä 

välissä*/. Kommentoidun tekstin väri muuttuu vihreäksi. 

// Tämä on kommentti. 

/* Myös tämä on kommentti*/ 
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Toinen tehtävä 

Ohjelmoikaa Rabbe liikkumaan tarkasti. Tehtävänä on ohjelmoida Rabbe liikkumaan automaattisesti 

luokassa olevan radan lähtöpisteestä loppupisteelle. Varokaa myrkkytynnyreitä! Katso apua ohjelmointiin 

alla olevista ja seuraavalla sivulla olevista ohjelmointikomennoista. 

HOX! Kääntäkää kirjoittamanne ohjelmakoodi Rabbe-robotin ymmärtämälle konekielelle klikkaamalla 

Compile Program.      Jos koodissanne on virheitä, ne on korjattava. 

 

Ladatkaa konekielinen ohjelmakoodi Rabbe-robotin EV3-palikkaan klikkaamalla                               

Download to Robot. Tarkasta, että USB-johdin on kytketty EV3-palikan ja     

tietokoneen välille. 

 

Käskyjä robotin liikuttamiseen 

Natural language->Simple behaviors  

 

 

backward(quantity, unitType, speed); // Liikuttaa robottia 

taaksepäin. 

forward(quantity, unitType, speed); // Liikuttaa robottia 

taaksepäin. 

turnLeft(quantity, unitType, speed); // Kääntää robottia 

vasemmalle. 

turnRight(quantity, unitType, speed); // Kääntää robottia 

oikealle. 

 

 

moveMotor(motorPort, quantity, unitType, speed); // Pyörittää haluttua moottoria. 

 

 

Haluttu määrä (esim. 10) 

Yksikkö( esim. 

degrees tai seconds) 

Nopeus (esim. 70) 

Moottorin nimi (esim. 

oikeaMoottori) 

Yksikkö( esim. 

degrees tai seconds) 

Nopeus (esim. 70) 

Haluttu määrä 

(esim. 10) 
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Moottoriin liittyviä komentoja 

Natural Language->Motor Commands 

moveMotorTarget(nMotorIndex, nPosition, 

nSpeed);   // Pyörittää haluttua moottoria tietyn                       

verran halutulla nopeudella. 

setMotor(motorPort, speed); // Asettaa halutun 

moottorin pyörimään halutulla nopeudella. 

stopAllMotors(); // Pysäyttää kaikki moottorit. 

 

 

 

 

Odottelukomentoja 

waitUntilMotorStop(motorPort); // Odottaa niin kauan tässä komennossa kunnes moottorit ovat 

pysähtyneet. 

wait(7); // Odottaa 7 sekuntia tässä komennossa. 

wait1Msec(10); // Odottaa 10 millisekuntia. 
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3. Kerhokerta 

Ainon huone alkaa olla sotkuinen. Aino tietää sen siitä, että aina kun äiti tulee töistä kotiin, hänen kasvoille 

nousee puna kiukusta. Yleensä se on tarkoittanut sitä, että Ainolta on jäänyt jokin kotiaskare tekemättä. 

Nyt Rabbe ei ole ollut häntä auttamassa, sillä Muron ja Turon tuhotöissä katosi kooditiedosto, jossa oli 

Ainon kirjoittama siivous-koodi Rabbe-robotille. Auttakaa Ainoa ohjelmoimaan Rabbe siivoamaan ja näin 

välttämään äidin kiukustuminen. 

Ensimmäinen tehtävä 

Aino muistaa, että hän käytti toistolausetta, painokytkintä ja aliohjelmaa siivouskoodissa. Tarkat 

komennot ovat kuitenkin unohduksissa. 

1. Muuttakaa Robot-valikosta Platform Type Lego Mindstorms EV3:ksi.  

2. Luokaa uusi kooditiedosto valitsemalla New file ja tallentakaa se ROBOKERHO-kansioon nimellä 

siivooja. 

