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1 Johdanto  

Käsissäsi on pro gradu tutkielma, joka sijoittuu kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatustie-

teen alaan. Varhaiskasvatus elää Suomessa tällä hetkellä muutosten aikaa. Vuonna 2013 var-

haiskasvatuksen hallintoala siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudesta opetus- ja kult-

tuuriministeriön hallinnon alaisuuteen. Opetushallitus julkaisi uuden varhaiskasvatuslain, jonka 

ensimmäinen osa astui voimaan 1.8.2015. Tämän seurauksena laadittiin uusi Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016. Muutoksena edelliseen (2005), nykyinen asiakirja on varhaiskas-

vatuksen palveluita tuottavia velvoittava, normi. Uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

ovat yhteneväisessä linjassa 2014 julkaistun Esiopetussuunnitelman perusteiden kanssa ja luo-

vat näin perustaa elinikäisen oppimisen polulle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

astui voimaan perustyössä 1.8.2017, jolloin jokaisella kunnalla oli omat suunnitelmat paikalli-

sine painotuksineen valmiina. Uusi varhaiskasvatuslakiesitys on eduskunnan käsiteltävänä ke-

väällä 2018 ja hyväksyttäessä se astuu voimaan 1.8.2018. 

Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 määrittelee viisi oppimisen osa-aluetta: 1) 

kielten rikas maailma, 2) ilmaisun monet muodot, 3) minä ja meidän yhteisömme, 4) tutkin ja 

toimin  ympäristössäni  sekä  5)  kasvan,  liikun  ja  kehityn.  Lapsen  mielenkiinnon  kohteet  sekä 

varhaiskasvatuksen  arvoperusta  ja  oppimiskäsitys  yhdessä  oppimisen  osa-alueiden  kanssa 

muodostavat varhaiskasvatuksen pedagogisen viitekehyksen. Tavoitteena on hyvinvoiva ja op-

piva lapsi, laaja-alaisine osaamisineen.  

Tämän tutkielman lähtökohtana on teknologiakasvatus, joka on yksi osa oppimisen osa-aluetta 

Tutkin ja toimin ympäristössäni, matemaattisen ajattelun ja ympäristökasvatuksen rinnalla. Ai-

heen valintaan on vaikuttanut allekirjoittaneen oma kiinnostus teknologiaa kohtaan. Perintei-

sessä merkityksessä, teknisenä käsityönä, aihe on ollut läheinen jo omasta varhaislapsuudesta 

lähtien. Sivuaineopintojen myötä oma näkökulma teknologiakasvatuksen aihepiireihin on laa-

jentunut kohti moderneja teknologisia aihepiirejä. Onkin herännyt mielenkiinto, mikä kaikki on 

mahdollista jo alle kouluikäisten lasten kanssa. Kolme vuotta alalla työskennelleenä kokemus 

lasten innostuksesta erilaisia rakenteluprojekteja kohtaan on selkeyttänyt ajatusta siitä, että tek-

nologian aiheet kiinnostavat lapsia ja erilaiset mekatroniikan aiheet ovat hyvinkin mahdollisia 

toteuttaa pienten lasten opetuksessa. Yksi tavoitteista on vahvistaa ja kehittää omaa pedagogista 

osaamista teknologiakasvatuksen tiimoilta.  
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 määritelty teknologiakasvatus muodostuu eri-

laisista oppimisen käsityksistä pikemminkin kuin varsinaisista oppisisällöistä. Toisaalta sama 

asiakirja  nostaa  yhdeksi  laaja-alaisen  osaamisen  tavoitteeksi  tieto- ja  viestintäteknologisen 

osaamisen ja monilukutaidon. Termien samankaltaisuus näyttää aiheuttavan ongelman: tekno-

logiakasvatus mielletään erilaisiksi koulutusteknologisiksi välineiksi, kuten tabletit ja tietoko-

neet. Teknologiakasvatuksen ydin kuitenkin muodostuu ihmisen itsensä rakentamasta ympäris-

töstä. Allekirjoittanut on ollut mukana työstämässä Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelman Tutkin ja toimin ympäristössäni osiota. Mukana olo tuossa työryhmässä sekä va-

paamuotoinen  kysely  kollegoilta  ympäri  Suomea,  avasi  silmät  kuvaamalleni  todellisuudelle: 

varhaiskasvatuksen piirissä termit teknologiakasvatus ja koulutusteknologia tuntuvat menevän 

sekaisin.  

Tutkielman tavoitteet ovat: 

1. Määritellä, mitä on teknologiakasvatus? 

2. Selittää, millaisia mahdollisuuksia mekatroniikan aihealue antaa varhaiskasvatuksen tekno-

logiakasvatukselle? 

3. Luoda varhaiskasvatuksen opettajille ja kasvattajille käsikirja, jonka avulla kukin voi ra-

kentaa teknologiakasvatuksen opetussuunnitelman omaksi työvälineeksi. 

Tutkielman  tieteenala  huomioiden  on  liikkeelle  lähdettävä  varhaiskasvatuksen  teoreettisista 

lähtökohdista. Luvussa 2 tehdään aikamatka menneisyyteen eli sinne, mihin nykyinen suoma-

lainen varhaiskasvatus juontaa juurensa. Pääosassa ovat herrat Fröbel, Piaget ja Vygotski. Frö-

bel voidaan itseoikeutetusti nähdä lastentarhan isänä. Hän kehitti pienten lasten opetuksen tu-

eksi leikkilahjat eli niin kutsutut Fröbelin palikat. Oppivälineillä tuettiin lapsen oppimista konk-

reetista abstraktiin. Piaget ja Vygotski puolestaan hahmottelivat oppimiskäsitystä. Molemmat 

näkivät lapsen aktiivisena oppijana, joka rakentaa uutta tietoa ja taitoa jo opitun päälle. Piaget 

näki opettajan jopa ongelmallisena liian valmiiden vastausten ja mallien kanssa. Vygotski taas 

nosti aktiivisen opettajan aktiivisen oppijan rinnalle. Yhdessä he muodostivat oppimisympäris-

tön, jonka Vygotski nimesi lähikehityksen vyöhykkeeksi. Siinä lapsi oppii vuorovaikutuksessa 

toisen, itseään osaavamman kaverin tai opettajan kanssa.  

Varhaiskasvatuslaki  (2015)  säätää  lapsen  oikeuden  varhaiskasvatukseen.  Laki  määrää  tietyt 

vaatimukset varhaiskasvatuksen järjestäjälle henkilöstön koulutustasosta ja lukumäärästä aina 

sisältötavoitteisiin ja oppimisympäristön puitteisiin. Tavoitteena on lapsen kasvun, oppimisen 
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ja hoidon kokonaisuus ja näiden tavoitteiden toteuduttua hyvinvoiva ja oppiva lapsi. Varhais-

kasvatuslaki on tässä tutkielmassa nostettu esiin lähinnä varhaiskasvatuksen ulkopuolisille lu-

kijoille, joille varhaiskasvatuksen kenttä ylipäätään on vieras. 

Luku 3 avaa teknologiakasvatuksen käsitteitä: mitä teknologiakasvatus on. Siinä määritellään 

myös teknologiakasvatuksen tavoitteita sekä opetuksen sisältöjä. Maailmalla teknologiakasva-

tuksen sisällöt vaihtelevat. Yhdysvalloissa sisällöt jakautuvat voimaan ja energiaan, rakennus-

konstruktioihin, kuljetukseen ja liikenteeseen, tuotantoelämään ja kauppaan sekä kommunikaa-

tioteknologiaan. Englannissa taas painotetaan muotoilua ja tuotantoteknologiaa sekä informaa-

tioteknologiaa. Tässä luvussa määritellään myös termi mekatroniikka, jota pidetään nykyisen 

ja tulevaisuuden teknologian alana. Tämän tutkielman tutkittava ilmiö on ’Miten opetan me-

katroniikkaa pienille lapsille?’ Luvut 4 ja 5 käsittelevät ilmiötä opetuksen ja sen tavoitteiden 

kautta.  

Luvussa 4 palataan takaisin tutkielman päätieteenalaan eli varhaiskasvatukseen ja sen pedago-

giikkaan. Luvussa esitellään Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 kuvattu pedagogi-

sen toiminnan viitekehys. Siinä varhaiskasvatuksen arvot ja oppimiskäsitys, lapsen mielenkiin-

nonkohteet ja tarpeet sekä oppimisen alueet yhdistyvät lapselle mielekkäiksi tavaksi oppia ja 

osallistua. Tavoitteena on oppiva ja hyvinvoiva lapsi, jolla on laaja-alaista osaamista. Oppimi-

nen on yhteisöllinen tapahtuma, joka saavutetaan lähikehityksen vyöhykkeellä.  

Luku 5 avaa itse varhaiskasvatuksen teknologiakasvatusta ja sen käsitteitä. Siinä puretaan osiin 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 määritelty teknologiakasvatus. Mitä tarkoittaa 

kokeileva ja tutkiva työtapa? Yksi teknologiakasvatuksen tavoitteista on ongelmanratkaisutai-

tojen  kehittyminen. Luovuus  ja  keksiminen  yhdistetään  yleisesti  ongelmanratkaisutaitoihin. 