3. Aukaiskaa edellisellä kerralla kirjoittamanne kooditiedosto valitsemalla Open file. Kopioikaa uuteen 

tyhjään tiedostoon kaikki koodit avatusta kooditiedostosta. Näin saatte valmiin toimivan 

koodirakenteen, johon voitte lähteä ratkaisemaan uutta ongelmaa.  

4. Poistakaa turhat komennot koodista. 

5. Ohjelmoikaa Rabbe siivoamaan mahdollisimman paljon roskia Ainon huoneesta. Käyttäkää koodissa 

toistolausetta ja painokytkintä apuna Rabben liikkumisessa. Kirjoittakaa myös oma aliohjelma, jota 

kutsumalla suoritetaan määräämänne liikkumiskomennot. 

 

Katsokaa apua ohjelmointiin monisteen lopusta sekä edellisen tunnin monisteesta. 

Huomio! Tarvitsette tehtävään Rabbeen liitettäviä magneetteja, joita saatte Jannelta. 

 

Toinen tehtävä 

Ainon on siivottava myös olohuone. Siellä ei voi käyttää huonekalujen naarmuuntumisen takia 

painokytkintä. Olohuone on siivottava käyttämällä ultraäänisensoria.  

1. Luokaa uusi kooditiedosto valitsemalla New file ja tallentakaa se ROBOKERHO-kansioon nimellä 

siivooja2. 

2. Voitte hyödyntää tehtävässä edellisen tehtävän koodia.  

3. Muokatkaa koodia niin, että saatte ohjailtua Rabbea tarkasti olohuoneessa käsienne avulla. 

Rabbeen ei saa kuitenkaan koskea siivouksen aikana! 

4. Siivotkaa kaikki roskat olohuoneesta. Apua ohjelmointiin monisteen lopusta sekä edellisen tunnin 

monisteesta. 
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ERILAISIA TOISTOLAUSEITA 

~Control Structures->  

 

 

while (condition) 

{ 

  // Aaltosulkujen väliin komennot, joita halutaan suorittaa. 

} 

 

 

 

repeatUntil (condition) 

{ 

  // Aaltosulkujen väliin komennot, joita halutaan suorittaa. 

} 

 

SENSOREILTA TIETOA 

Painokytkimen käyttö yhdessä while-lauseen kanssa 

while(getTouchValue(painokytkin) == 0) 

{ 

// Tänne komentoja, joita halutaan suorittaa, kun painokytkin ei ole pohjassa. 

} 

while(getTouchValue(painokytkin) == 1) 

{ 

// Tänne komentoja, joita halutaan suorittaa, kun painokytkin on pohjassa. 

} 

3. Suoritetaan aaltosulkujen välissä 

olevia komentoja. 

3. Suoritetaan aaltosulkujen välissä 

olevia komentoja. 

1. Toista niin 

kauan kunnes -> 

2. Tämä ehto täyttyy. Esim. 

painokytkin painetaan pohjaan. 

1. Niin kauan kuin 
2. Tämä ehto on tosi. Esim. 

painokytkin ei ole painettuna. 

 

getTouchValue(painokytkin)-komento pyytää 

robotin painokytkimen arvon ja vertaa (==)  onko 

sen arvo 0 eli ei painettuna. 

getTouchValue(painokytkin)-komento pyytää 

robotin painokytkimen arvon ja vertaa (==)  onko 

sen arvo 1 eli painettuna. 
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Ultraäänisensorin käyttö yhdessä repeatUntil-lauseen kanssa 

repeatUntil(getUSDistance (ultrasensori) < 15) 

{ 

// Tänne komentoja, joita halutaan toistaa siihen asti, kunnes ultrasensorin arvo 

on alle 15. 

} 

 

ALIOHJELMAN KOODAAMINEN 

Aliohjelmaa voidaan hyödyntää selkeyttämään koodia. Aliohjelmassa voidaan suorittaa esimerkiksi 

jokin erillinen liikkumistehtävä. Voitte itse keksiä aliohjelmalle kuvaavan nimen. 

Esimerkki aliohjelmasta: 

 

 

 
Aliohjelman nimi. void ja 

kaarisulut () pakolliset. 

Komennot, joita aliohjelma 

suorittaa. 

Aloitus- ja lopetusaaltosulut 

kertovat, mistä aliohjelma alkaa 

ja mihin se loppuu. 

 

liike –taskissa kutsutaan haluttua 

aliohjelmaa. Ohjelman suoritus 

hyppää aliohjelman 

ensimmäiselle riville. 

getUSDistance(ultrasensori)-komento pyytää 

robotin ultraäänisensorin arvon sentteinä ja 

vertaa (<)  onko sen arvo alle 15 eli alle 15 cm. 
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4. Kerhokerta 

Taito on halunnut aina koiran, koska siitä saisi aina ulkoilukaverin ja sitä olisi niin mielenkiintoinen 

kouluttaa. Äiti ja isä eivät ole sitä vielä luvanneet hankkia. Taito on kuitenkin kouluttanut Rabbe-robotin  

käyttäytymään ikään kuin koira ja tekemään erilaisia temppuja. Muro ja Turo tuhosivat kuitenkin myös 

temppu-kooditiedoston. Taitolla on ikävä Rabbe-koiraansa. Autetaan Taitoa kehittämällä hänelle uusi 

Rabbe-koira. 

Tehtävä: Rabbe koirana 

Taito muistaa, että hän käytti temppujen tekemiseen värisensoria, painokytkintä ja ultraäänisensoria. 

Ultraäänisensorin avulla hän sai Rabben seuraamaan kättään. Painokytkimellä hän sai Rabben kääntymään 

haluamaansa suuntaan. Värisensorin lukemien eri värien avulla Rabbe teki erilaisia temppuja.  

1. Muuttakaa Robot-valikosta Platform Type Lego Mindstorms EV3:ksi.  

2. Luokaa uusi kooditiedosto valitsemalla New file ja tallentakaa se nimellä rabbekoira. 

3. Aukaiskaa edellisellä kerralla kirjoittamanne kooditiedosto valitsemalla Open file. Kopioikaa uuteen 

tyhjään tiedostoon kaikki koodit avatusta kooditiedostosta. Näin saatte valmiin toimivan 

koodirakenteen, johon voitte lähteä ratkaisemaan uutta ongelmaa.  

4. Ohjelmoikaa Rabbe seuraamaan kättänne ultraäänisensorin avulla. 

5. Ohjelmoikaa Rabbe kääntymään haluamaanne suuntaan painokytkimen avulla. 

6. Ohjelmoikaa Rabbe lukemaan pysähtyneenä värisensorin arvo ja tekemään värin mukainen 

temppu. Käyttäkää ehtolauseita, aliohjelmia ja toistolauseita hyväksenne ohjelmoinnissa! 

Temput: 

Punainen väri = Kokonainen pyörähdys vasempaan, ryömiminen eteenpäin ja äännähdys. 

Keltainen väri = Kokonainen pyörähdys oikeaan, ryömiminen eteenpäin ja äännähdys. 

Vihreä väri = Päästämään jonkin äänen, ryömiminen taaksepäin ja tervehdys EV3-palikan näytölle. 

Sininen väri = vapaavalintainen temppu. 

Värisensorin lukemat arvot eri väreille: 

Punainen = 1-4 

Keltainen = 30-45 

Vihreä = 95-105 

Sininen = 180-200 

Komento äänelle: playSound(soundLowBuzz); 

Komento tervehdykselle:  displayText(3, "Heittomerkkien sisään tervehdys"); 

 

Katsokaa apua ohjelmointiin monisteen lopusta sekä edellisen tunnin monisteista. 
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IF-EHTOLAUSE 

~Control Structures-> If Statements 

 

 

if (condition) 

{ 

  // Aaltosulkujen väliin komennot, joita halutaan suorittaa. 

} 

 

 

Esimerkki if-ehtolauseen käytöstä värisensorin kanssa ja aliohjelmasta. 

 

 

 

 

3. Suoritetaan aaltosulkujen välissä 

olevia komentoja. 