Millaisia  oppisisältöjä  varhaiskasvatuksen  teknologiakasvatus  sisältää  ja  millaisia  oppimista 

edistäviä  työkalupakkeja  saadaan  aikaiseksi. Tässä  tutkielmassa  tarkoituksena  on  erityisesti 

pohtia mekatroniikan mahdollisuuksia, joten luvussa esitellään kyseisen aihepiirin sisältöjä ja 

kuinka niitä käsitellään pienten lasten kanssa.  

Teknologiakasvatuksen  haasteet  näyttäisivät  olevan  suurempia  varhaiskasvattajille  kuin  lap-

sille. Erilaiset teknologiset leikkikalut ovat arkipäivää lapsille. Tutkiminen ja havainnointi on 

lapsille luontaista toimintaa. Varhaiskasvatuksessa pitäisi päästää jo irti vanhakantaisesta aja-

tuksesta, missä lopputuote on tavoite. Teknologiakasvatuksen ydintä on ongelman havaitsemi-

nen  ja  siihen  ratkaisun  löytäminen.  Loppuratkaisu  on  yksilön  ajattelun  tulos  eli  yhtä  oikeaa 
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ratkaisua ei ole. Juuri tämä lienee kasvattajan suurin haaste: lopputulosta ei voi ennustaa etukä-

teen vaan ratkaisu kehittyy oppimisprosessin ja yhteistyön tuloksena. Eli matka on merkityk-

sellisempi kuin päämäärän saavuttaminen. Projektityöskentely näyttäisi vastaavan ongelman-

ratkaisutaitojen sekä luovuuden ja keksimisen kehittymiseen.  

Luvussa 6 avataan tämän tutkielman tutkimuksellisia lähtökohtia ja menetelmiä. Kasvatustie-

teen tutkimukset tuntuvat yleensä rakentuvan laadullisen tutkimuksen menetelmiin. Tässä tut-

kielmassa tavoitteena  on  ymmärtää  ja  selittää  teknologiakasvatuksen  luonnetta  ja  mahdolli-

suuksia varhaiskasvatuksessa. Tutkittavaksi ilmiöksi muodostui: miten opetan mekatroniikkaa 

pienille lapsille. Tutkielman lähtökohdat ovat deduktiiviset eli teoreettiset ja sen aineistona on 

dokumentit, jotka tässä esittäytyvät kirjoina, artikkeleina ja raportteina. Näiden pohjalta on ra-

kentunut tutkielman teoreettinen viitekehys. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää viitekehyksen 

käsitteitä. Hermeneuttinen ote luo mahdollisuudet käsitellä teoreettisen viitekehyksen käsitteitä 

ymmärryksen ja selityksen kautta. Sisällönanalyysin avulla viitekehyksestä esille nousi neljä 

merkityksellistä käsitettä, jotka muodostavat tutkielman analyysirungon ja näin rakenteen lu-

vulle 7.   

Luvussa 7 vastataan tutkielman kysymykseen, mitä on huomioitava, kun opetetaan teknologiaa 

ja/tai erityisesti mekatroniikkaa pienille lapsille. Voidakseen ohjata ja tukea pienen lapsen tek-

nologista, tässä mekatronista mielenkiintoa, täytyy opettajan olla tietoinen mekatroniikan aihe-

alueista sekä teknologiakasvatuksen opetusmetodeista. Opettajan on valittava roolinsa ohjaa-

jana tai opettajana. Opetuksessa on huomioitava avoin tehtävänanto, joka tukee lapsen ongel-

manratkaisutaitojen kehittymistä. Avoin tehtävänanto sekä kokeellinen ja tutkiva työtapa johtaa 

opetuksen erilaisten projektitöiden pariin. Näin oppimisympäristö sekä oppimista tukevat väli-

neet nousevat merkittäviksi. Luvun lopussa esitellään muutama esimerkki mekatroniikan oppi-

mistehtävistä. Ne pohjautuvat avoimen tehtävänantoon sekä yhdessä tekemiseen ja oppimiseen.   

Luvuissa 8 ja 9 allekirjoittanut kokoaa yhteen tutkielman annin. Niissä pohditaan aiheen mie-

lekkyyttä  sekä  tarpeellisuutta.  Tärkeää  on  pohtia  myös  tutkielman  luotettavuutta.  Tämä  tut-

kielma on lähtökohtaisesti teoreettinen, eikä sille ole suunniteltu empiiristä jatkotutkimusta.  
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2 Varhaiskasvatus 

Suomalainen  varhaiskasvatus käy  läpi suuria  muutoksia  tässä  ajassa.  Hallinnollisesti  muutto 

sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen tapahtui 

2013.  Uutta  varhaiskasvatuslakia  alettiin  luomaan  ja  sen  ensimmäinen  vaihe  astui  voimaan 

1.8.2015. Tämä korvasi edeltävän Päivähoitolain (1973). Opetushallitus, uutena asiantuntijavi-

rastona, päätti varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 2016. Nämä perusteet astuivat voimaan 

1.8.2017 valtakunnallisesti määräävänä asiakirjana. Uusi varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet korvasi edeltäjänsä vuodelta 2005 ja nosti pedagogiikan ja lasten osallisuuden keskiöön. 

Orientaatiot  korvattiin  oppimisen  osa-alueina  sekä  laaja-alaisena  oppimisena.  Jokaiselle  lap-

selle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjaa lapsen vahvuuksiin 

ja mielenkiinnonkohteisiin. Huomioitava on myös mahdollinen tuen tarve. Opetus- ja kulttuu-

riministeriö laati uuden varhaiskasvatuslakiesityksen 6.2.2018, joka on eduskunnan käsittelyssä 

keväällä 2018. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.8.2018. (oaj.fi.) Muutosten tuulien siivittä-

mänä on syytä tehdä aikamatka menneisyyteen.  

Varhaiskasvatuksen juuret ulottuvat aina 1500 ja 1600 luvuille, jolloin herrat Michel de Mon-

taigne (1533–1592) ja Johan Amos Comenius (1592–1670) hahmottelivat pienten lasten ope-

tuksen sisältöjä sekä opettajan merkitystä oppimistilanteissa. Montaigne kritisoi valmiin tiedon 

syöttämistä  lapsille  ja  peräänkuulutti  lasten  yksilöllisen  ajattelun  herättämistä  oppimiskoke-

muksessa. Opettajan hän näki mahdollistajana, kannustajana sekä haastajana oppilaan omien 

kysymysten keskellä. Montaignen käsitys oppimisesta antaa viitteitä konstruktivistisesta oppi-

miskäsityksestä sekä aavistuksen lähikehityksenvyöhykkeen ideasta. Hän nosti esille kielikyl-

pyjen ja mielikuvituksen merkityksen varhaislapsuudessa, unohtamatta liikuntakasvatusta: ”Ei 

kasvateta vain sielua eikä vain ruumista, vaan ihmistä.” (Helenius, 2001, s. 42–43.)  

J. A. Comenius (1592–1670) puolestaan nähdään kasvatuksen organisaattorina ja ohjelmankir-

joittajana; koulujärjestelmän kehittäjänä. Hänen koulujärjestelmänsä oli 24 vuotinen ja se ja-

oteltiin  neljään  kuuden  vuoden  periodiin:  Äidin  koulu,  Äidinkielen  koulu,  Latinakoulu  sekä 

Yliopistot. Tässä on periaate elinikäiselle kasvatukselle ja oppimiselle. Comenius ilmaisi kas-

vatuksen tehtäväksi kehittää ajattelua, puhetta sekä toimintaa. Varhaiskasvatukselle Comenius 

loi tiedonalapohjaisen opetussuunnitelman (teoksessa: Didactica Magna eli Suuri Opetusoppi), 

joka esitteli nykyisinkin tunnustetut varhaiskasvatuksen sisältöalueet jo 1600 luvulla eli luon-

nontieteet, matematiikan, äidinkielen ja musiikin. Comenius on kiistatta yksi pedagogiikan suu-
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rista nimistä. Hänen käsialaa on esimerkiksi luokkaopetuksen kehittäminen, sekä opetussisäl-

töjen ja välineiden kehittäminen, erityisesti luonnontieteiden ja kielten opiskeluun. Varhaiskas-

vatuksessa hän piti tärkeänä tukea äitejä kasvatustehtävässään. (Helenius, 2001, s. 43–44.) 

Tultaessa 1700-1800 luvuille Pestalozzi (1746–1827) seurasi Rousseaun (1712–1778) jalanjäl-

jissä ja nosti kasvatuksen tavoitteeksi lapsen havaintojen kehittämisen. Hänen mukaansa lasten 

tuli saada olla lapsia ja kehittyä omassa tahdissaan kokonaisvaltaisesti. Opettajan tehtävänä oli 

esitellä tietyn oppiaineen kohteita ja lainalaisuuksia, joiden avulla lapsi oppii aiheen käsitteet. 