 

Jos värisensorilta pyydetty arvo on suurempi  (>) kuin 0 ja myös (&&)  

Värisensorilta pyydetty arvo on pienempi  (<) kuin 5. Tällöin 

suoritetaan aaltosulkeiden välissä olevat komennot. Jos edellinen 

ehto ei pidä paikkaansa, if-ehtolauseen komentoja ei suoriteta. 

1. Jos 
2. Tämä ehto on tosi. Esim. 

painokytkin on painettuna. 

 



LIITE 8 (1/2). TEHTÄVÄMONISTE 4  

Muuttujat 1 

Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna muuttujia. Muuttujat ovat muistipaikkoja, johon voidaan laittaa 

muistiin jotakin tarpeellista tietoa. 

Muuttuja luodaan näin: 

int robonvauhti = 100; 

 

 

 

Eli robonvauhti-muuttuja sisältää nyt arvon 100. 

 

Muuttujaa voidaan käyttää koodissa esimerkiksi näin: 

setMotor(oikeaMoottori, robonvauhti); 

 

 

 

Luodun muuttujan arvoa voidaan muuttaa näin: 

robonvauhti = 50; 

 

 

Kun muuttujaa käytetään uudelleen komennossa: 

setMotor(oikeaMoottori, robonvauhti); 

Paljon nyt on moottorille annettu nopeus? 

Tehtävä 1: Luokaa uusi tiedosto ja tallentakaa se nimellä muuttujarabbe. 

Kopioikaa rabbekoira-ohjelman koodi uuteen tiedostoon. Lisätkää muuttujarabbe-

ohjelmaan muuttuja, jota käytetään eri liikkumiskomennoissa nopeutena 

numeroiden sijasta.  

int tarkoittaa, että 

muuttujaan voidaan 

tallentaa kokonaislukuja. 

Tässä esimerkissä 

muuttujan nimeksi on 

annettu robonvauhti. 

Yhtäsuuruus merkillä = sijoitetaan 

muuttujaan haluttu kokonaisluku. 

Tässä tapauksessa luku 100. 

Puolipiste; on pakollinen. 

Nyt robonvauhti-muuttujan 

arvoa (100) käytetään 

moottorin nopeutena. 

Nyt robonvauhti-muuttujan 

arvoksi sijoitetaan arvo 50. 
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Muuttujat 2 

Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna muuttujia. Muuttujat ovat muistipaikkoja, johon voidaan laittaa 

muistiin jotakin tarpeellista tietoa. 

Muuttuja luodaan näin: 

int laskuri = 0; 

 

 

 

Eli laskuri-muuttuja sisältää nyt arvon 0. 

 

Luodun muuttujan arvoa voidaan muuttaa näin: 

laskuri++; 

 

 

 

Luodun muuttujan arvoa voidaan muuttaa myös näin: 

laskuri = laskuri + 20; 

 

 

Muuttujan sisältö saadaan EV3-palikan näytölle näin: 

displayVariableValues(3, laskuri); 

 

Tehtävä 2: Koodatkaa muuttujarabbe-ohjelmaan laskuri-muuttuja, jonka arvo 

kasvaa yhdellä, kun Rabbe tekee tempun. Saatteko temppujen määrän näkymään 

EV3-palikan näytöllä? 

int tarkoittaa, että 

muuttujaan voidaan 

tallentaa kokonaislukuja. 

Tässä esimerkissä 

muuttujan nimeksi on 

annettu laskuri. 

Yhtäsuuruus merkillä = sijoitetaan 

muuttujaan haluttu kokonaisluku. 

Tässä tapauksessa luku 0. Puolipiste; 

on pakollinen. 

Komennolla kasvatetaan 

laskuri-muuttujan arvoa 

yhdellä. Eli laskurin arvo on nyt 

1. 

laskuri-muuttujan arvoon lisätään 20. 

Paljon laskurin arvo on nyt? 
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6. kerhokerta 

Onneksi olkoon! Olette auttaneet tähän asti Ainoa ja Taitoa onnistuneesti tuhottujen koodien 

uudelleen koodaamisessa. Vielä on jäljellä lopullinen haaste. Paikallinen palokunta on kuullut 

Ainon ja Taiton ohjelmointitaidoista ja Rabbe-robotista. He ovat pyytäneet, voisivatko serkuk-

set auttaa heitä kehittämään Rabbesta robotin, joka pääsee kulkemaan ahtaissa kiemuraisissa 

tiloissa automaattisesti. Tällaista robottia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi palaneiden ja sor-

tumavaarassa olevien rakennusten tarkastamiseen. 

Aino ja Taito olivat aloittaneet sokkelo-tehtävän, mutta Juro ja Muro tuhosivat toilailuillaan 

senkin koodin. Ainoa ja Taitoa jo hieman hymyilyttää Juron ja Muron tekemiset, sillä he ovat 

huomanneet, että koodia voi kehittää uudelleen, kun on oppinut tarvittavat tiedot ja taidot. 

Sen sijaan Juro ja Muro kiehuvat kiukusta, koska heidän Rabbesta varastamassaan muistikor-

tissa on ainoastaan käännetyt konekieliset tiedostot ja he eivät ymmärrä niistä pätkän vertaa. 

Auttakaa Ainoa ja Taitoa vielä kehittämään Rabbesta sokkelorobo, jota palomiehet voivat 

käyttää ihmisille vaarallisissa tehtävissä. Palomiehet ovat luvanneet yrittämisestä pienet pal-

kinnot ja kunniakirjat Ainolle ja Taitolle sekä myös teille mestarikoodaajille. 

Tehtävät:  

1. Aukaiskaa uusi tiedosto ja tallentakaa se ROBOKERHO-kansioon nimellä sokkelorobo. 

2. Kopioikaa sokkelorobo-tiedostoon toimiva ohjelmointirakenne jostakin aiemmin te-

kemästänne kooditiedostosta. 

3. Tutkikaa selvitettävää sokkeloa. Miettikää millaista koodia ja mitä eri sensoreita teh-

tävän suorittaminen vaatisi. 

4. Lähtekää koodaamaan sokkeloroboa yksi asia kerrallaan. Katsokaa apua koodaami-

seen aiempien kertojen tehtävämonisteista. Voitte hyödyntää myös aiemmissa teh-

tävissänne tekemiänne koodeja. 
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Kuvio 1. Toistolause-käsitteen opitun taso Bloomin taksonomiaa mukaillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Toistolause-käsitteen kategorisoidut analyysiyksiköt sijoitettuna kaksiulotteiseen malliin. 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Toistolause-käsitteen toiminnan selittämisen analyysiyksiköt, jotka sisälsivät robotiikan 

osa-alueita. 
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Kuvio 1. Aliohjelma-käsitteen opitun taso Bloomin taksonomiaa mukaillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Aliohjelma-käsitteen kategorisoidut analyysiyksiköt sijoitettuna kaksiulotteiseen malliin. 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Aliohjelma-käsitteen toiminnan selittämisen analyysiyksiköt, jotka sisälsivät robotiikan 

osa-alueita. 
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Kuvio 1. Ehtolause-käsitteen opitun taso Bloomin taksonomiaa mukaillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Ehtolause-käsitteen kategorisoidut analyysiyksiköt sijoitettuna kaksiulotteiseen malliin. 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Ehtolause-käsitteen toiminnan selittämisen analyysiyksiköt, jotka sisälsivät robotiikan osa-

alueita. 
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Kuvio 1. Muuttuja-käsitteen opitun taso Bloomin taksonomiaa mukaillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Muuttuja-käsitteen kategorisoidut analyysiyksiköt sijoitettuna kaksiulotteiseen malliin. 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Muuttuja-käsitteen toiminnan selittämisen analyysiyksiköt, jotka sisälsivät robotiikan osa-

alueita. 
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Kuvio 1. Yhteenvetomalli kategorisoiduista ja luokitelluista analyysiyksiköistä. 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Yhteenvetomalli ohjelmointikäsitteiden toiminnan selittämisen analyysiyksiköistä, jotka 

sisältävät robotiikan osa-alueita. 

 