Tässä  on  havaittavissa  orientoinnin  idea  (vrt.  Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet  2005: 

orientaatiot).  Pestalozzi  loi  ”havainnoinnin  aapisen”,  jonka  perustana  oli  tasasivuinen  neliö. 

Hänen ajatuksena oli, että muodoista oppiminen edesauttoi lasta mittaamisen sekä piirtämisen 

taidoissa ja tästä edelleen kirjoittamisen taitoon. Teoksessaan Miten Gertrud opettaa lapsiaan, 

Pestalozzi esittelee varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen metodin. Muoto, luku ja sana ovat sen 

lähtökohdat. Pestalozzi ei ollut oppiaineisiin sitoutunut vaan pikemminkin loi pohjaa oppimisen 

prosessille. Opetussuunnitelmassaan hän korosti ennen kaikkea lapsen henkisten toimintojen 

kehittämistä. Myöhäisimmissä vaiheissaan Pestalozzi nosti ihmisten väliset suhteet kasvatuk-

sessa metodien edelle. Pestalozzin tunnetuimpia seuraajia lienee F. W. A. Fröbel, jonka merki-

tys varhaiskasvatuksen kehitykselle on syytä nostaa esiin tarkemmin. On sanottu, että suoma-

lainen varhaiskasvatus polveutuu suoraan Fröbelin työn pohjalta. (Helenius, 2001, s. 45–46.) 

Seuraavat  alaluvut  käsittelevät  varhaiskasvatuksen  teoreettisia  lähtökohtia. Allekirjoittaneen 

oma asiantuntijuus varhaiskasvatuksen ja teknologiakasvatuksen samankaltaisuuksista on vai-

kuttanut lähdeaineiston valintaan. Luvussa 2.1 esitellään Friedrich Fröbelin merkitys varhais-

kasvatuksen isänä sekä oppimisvälineistön kehittäjänä.  

2.1 Friedrich Fröbel (1782–1852) – varhaiskasvatuksen isä 

Nuoresta pojasta saakka, Fröbel oli kiinnostunut luonnonhistoriasta ja geometriasta. Pari vuotta 

hän ehti opiskella matematiikkaa ja luonnontieteen opintoja Jenan yliopistossa, kunnes rahapu-

lan  vuoksi  joutui  lopettamaan  opintonsa  kesken  ja  ryhtyi  maanviljelijäksi.  Sattumien  kautta 

nuori  Fröbel  ajautui  Frankfurtiin,  jossa  häntä  kiinnosti  arkkitehtuuriopinnot,  talonpojan  piti 

osata rakentaa. Frankfurtissa hän tapasi mallikoulun rehtori Grünerin, joka otti Fröbelin koulu-

avustajaksi.  Näin  Fröbel  ajautui  kasvatusalalle  ja  aikanaan  sen  kehittäjäksi.  Kahden  vuoden 

jälkeen  Fröbel  lopetti  työnsä  Grünerin  koulussa. Hän  sai  mahdollisuuden  kahden  oppilaansa 

kanssa opiskella ja opettaa Pestalozzin luona, missä Fröbel oli päässyt jo aiemmin vierailemaan 
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ja tutustumaan Pestalozzin opetusmetodeihin. 1810 Fröbel palasi keskenjääneiden opintojensa 

pariin Göttingeniin ja jatkoi sieltä myöhemmin Berliiniin mineralogian pariin.  (Helenius, 2001, 

s. 46–47.)  

Fröbel aloitti kasvatuksen kehitystyönsä kouluikäisten kanssa. Myöhemmin mukaan tuli koulua 

edeltävät  ikävaiheet  ja  näin  Fröbelistä  tuli  varhaiskasvatuksen  isä.  Termi lastentarha (lasten 

puutarha) vastasi nimenä Fröbelin kehitteillä olevalle lasten yhteisölle ja on kerrottu, että nimi 

sai alkunsa, kun Fröbel näki lapsia leikkimässä vihreässä laaksossa. Tälle lasten yhteisölle Frö-

bel kehitti opetussuunnitelman, joka koostui metodista, fröbeliläisistä leikeistä ja askarteluista. 

(Helenius, 2001, s. 47.) 

2.1.1 Leikkilahjat 

Fröbelin oppi-isä toi opetukseen tasasivuisen neliön. Fröbel itse jatkoi Pestalozzin metodia pi-

temmälle  ja  jakoi  puukuution  useisiin  erilaisiin  jako-osiin.  Näin  syntyi  Fröbelin  leikkilahjat, 

jotka muodostuivat kolmesta eri linjasta: kauneusmuodoista, elämänmuodoista ja tiedon muo-

dostuksen  muodoista.  Yksinkertaisilla  välineillä  konkretisoitiin  opetusta  ja  välineiden  avulla 

lapsi  kykeni  soveltamaan  oppimaansa  itsenäisesti  luoden  uutta. Tavoitteena  oli,  että  lapsesta 

kehittyy ajatellen toimiva. Fröbelin mukaan lapselle ei tarjottu valmiita vastauksia tai malleja. 

Välineiden avulla lapsi osoitti mielensä liikkeet. Lahjojen muotojen kautta edettiin vastakoh-

dasta toiseen ja ne nivoutuivat yhteen esimerkiksi äidinkielen, matematiikan ja musiikin oppi-

tuokioilla. (Helenius, 2001, s. 48.) 

Fröbelin  kehittelemä  pedagoginen  välineistö  kasvattajille  pohjautuu  tarkkoihin  havaintoihin 

pienten lasten kehitysvaiheista. Aivan pieni lapsi on aluksi itse oma leikkivälineensä mutta al-

kaa pian tarvita käsiteltäviä välineitä. Ensimmäinen leikkilahja on pallo, joka välittää suhdetta 

maailmaan. Pientä, pehmeää palloa oli helppo liikutella ja se voi olla aikuisen ja lapsen yhteinen 

huomion kohde. Pallo ilmensikin Fröbelille elämänykseyttä ja toimintavietin kehittäjää. Yksin-

kertaisuudessaan pallo edustaa symmetrisyydessään kaikilla aisteilla havaittavia kategorioita: 

tilaa, muotoa, kokoa, väriä ja materiaalia sekä ääntä ja näkymätöntä painopistettä. Se voi olla 

paikallaan tai liikkua. (Helenius, 2001, s. 49.) 



 

12 
 

Toinen  leikkilahja  koostuu  nejästä  kappaleesta:  puukuulasta,  kuutiosta,  lieriöstä  ja  hyrrästä. 

Puukuulan ero edelliseen pehmeään palloon oli liikkuessa syntyvän äänen merkitys. Tälle vas-

takohtaa edustaa kuutio, joka on paikallaan pysyvä. Lieriön ominaisuus on yhdistelmä kahdesta 

edellisestä, josta luonteva seuraus on hyrrä, joka pyörii kärjellään. (Helenius, 2001, s. 49.) 

Kolmas lahja poikkeaa edellisistä jakamattomista osista: tasasivuinen kuutio, joka muodostui 

kahdeksasta keskenään samankokoisesta pikkukuutiosta. Tällä Fröbel vastaa lapsen luontaiseen 

rakentamisen ja hajottamisen kiinnostukseen. Tämän lahjan osalta on tärkeää, että kaikki osat 

ovat aina tarjolla. Merkitys syntyy siitä, että lapsella on mahdollisuus aina ja jatkuvasti käyttä-

essään näitä välineitä, hahmottaa osan ja kokonaisuuden suhde. Näistä Fröbelin palikoinakin 

tunnetuista välineistä on tehty paljon muunnoksia ja ne ovat osoittautuneet täydelliseksi raken-

telun välineistöksi. Oman nyanssin tuo vielä palikoiden säilytyslaatikko, mihin palikoita kerät-

täessä eri muotojen suhde tulee näkyväksi. Palikat oikein kerättynä opettaa jo pienelle lapselle 

geometrian  alkeita.  Toisaalta  kasvattaja voi  siivous  vaiheessa  menettää  didaktisen  hetkensä, 

mikäli palikat kerätään laatikkoon sikin sokin. (Helenius, 2001, s. 49–50.)  

Fröbelille kasvattajan merkitys opetuksessa oli haasteiden luominen oppituokioilla. Neljäs lahja 

koostuu suorakaiteen muotoisista tiilipalikoista, jotka syntyivät tasasivuisen neliön jakamisen 

seurauksena. Tästä eteenpäin lahjoissa viidestä kahdeksaan, jaettu kuutio muodostui aina vain 

useammista pienemmistä jako-osista. Muodoista mukaan tulivat esimerkiksi kolmiot ja palkit. 

(Helenius, 2001, s. 50.) 

2.1.2 Askartelut 

Leikin lahjoja seurasi kaksiulotteiset asettelulaatat, joiden avulla lapsi muodosti kaksiulotteisia 

esittäviä kuvia. Nämä vastaavat yllä mainittuja elämänmuotoja. Laatoilla suoritettiin myös eri-

laisia symmetrisiä kuvioita, mikä vastasi kauneusmuotoihin. Kolmantena tuli tiedon muodos-

tuksen muodot, jolloin lapsen tehtävänä oli muodostaa esimerkiksi kahdesta kolmiosta muo-

dostuva neliö. Oppimistehtäviin Fröbelillä oli selkeät toimintaohjeet ja tavoitteena oli Pestaloz-

zin mukaisesti saavuttaa kokonainen oppimisprosessi. Laattoja seurasi asettelutikut ja kostute-

tut villalangat, joiden avulla lapsi oppi viivan olemusta. Näissäkin vastakkaisuus tulee esille: 

tikkujen  terävät  kulmat  vs.  lankojen  pyöristyneet  kulmat.  Oppimisen  tehtävät  etenivät  tästä 

edelleen pienempään yksikköön eli pisteeseen, jonka kuvaajana käytettiin esimerkiksi pieniä 

kiviä tai siemeniä. Näin oppimistehtävät ovat etenevä sarja, jonka tehtäväsuuntaa voitiin kulkea 

molemmin suuntaisesti. Kiinteiden muotojen jatkoksi Fröbel otti erilaiset veistotyöt ja savityöt, 
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joista ensimmäisessä materiaalia otetaan pois ja jälkimmäisessä lisätään. Fröbel itse aloitti leik-

kivälineiden tuotannon. (Helenius, 2001, s. 50–51.)  

Nykyistä varhaiskasvatusta tarkasteltaessa voidaan Fröbelin työ havaita selkeästi. Fröbel kehitti 

pienten lasten opetukselle uuden tavan ja sisällön, joka on levinnyt maailmanlaajuisesti. Läh-

tökohtana oli tukea kotikasvatusta. Hän kehitti varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja loi pohjan 

varhaiskasvatukselle  tieteenalalana.  Opetuksen  tueksi  hän  kehitti  oppimisvälineistön,  leikin 

lahjat – Fröbelin palikat. Opettajan tuli Fröbelin mukaan muokata toiminta lapselle ominaisiin 

tapoihin oppia ja hän oli kiinnostunut leikin mahdollisuuksista. Hän arvosti myös yhteisöllistä 

tapaa oppia. Fröbelille opetus oli ennen kaikkea oppia oppimaan kokonaisvaltaisesti, ei niin-

kään sisältöalueet. Tärkeänä hän piti myös vapaan leikin ja oppimistehtävien kulkua rinnakkain, 

joissa opettaja oli auttamassa. (Helenius, 2001, s. 52–54.) 

Tämän luvun anti tutkittavalle ilmiölle on oikeanlaisen opetusvälineistön merkitys opetuksen 

ja oppimisen tukena. Välineiden avulla lapsi oppii ensin konkreettisesti ja taitojen kehittyessä 

välineiden merkitys oppimistilanteessa vähenee. Voidaan todeta, että taito ratkoa pulmia kehit-

tyy.  Opettajan  ei  Fröbelin  mukaan  tule  antaa  lapselle  valmiita  vastauksia  tai  malleja.  Tämä 

muistuttaa avointa tehtävänantoa sekä sitä, että lapsi oppii omasta kokemusmaailmastaan uutta 

aiemmin opitun pohjalta. Seuraavassa luvussa käsitellään konstruktivistista oppimiskäsitystä, 

joka on Piaget’n käsialaa.  

2.2 Jean Piaget (1896–1980) – konstruktivismi 

Piaget näki konstruktivistisen teoriansa mukaan lapsen aktiivisena oppijana, joka kehittyy spon-

taanisti ja riippumatta opetuksesta. Hänen mukaansa aikuisella ei ollut varsinaista merkitystä 

lapsen kypsymisessä. Aikuinen saattoi olla jopa haitallinen tekijä jakaessaan valmiita uskomuk-

sia ja normeja. Tällaiset sosiaaliset tilanteet Piaget näki estävän lapsen luontaista tutkijaa ra-

kentamasta yksilöllistä osaamista. Myöhemmässä vaiheessa Piaget kuitenkin tunnustaa sosiaa-

lisen  vuorovaikutuksen  merkityksen  toisten  lasten  kanssa.  (Hännikäinen  &  Rasku-Puttonen, 

2001, s. 162.) 

Piaget’n kehitysteoria on hierarkkinen, joka etenee vaiheittain lapsen ajattelun kehittyessä. Teo-

rian mukaan lapsi ajattelee eri tavoin kuin aikuinen, vaikkakin ajattelun prosessi on samankal-

tainen. Piaget ei nähnyt kulttuurilla olevan merkitystä lapsen edetessä kehitysvaiheesta toiseen. 
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(Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2001, s. 160.) Varhaiskasvatuksen kohdistuttua ikävaihee-

seen 0-8 vuotta, seuraavassa kuvattuna Piaget’n kehitysteorian kaksi ensimmäistä vaihetta.  

 

Kuvio 1. Piaget’n kehitysteorian vaiheet  

Sensorisen vaiheen aikana pienen lapsen oppiminen perustuu vahvasti aisteihin ja oman kehon 

hahmottamiseen. Taitojen kehittyessä lapsi oppii kävelemään ja käsittelemään esineitä. Näiden 

kautta lapsi alkaa kasvattamaan omaa kokemusmaailmaansa, josta alkaa lapsen aktiivinen op-

pimisen polku. Tämän vaiheen yksi merkittävin kognitiivinen saavutus on Piaget’n mukaan 

objektipysyvyys eli lapsi etsii esimerkiksi ei näkyvillä olevaa lelua tiedostaen sen olevan jos-

sain. Sensomotorisen vaiheen lopulla lapsi omaksuu jäljittelyn taidon, mikä osoittaa symboli-

funktion kehittymistä. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2001, s. 160.)

Siirryttäessä esioperationaaliseen vaiheeseen symbolien hallinta kehittyy. Sanaston laajetessa 

lapsi pystyy hyödyntämään kokemuksiaan, myös menneitä kokemuksia, uudella tavalla. Vai-

heeseen Piaget liittää olennaisena jäljittelyn, symbolisen leikin, piirrokset sekä mielikuvat, joi-

den avulla lapsi ilmaisee kokemusmaailmaansa. Ajattelun ottaessa harppauksen eteenpäin 

esioperationaalisessa vaiheessa, lapsen loogisessa päättelyssä on vielä paljon puutteita. Ajattelu 

pohjautuu vahvasti lapsen havaintoihin sekä egosentrisyyteen. Lapsi ei vielä tässä vaiheessa 

kykene näkemään asioita toisen ihmisen näkökulmasta. Myös palautettavuuden puute osoittaa 

loogisen päättelytaidon olevan vielä keskeneräinen. Tästä esimerkkinä yhteen- ja vähennyslas-

kun vastaavuuden ymmärtämättömyys. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2001, s. 160–161.) 

Piaget’n mukaan lapsi ei kehity oppimisen tuloksena vaan oppimista tapahtuu kehitysproses-

sien rajoissa (vertaa: yllä kehitysvyöhykkeet). Lapsi jäsentää tietoa ja omaksuu ympäristöään 

niin kutsutun tasapainoprosessin kautta. Tasapainoprosessin keskeiset käsitteet omaksua uutta 

tietoa ovat assimilaatio ja akkommodaatio, jotka ovat keskenään vastakkaisia prosesseja. Assi-

milaatio on pysyvyyttä ja jatkuvuutta edustava prosessi, jossa lapsi liittää uutta tietoa jo opit-

tuun. Akkommodaatio puolestaan on uutuutta ja muutosta. Uuden tilanteen tullessa vastaan, 

0-2 v
•Sensomotorinen vaihe

•tietoa rakennetaan aistijärjestelmien ja motorisen toiminnan tuloksena

2-7 v

•Esioperationaalinen vaihe

•symbolien hallinta

•ajattelun sidonnaisuus havaintoihin

•palautettavuuden puute

•egosentrisyys
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lapsi muuttaa omaa käyttäytymistään sekä aiempia tietojaan vastaamaan uuden tilanteen vaati-

muksia, jotta voisi hallita niitä. Näin lapsi luo uusia käsitteitä. Vanhan ja uuden tiedon vastaa-

matta toisiaan, syntyy epätasapainotila, kognitiivinen konflikti. Lapsi pyrkii saavuttamaan ta-

sapainotilan tarpeellaan ymmärtää maailmaa. Tätä konfliktia ratkaistessaan lapsi kasvaa ja ke-

hittyy. Epätasapainotila voi olla spontaani, lapsen oman kypsymisen ja omien kokemustensa 

aikaansaama  tila.  Toisaalta  myös  kasvattaja  voi  luoda  epätasapainotilan  tarkoituksellisesti. 

(Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2001, s. 161–162.) 

Skinnari  (2001)  pohtii  konstruktivistisen  oppimisteorian  luomaa  aktiivisen  oppijan  käsitettä. 

Oppiminen  nähdään  aktiivisena,  spiraalimaisena  sekä  päämääräsuuntautuneena  prosessina, 

joka perustuu itsenäiseen ongelmanratkaisutaitoon. Hän nostaa esille kysymyksen: kuinka pal-

jon itsenäistä ja aktiivista otetta omaan oppimiseen voidaan vaatia pieneltä lapselta. (Skinnari, 

2001, s. 87.) 

Konstruktivistisen pedagogiikan edustajat korostavat, että konstruktivistinen oppimisen teoria 

ei ole opetuksen ja kasvatuksen teoriaa. Merkitys muodostuu opetuksen järjestämiseen oppi-

miskäsityksen hengessä. Opettajan rooli on mielekkäämmin määritelty oppimisen ohjaajaksi ja 

oppimisympäristön  järjestäjäksi.  Opettajan  tehtävä  aktiivisen  oppimisen  tukijana  on  kehittää 

tahallisesti Piaget’n määrittelemiä epätasapainotiloja, joista edellä on kirjoitettu. Tulee kuiten-

kin  huomioida,  että  tässäkin  mainittuja  opettajan tehtäviä  oppimisprosessin  alullepanijana  ei 

voi yksinomaa pitää konstruktivistien lähtökohtana. Edellä on osoitettu, että jo Comenius aika-

naan määritteli opettajan tehtäviä samaan tyyliin. (Siljander, 2002, s. 214–218.) 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys kuvaa selkeästi niin varhaiskasvatuksen kuin teknologiakas-

vatuksen opetusta ja sen kautta oppimista. Lapsi kuvataan aktiivisena oppijana, joka toimii it-

senäisesti ja tavoitteellisesti. Oppiminen tapahtuu assimilaation ja akkommodaation kautta. Uu-

den ja vanhan tiedon kohtaamatta toisiaan muodostuu kognitiivinen konflikti, johon lapsi pyrkii 

löytämään ratkaisun. Tämä kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja sekä luovuuden ja keksi-

misen taitoa avoimissa tehtävänannoissa. Opettajan merkitys nähdään oppimisympäristön ra-

kentajana  eli  oppimisen  mahdollistajana.  Opettajan  rooli  nähdään  enemmän  ohjaajana  kuin 

opettajana. Oppimisympäristön  nouseminen  merkitykselliseksi  käsitteeksi  opetuksessa,  on 

syytä tutustua siihen Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen avulla.  
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2.3 Lev Vygotski (1896–1934) – lähikehityksen vyöhyke 

Vygotski määritteli Piaget’n tavoin lapsen aktiivisena oppijana. Hän yhdisti kuitenkin oppimis-

prosessiin myös aktiivisen opettajan sekä oppilaan ja opettajan muodostaman aktiivisen oppi-

misympäristön. Vygotskin teoriaa kehityksestä pidetään, toisin kuin konstruktivistista teoriaa, 

kasvatuksen ja opetuksen teoriana. Vygotsin näkemys oli, että oppiminen, opettaminen ja ke-

hitys muodostivat kokonaisuuden, joka rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten ih-

misten ja ympäristön kanssa. Kasvatuksen ja opetuksen tuli kuitenkin kulkea kehityksen edellä, 

että  se  käynnistäisi  kehitysprosesseja.  Tätä  Vygotski  kutsui  lähikehityksen  vyöhykkeeksi. 

Vygotskin mukaan lähikehityksen vyöhyke muodostui kahden kehitysvaiheen välisestä erotuk-

sesta: aktuaalisen ja potentiaalisen. Aktuaalisella viitataan lapsen omaan osaamisen tasoon juuri 

kyseisellä  hetkellä  ja  potentiaalisella  taas  siihen  osaamisen  tasoon,  jonka  lapsi  voi  saavuttaa 

aikuisen  tai  itseään  taitavamman  kaverin  kanssa  yhdessä.  (Hännikäinen &  Rasku-Puttonen, 

2001, s. 166–167.) 

Miten lähikehityksen vyöhyke sitten rakennetaan sosiaalisessa ympäristössä? Siihen Vygotskin 

teoria ei vastaa. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että vertaistoverit eivät ole samalla 

tasolla uuden asian äärellä vaan että toisella on jo enemmän osaamista. Suhde ei voi kuitenkaan 

perustua valtaan vaan ymmärtämiseen. Aikuisen tehtävänä on ohjata oppimista kysymällä ja 

näyttämällä.  Tällä  luodaan  puitteet  ongelmanratkaisutaitojen  kehityksen  polulle.  Tavoitteena 

oppimistilanteessa on saavuttaa aikuisen tiedot ja taidot. Näin aikuisen tai toisen osaavamman 

rooli  lähikehityksen  vyöhykkeellä  korostuu. (Hännikäinen &  Rasku-Puttonen,  2001,  s.  167–

168, 175.)  
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Vygotskin oppimisprosessi lähikehityksen vyöhykkeellä voidaan kuvata seuraavasti:  

 

 

 

Kuvio 2. Vygotskin lähikehityksen vyöhyke 

Kuvassa  alinna  oleva  harmaa  nuoli  kuvaa  lähikehityksen  vyöhykettä,  jolla  oppimisprosessin 

aikana  toimitaan.  Ensimmäinen  laatikko  kuvaa  lapsen  aktuaalista  osaamista.  Toisessa  laati-

kossa oppimisprosessiin tulee mukaan taitavampi osaaja tai opettaja, jonka ohjauksella ja mal-

lintamisen avulla lapsi kykenee enempään kuin omilla taidoillaan. Pikkuhiljaa lapsi sisäistää 

opittavaa sisältöä vuorovaikutuksessa osaavamman kanssa ja saavuttaa potentiaalisen osaami-

sen kehitystasoa. Lopulta opettajaa ei enää tarvita vaan lapsi kykenee itsenäisiin suorituksiin 

opitun asian tiimoilta. (Brotherus, Hytönen & Krokfors, 1999, s. 105.) Kehitystä edistävä lähi-

kehityksen vyöhyke tulisi muodostaa yhdessä opettajan ja lasten kesken. Tuolloin on mahdol-

lista muodostaa oppimisprosessi lapsia kiinnostavasta aiheista, joihin lapset haluavat ja voivat 

osallistua  omilla  taidoillaan.  Parhaiten  tällainen  oppimisprosessi  luodaan  leikin  puitteissa. 

(Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2001, s. 177.)  

Lähikehityksen vyöhyke oppimisympäristönä avaa mahdollisuuksia tuoda opetukseen hyvinkin 

erilaisia sisältöalueita, sellaisiakin, joita ei perinteisesti ehkä nähdä varhaiskasvatuksen oppi-

mistavoitteina.  Lapsen  mielenkiinnonkohteita  huomioiden  ja  leikkejä  havainnoiden  opettaja 

voi nähdä ja kuulla, millaisten asioiden äärellä lapset puuhailevat. Allekirjoittaneen oma koke-

mus on, että lapset ovat kiinnostuneita rakentelemisesta ja askartelusta, joiden aihepiirit ovat 

mitä mielikuvituksellisempia ja sijoittuvat usein tässäkin tutkielmassa esiin nostetun mekatro-

niikan sisältöalueisiin. Lähikehityksen vyöhykkeellä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa 

toisten, itseä osaavamman kaverin kanssa. Tämä tukee teknologiakasvatuksen opetusmetodeita. 

Lapsen oman osaamisen taso
Lapsen potentiaalinen kyky toimia 
opettajan tai osaavamman 
vertaisen kanssa yhdessä

Lapsi on sisäistänyt uuden 
oppimansa ja voi hyödyntää sitä 

itsenäisesti
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2.4 Varhaiskasvatuslaki 2015 ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

Edellä esitetyt varhaisen kasvatuksen ja oppimisen teoreettiset lähtökohdat ovat muokanneet 

varhaiskasvatuksen ideologiaa ja käytänteitä jo vuosisatojen ajan. Suomalainen varhaiskasva-

tus kokee itsensä Fröbelin perinnönjatkajaksi. Fröbelin käsiala voidaan havaita suomalaista var-

haiskasvatusta  ohjaavissa  asiakirjoissa  sekä  niistä  muodostuvista  arjen  käytänteistä.  Seuraa-

vaksi esittelen varhaiskasvatuksen normit, jotka Suomessa määräävät varhaiskasvatuksen jär-

jestäjiä.  

Hallintotasolla tapahtui vuonna 2013 muutos, kun päivähoito siirtyi sosiaali- ja terveysministe-

riön alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle (Oph.fi). Opetushallitus laati 

Varhaiskasvatuslain  (2015)  pohjalta  valtakunnallisen  Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet 

2016.  Kyseinen  asiakirja  määrää,  kuinka  paikalliset  sekä  lasten  varhaiskasvatussuunnitelmat 

laaditaan  ja  miten  varhaiskasvatusta  toteutetaan.  Esiopetus,  jota  ohjaa  Esiopetuksen  opetus-

suunnitelman perusteet 2014, on osa varhaiskasvatusta. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteiden 2016 keskeinen tehtävä on edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhais-

kasvatuksen toteutumista koko maassa. Keskeisimpinä tehtävinä on lasten kokonaisvaltainen 

kasvu, kehitys ja oppiminen. Laadukas varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenver-

taisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 8, 14). 

Nykyistä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita edelsi Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, joka ei ollut vielä velvoittava asiakirja. 

Varhaiskasvatuslaki (2015, 1§) määrittää varhaiskasvatuksen suunnitelmalliseksi ja tavoitteel-

liseksi  kasvatuksen,  opetuksen  ja  hoidon  kokonaisuudeksi,  jossa  painotetaan  pedagogiikkaa. 

Varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muussa varhaiskas-

vatusta tuottavassa yksikössä. Laki velvoittaa niin kuntaa, kuntayhtymää kuin muita varhais-

kasvatuksen  palveluja  tuottavia  tahoja.  Päivähoitoon  ovat  oikeutettuja  lapset,  jotka  eivät  ole 

vielä oppivelvollisuusikäisiä. Tietyt erityisolosuhteet mahdollistavat hoidon myös vanhemmille 

lapsille (Varhaiskasvatuslaki, 2§).  

Seuraavaksi tämän tutkielman eli teknologiakasvatuksen kannalta laissa 2 a § määritetyt var-

haiskasvatuksen tavoitteet: 

1. ”Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, 

terveyttä ja hyvinvointia; 
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2. Tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen 

tasa-arvon toteuttamista; 

3. Toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa mo-

nipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

4. Varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusym-

päristö; 

5. Antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää su-

kupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuri-

perinnettä; 

6. Kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryh-

mässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kun-

nioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja 

saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin” (Varhaiskasvatuslaki, 2 a §.)  

Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa henkilöstön määrä lapsiryhmää kohden 

sekä oppimisympäristön ja -välineiden asianmukaisuus (Varhaiskasvatuslaki, 5§ & 6§). Jokai-

selle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kasvatuksen, opetuksen 

ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatukselle sekä 

toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan 

tulee kirjata myös mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttaminen. Lapsen 

mielipide ja toivomukset tulee ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (Varhais-

kasvatuslaki 7a§.)  

Varhaiskasvatusta toteutetaan Suomessa pääsääntöisesti päiväkodeissa ja toiminta on ryhmä-

muotoista. Lapsiryhmien muodostuksessa huomioidaan lasten ikä ja kehitystaso sekä mahdol-

liset tuen tarpeet. Kun lapsiryhmä rakennetaan pedagogisesti tarkoituksenmukaiseksi, ediste-

tään sillä lasten ja aikuisten keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa. Lapsiryhmässä työs-

kentelee lastentarhanopettajia, lastenhoitajia sekä muuta varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Var-

haiskasvatuslaki (2015) korostaa pedagogiikan merkitystä sekä lastentarhanopettajan pedago-

gista vastuuta toiminnan suunnittelusta, suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumi-

sesta  sekä  toiminnan  arvioinnista  ja  kehittämisestä.  (Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet 

2016, s. 17, 32.)  

Tässä  luvussa  on  esitelty  varhaiskasvatuksen kehitystä.  Varhaiskasvatuksen  juuret  ulottuvat 

aina 1500 luvulle saakka. Kautta aikojen lapsi on nähty aktiivisena oppijana, joka omien ha-

vaintojensa ja mielenkiinnonkohteidensa kautta luo uusia käsityksiä ympäröivästä maailmasta. 
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Oppimisprosessia ei nähdä yksittäisen sisällön kautta vaan laaja-alaisena, huomioiden lapselle 

mielekkäät tavat oppia. Opettajan merkitys on osoitettu olevan oppimisen mahdollistaja, jonka 

tehtävä ei ole antaa valmiita vastauksia vaan luoda oppimisympäristö, jossa lapsi voi ottaa ak-

tiivisen  roolin  oppimisprosessissaan.  Oppiminen  tapahtuu  parhaiten  lähikehityksen  vyöhyk-

keellä, vuorovaikutuksessa aikuisen ja/sekä osaavampien kavereiden kanssa. Oleellista on, että 

lapsen aktuaalista, tämän hetkistä, osaamista haastetaan riittävästi, jotta lapsi oppii ja voi saa-

vuttaa potentiaalisen oppimistason.  

Konstruktivistinen oppimiskäsitys on samoilla linjoilla lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtu-

van oppimisprosessin kanssa. Siinä lapsi rakentaa uutta tietoa jo opitun päälle, soveltaen oppi-

maansa uusien ongelmien ratkaisemiseen. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppi-

minen tapahtuu assimilaation ja akkommodaation kautta. Assimilaatio on pysyvää ja jatkuvaa 

eli uutta tietoa rakennetaan ja liitetään jo opittuun. Akkommodaatio on uutuutta ja muutosta eli 

hallitakseen  uutta,  lapsi  muuttaa  käytöstään  ja  aiemmin  oppimaansa  tilanteen  vaatimalla  ta-

valla.  

Oppimisympäristö yksinään ei välttämättä tue lapsen kehitystä ja oppimista. Oikeanlaisten op-

pimisvälineiden arvoa oppimisen tukena ei pidä väheksyä. Pestalozzi ja erityisesti hänen seu-

raajansa Fröbel, loivat oppimisprosessin tueksi oppimisvälineitä. Fröbelin leikkilahjat perustu-

vat muotoihin ja niiden vastakkaisuuksiin. Niiden avulla tuetaan lasta konkreettisesti oppimis-

tilanteessa. Lapsi oppii välineiden avulla soveltamaan itsenäisesti oppimaansa tietoa uusiin, sa-

mankaltaisiin tehtäviin. 

Uusi varhaiskasvatuslaki 2015 sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 nostavat var-

haiskasvatuksen ytimeksi pedagogiikan sekä lasten osallisuuden. Kuten tässä luvussa on esi-

tetty, kumpikaan ei ole mitään uutta pienten lasten opetuksessa. Uutta näiden kahden asiakirjan 

osalta on niiden määräävyys. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen oppimisen ja kehityksen 

tukeminen, huomioiden lapsen yksilölliset vahvuudet, mielenkiinnonkohteet sekä mahdolliset 

tuen tarpeet. Näihin vastaamalla lapselle mahdollistetaan laaja-alaisen osaamisen kenttä.  
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3 Teknologiakasvatus 

Tutkielman yksi lähtökohta muodostui siitä tosiasiasta, että varhaiskasvatuksen väki tuntuu se-

koittavan käsitteet teknologiakasvatus ja koulutusteknologia. Tämän luvun tavoite on selittää, 

mitä teknologiakasvatus yleensä on.  

Teknologia sana pohjautuu kreikankielen sanoihin: ’techne’ ja ’logos’. Techne tarkoittaa taitoa, 

kun taas logos on tietoa, ajattelua ja oppia. Teknologiaa on kaikkialla ympärillämme ja se näyt-

täytyy erilaisina rakennettuina asioina. Teknologia on osa kulttuuriamme. Olemme päivittäin 

tekemisissä erilaisten teknologisten ratkaisujen kanssa, joten teknologisen elämänympäristön 

ymmärtäminen kuuluu jokaisen kansalaisen yleissivistykseen, kuten luku-, kirjoitus- ja lasku-

taito. Teknologia on ihmisen luovan ajattelun ja keksimisen tulos. Se on vastaus ihmisen tar-

peisiin, joilla elämä on tehty helpommaksi, turvallisemmaksi, terveellisemmäksi, yleensä mah-

dolliseksi luonnonvoimien keskellä. Ruoka, vaatetus ja erilaiset liikkumisen ja viestinnän väli-

neet ovat teknologiaa. (Teknokas-projekti; Parikka, Rasinen & Kantola, 2000, s. 9–11, 20.)  

Parikka ym. (2000) esittelevät Duggerin, Mikulskin ja Lindhin määritelmät teknologiakasva-

tuksesta. Duggerin (1997) mukaan teknologiakasvatus perustuu toiminnallisuuteen, jossa tar-

kastellaan niin teknisiä välineitä kuin niiden kehitystä ja käyttöä. Tarkastelun kohteeksi voidaan 

ottaa myös niiden yhteiskunnalliset vaikutukset kulttuuri- ja ympäristötasolla. Mikulski (1998) 

puolestaan puhuu kokemuksellisesta oppimisesta, jonka tavoite on oppijoiden tietämys tekno-

logiasta ja sen kehityksestä ja hyödyntämisestä. Hän nostaa esiin myös teknologian sosiaalisen 

ja kulttuurisen merkityksen. Laaja-alaisimpana näistä näkökulmista Mikulskin teknologiakas-

vatus innostaa löytämään ja luomaan, ratkaisemaan ongelmia sekä rakentamaan tuotteita hyö-

dyntäen työvälineitä, koneita, materiaaleja sekä tietotekniikkaa. Lindh (1998) puolestaan mää-

rittelee  teknologiakasvatuksen  tiedon- ja  taidonalaksi,  jonka  avulla  teknologista  ymmärrystä 

syvennetään, selviydytään teknologiaa ja sen oppimista koskevista ongelmista sekä opitaan so-

veltamaan opittuja tietoja ja taitoja uusien ongelmatilanteiden edessä. Teknologiakasvatuksen 

yksi tehtävä on myös antaa valmiuksia tulevaisuuden teknologian ammatteihin. (Parikka, Rasi-

nen & Kantola, 2000, s. 23–24.) 

Laaja-alaisen käsityksen mukaan teknologia on luonnontieteitä monipuolisesti soveltava sekä 

yhteiskuntaa  ja  kulttuuria  muovaava  tiedonala.  USA:n  teknologiakasvatuksen  valtakunnalli-

sessa projektissa teknologia määritellään inhimillisen käytännön uudistamistoiminnaksi. Tämä 
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korostaa sellaisten tietojen ja prosessien kehittämistä, joiden avulla ongelmia voidaan ratkaista 

ja jotka laajentavat inhimillisiä kykyjä. (Parikka, Rasinen & Kantola, 2000, s. 17.)  

Arkikielessä termit teknologia ja tekniikka nähdään synonyymeina. Asiayhteys kertoo, mistä 

on kyse. Tekniikalla tarkoitetaan esimerkiksi tarkoituksenmukaisten (työ)välineiden tai konei-

den  käyttötaitoa  sekä  keinoja  suorittaa  tehtävä.  Teknologia  tarkoittaa  edellisen  lisäksi  myös 

niiden taustalla olevan tieteen sekä niihin liittyvien toimintatapojen ja järjestelmien ymmärtä-

mistä. (Parikka, 1998, s. 39.)  

Teknologiakasvatus (technology  education) ja  koulutusteknologia (educational  technology) 

vaikuttaa menevän sekaisin ammattilaisilla, kuten tutkielman lähtökohdat osoittivat. de Vries 

(2005) korostaa teoksessaan, että ne ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa. Koulutusteknologi-

alla, tieto- ja viestintäteknologialla, on merkittävä rooli nyky-yhteiskunnassa ja niitä on syytä 

oppia käyttämään jo varhaisiällä. Ne ovat kuitenkin välineitä, joita käytetään opetuksen ja op-

pimisen helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Näin myös teknologiakasvatuksessa mutta ei vält-

tämättä. (de Vries, 2005, s. 130.) Itsessään tieto- ja viestintäteknologia ei vastaa teknologiakas-

vatuksen ydinsisältöön eli ihmisen rakentamaan ympäristöön, joskin se voi olla teknologiakas-

vatuksen tutkimuksen kohde. Voidaan esimerkiksi tutkia, mitä on tietokoneen sisällä tai miten 

piirtoheitin  toimii.  Teknologiakasvatuksen  välineenä  sitä  voidaan  jo  varhaiskasvatuksen  pii-

rissä käyttää esimerkiksi automaation alkeitten oppimisen yhteydessä. Samoin tietotekniikan 

avulla  voidaan  dokumentoida  teknologisia  prosesseja.  (Järvinen, Lindh &  Alamäki,  2001,  s. 

12–14.) 

Tässä tutkimuksessa teknologiaa tarkastellaan (varhais)kasvatuksen näkökulmasta käsin, joten 

lapsen  eli  teknologian  käyttäjän  ja  kehittäjän  mielenkiinnonkohteet  ja  ymmärrys  korostuvat. 

Huomioitavaa on myös teknologian historia, kulttuuria synnyttävänä, muovaavana ja ohjaavana 

tekijänä. Yleissivistävässä opetuksessa on lisäksi huomioitava kasvatustavoitteet, oppisisällöt 

sekä työskentelytavat ja -strategiat. Oppimisen kohteina voidaan pitää työvälineitä, laitteita ja 

koneita  sekä  työvälineiden  käytön  hallintaa.  Erilaiset  materiaaliset  ominaisuudet  yhdistävät 

edellä mainitut tekniikat osaamiseksi. On siis kyse työsuorituksesta (techne) sekä suorittajan 

ajatuksesta (logos). (Parikka, Rasinen & Kantola, 2000, s. 17, 21.)  

Seuraavassa luvussa tarkastellaan teknologiakasvatuksen tavoitteita eli mitä sen avulla voidaan 

oppia. Oppimisen kannalta merkitystä on oppimisen sisältöalueilla, joiden tulisi vastata lapsen 

yksilöllisiin  mielenkiinnonkohteisiin.  Millaisia  sisältöalueita  teknologiakasvatus  voi  tarjota 

lapselle? 
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3.1 Teknologiakasvatuksen tavoitteet ja sisältöalueet 

Tulevaisuudessa  teknologia  työllistää  ihmisiä.  Siksi  perussivistys  teknologiaosaamiseen  on 

merkityksellistä.  Varhaiskasvatuksen  tehtävänä  on  luoda  pohjaa  teknologiselle  ajattelulle  ja 

asenteelle, myös kriittisesti. (Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 22.) Teknologiakasvatuksen 

juuret ovat syvällä suomalaisessa peruskoulujärjestelmässä. Uno Cygnaeus (1810–1888), kan-

sakoulun isä, toi ensimmäisenä Euroopassa, vuonna 1866, käsityön opetuksen pakollisena kan-

sakouluihin. Tuohon aikaan puhuttiin ”miesten töistä” ja oppisisällöt olivat luonteeltaan hyvin 

teknisiä. Perusrakenne on säilynyt näihin päiviin saakka. (Parikka, Rasinen & Kantola, 2000, s. 

7.) 

Maailmanlaajuisesti on hyväksytty teknologiakasvatuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi ongelman-

ratkaisutaitojen, suunnittelun ja erilaisien rakentelutekniikoiden kehittymisen (Lewis, 2008, s. 

257).  Erilaisten  teknologisten  ratkaisujen  (vastausten)  syntyminen  ja  kehittyminen  on  ensin 

vaatinut ongelman, johon on keksitty ja suunniteltu ratkaisu. Teknologinen kehitys vaatii siis 

ongelmanratkaisutaitoja. Ilman ihmisen luovaa kekseliäisyyttä, teknologia voisi olla hyvinkin 

alkeellista. Teknologian opettamisen yksi tärkein tavoite on ongelmanratkaisutaitojen kehittä-

minen. (Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 11.) Opetuksessa ja sen tavoitteissa tulee huomi-

oida  lapsen  ikä  ja  kehitystaso.  Mitä  nuorempi  lapsi  on  kyseessä,  sitä  suurempi  on  opettajan 

merkitys aihepiirin ja mahdollisten oppivälineiden valinnassa. (de Vries, 2005, s. 65.)  

Hast (2011) esittelee väitöskirjassaan Englannin opetussuunnitelman (National Curriculmum 

2007) sisältöä teknologiakasvatukselle. Englannissa teknologiakasvatus oppiaineena määritel-

lään nimellä Desing & Technology – suunnittelu ja teknologia ja se rakentuu ikätasojen mukai-

sesti. Kullekin ikätasolle on kirjattu omat tavoitteet sekä toiminnat niiden saavuttamiseksi. Op-

pimisen  osa-alueita  ovat:  1)  työvälineiden,  laitteiden,  materiaalien  ja  komponenttien  kanssa 

työskentely, 2) laadukkaiden tuotteiden valmistaminen, 3) prosessien ja tuotteiden arvioiminen, 

4) materiaalien ja komponenttien tietämys ja tuntemus sekä 5) tutkimuksen laajuus. Lähtökoh-

dat edellisiin on jaoteltu neljään päätasoon, joista ensimmäinen kuvaa 5-7 -vuotiaiden tavoit-

teita. Siinä tavoitteina ovat luova ajattelu sekä taito ilmaista itselle mielekkäät sekä ei mielek-

käät suunnittelu- ja valmistustehtävät. Tieto ja osaaminen perustuu lapsen omiin aikaisempiin 

havaintoihin  ja  kokemuksiin  ympäröivästä  maailmasta  ja  siinä  esiintyvistä  esineistä.  Yhtenä 

lähtökohtana on tutkia, kuinka tutut esineet toimivat ja tuoda oppimista ilmi sanoin, piirtäen ja 

mallintaen ideoitaan. Tällä tasolla voidaan tuoda suunnitteluun ja valmistukseen mukaan myös 

tieto- ja viestintäteknologian laitteita. (Hast, 2011, s. 57–60.) 
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Yhdysvalloissa  puolestaan  julkaistiin  vuonna  2000  kansalliset  standardit  teknologiaopetuk-

selle, kuten kaikille keskeisille oppiaineille. Luovuus ja ongelmanratkaisutaidot nostetaan tässä 

merkittävimmiksi tavoitteiksi. Näin pyritään varmistamaan jokaiselle kansalaiselle teknologi-

nen lukutaito eli hän osaa käyttää ja ymmärtää teknologiaa. (Hast, 2011, s. 61.) 

Teknologiakasvatuksen ydinkysymyksenä on ’kuinka’ eli ’miten/millä tavalla (Järvinen, Lindh 

& Alamäki, 2001, s. 18). Yleisellä tasolla sen tavoitteiksi voidaan määritellä Oulun yliopiston 

Teknokas-projektin mukaan: 

1. Teknologiakasvatuksen tulee lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä rakennetusta ympäristös-

tämme (teknologiasta). 

2. Teknologiakasvatuksen  tulee  antaa  mahdollisuuksia  suunnitella,  kehittää  ja  soveltaa 

teknologiaa luovasti ja innovatiivisesti. 

Teknologiakasvatus  antaa  merkityspohjan  matematiikan  ja  luonnontieteiden  omaksumiselle 

(Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 7). Ei siis ole sattumaa, että teknologiakasvatus on Var-

haiskasvatussuunnitelman  perusteissa  (2016)  sekä  Esiopetuksen  opetussuunnitelman  perus-

teissa (2014) liitetty oppimisen osa-alueen ’Tutkin ja toimin ympäristössäni’ yhteyteen mate-

maattisten taitojen ja ympäristökasvatuksen rinnalle.  

Suunnittelu  on  tärkeä  osa  teknologista  prosessia. Teknologiakasvatus  määritelläänkin  maail-

malla usein Design and technology, suunnittelu ja teknologia. Suunnittelun osio luo laaja-alai-

sen osaamisen pohjaa teknologiakasvatukseen. Suunnittelussa huomioidaan muotoilu, materi-

aalit – kestävä  kehitys.  Se  on  usein  myös  vuorovaikutuksellista.  Varhaiskasvatuksessa  tulisi 

huomioida, että niin sanottua askartelua voidaan ja pitäisi tehdä muustakin kuin paperimateri-

aalista. Teema- ja projektityöskentely sitoo eri oppimisen osa-alueet yhteen: ei vain askartelua 

askartelun vuoksi vaan tavoitteellisesti lapsen mielenkiinnonkohteista lähtien. Toisin sanoen, 

kädentaidot eivät ole teknologiakasvatuksen päällimmäinen tavoite vaan ymmärrys ympäröi-

västä maailmasta. Kädentaidot, kuten myös tietotekninen osaaminen, ovat välineitä teknologia-

kasvatuksessa.  (Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 14–15.)  

Käsityöllä on merkittävä osuus varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksessa. Perinteisesti tek-

nologia yhdistettäneen tekniseen käsityöhön. On kuitenkin huomattava, että tekstiilikäsityö on 

yhtä  lailla  teknologiaa  kuin  tekninen.  Näin  ollen  teknologiakasvatus  ei  ole  sukupuolisidon-

naista. Teknologiakasvatuksen materiaali voi olla niin puu, metalli kuin tekstiilit. Esimerkiksi 

Englannissa  tekstiilityön  opettajat  ovat  technology  teachers – teknologian  opettajia.  Käsityö 

pitää sisällään ajatuksen ja käden yhteistyön. (Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 18.)  
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Huoli tyttöjen jäämisestä teknologiakasvatuksen ulkopuolelle lienee jäämässä jo historiaan pe-

rusopetuksessa(kin). Aiemmin  teknologiakasvatus  on  selkeästi  yhdistetty  teknisen  käsityön 

opetukseen, jolloin lähtökohtaisesti, kulttuurisidonnaisista syistä johtuen, tytöt ovat olleet pait-

siossa. Varhaiskasvatuksen osalta tytöt ja pojat ovat samalla viivalla eli jaottelua poikien tai 

tyttöjen tekemisiin ei ole vaan jokaisen yksilöllinen mielenkiinto aiheisiin huomioidaan.  

Parikka, Rasinen ja Kantola (2000, s. 11) tuovat myös esille tulevaisuuden teknologiaan suun-

tautuvat työpaikat sekä sukupuolten tasa-arvoiset lähtökohdat teknologian perussivistykselle. 

Heidän  näkemyksen  mukaan  teknologiakasvatuksella  on  merkitystä  oppilaiden  ammatillisen 

syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä, heidän hakeutuessa myöhempään koulutukseen sekä työelä-

mään.  

Järvinen (2000) on listannut teknologiakasvatuksen tavoitteita eli mitä lapsen tulisi oppia: 

- ”Havaitsemaan/kokeilemaan/käyttämään teknologiaa monipuolisesti elämässään 

- Ihmettelemään ”arkipäiväisenkin” teknologian vaikutuksia elämässämme ja ihmiskun-

nan kehityksessä 

- Arvostamaan teknologiaa elämäämme mahdollistavana, helpottavana, mukavammaksi 

ja turvallisemmaksi tekevänä 

- Ymmärtämään ympärillämme olevaa teknologiaa ja siihen keskeisesti liittyviä toimin-

nan periaatteita 

- Suunnittelemaan, tuottamaan ja soveltamaan teknologiaa mahdollisimman paljon oma-

kohtaisessa elinpiiristä nousevien ongelmien ja tarpeiden ratkaisemiseksi 

- Ymmärtämään ja käytännössä kokemaan matematiikan ja luonnontieteiden ja teknolo-

gian välisiä yhteyksiä 

- Seuraamaan teknologian vaikutuksia niin yksilö- kuin yhteisötasollakin 

- Arvioimaan rakentavasti ympärillämme olevaa ”valmista” teknologiaa sekä itse tuotet-

tua teknologiaa 

Mutta myös 

- Vastuulliseen, yhteisesti hyväksyttyihin eettisiin arvoihin perustuvaan ajatteluun tekno-

logiasta 

- Tiedostamaan teknologian ympärillämme aiheuttamia ongelmia 

- Kritisoimaan  teknologiaa  tarkoitukseen  soveltumattomuutensa  ja/tai  toimimattomuu-

tensa, haittavaikutuksiensa, vaarallisuutensa jne. vuoksi 
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- Etsimään  parannusehdotuksia  ja  ratkaisuja  havaitsemiinsa  arkipäivän,  myös  teknolo-

gian itsensä aiheuttamiin ongelmiin.” (Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 19).  

Luovan  ja  innovatiivisen  ajattelun  kehittäminen  korostaa  teknologiakasvatuksen  suuntautu-

mista tulevaisuuteen. Ongelman havaitseminen tai jo olemassa olevan laitteen toiminnan ym-

märtäminen ovat teknologiakasvatuksen ydinaluetta. Yksilölle tärkeitä tavoitteita on oppia ar-

vioimaan, valvomaan ja ohjaamaan omaa toimintaa ongelmanratkaisussa. Nämä luovat pohjaa 

elinikäisen oppimisen polulle. (Parikka, Rasinen & Kantola, 2000, s. 71.)  

Käsillä oleva teos pureutuu teknologiakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. Parikka (1996) on 

pohtinut,  mihin  teknologiakasvatus  vastaa  esi- ja  alkuopetuksessa.  Varhaiskasvatusikäinen 

lapsi on luontaisesti kyselevä, kokeileva, luova, keksivä ja toimiva. Teknologiakasvatuksen alle 

kouluikäisten oppimistavoitteita ovat: kätevyyden ja näppäryyden kehittyminen, toiminnallisen 

ajattelun kehittyminen, sosiaalis-emotionaalisen kanssakäymisen kehittyminen sekä lähiympä-

ristön teknologisten rakenteiden hahmottuminen. Eli lasten kanssa tutustutaan eri materiaalei-

hin, työvälineisiin ja -menetelmiin sekä tutustutaan luonnonilmiöihin ja niitä hyödyntäviin tek-

nologisiin sovelluksiin. Tavoitteena on saada lapset ihmettelemään, arvailemaan ja pohtimaan 

havainnoimaansa teknologista ympäristöä. Kasvattajan rooli on mahdollistaa edellä mainitut. 

Tärkeää on oppia teknisiä taitoja sekä turvallisia työtapoja. Projektiomainen työskentely opet-

taa sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä yhdessä tekemisen periaatteita. (Parikka, Rasinen & 

Kantola, 2000, s. 10, 31, 39–40.)  

Teknologiakasvatuksen  käytännönläheinen  vapaus  kuvitella  ja  keksiä,  näyttäisi  kiinnostavan 

lapsia; joissain tapauksissa jopa enemmän kuin niin sanotut akateemiset oppiaineet. Lewis mai-

nitsee artikkelissaan, että pitäisi löytää linkki lasten teknologiaa kohtaan osoittaman innostuk-

sen ja puhtaasti akateemisten taitojen kehittämisen välille. (Lewis, 2008, s. 260.) Olipa kyse 

sitten hiekkalinnojen rakentamisesta, Lego-sarjoilla rakentelu tai tietokoneohjelmat, olennaista 

on, että lapsi sitoutuu tehtävään, jos se on hänelle itselleen merkityksellistä (Resnick, 1998, s. 

45).  

Teknologiakasvatuksen  ensisijainen  tavoite  näyttäisi  olevan  ongelmanratkaisutaitojen  sekä 

suunnittelun, luovuuden ja keksimistaidon kehittäminen. Se vastaa tulevaisuuden tarpeisiin, jo-

ten on tärkeää, että jokaisella on teknologisen yleissivistyksen tietämys. Teknologiakasvatuk-

sen tulevaisuuteen tähtäävä näkökulma johtaa tutkielman modernin teknologian pariin. Seuraa-

vaksi tutustumme mekatroniikan käsitteeseen sekä sen aihepiireihin. 
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3.2 Mekatroniikka 

Sana mekatroniikka on keksitty Japanissa 1970 –luvulla. Se rakentuu termeistä ’mecha’, me-

kaniikka, ja ’tronics’ elektroniikka. Siinä mekaniikka ja elektroniikka yhdistyvät kokonaisuu-

deksi, josta on vaikea erottaa toista toisesta. Tämä on Yasakawa Electric Companyn alkuperäi-

nen määritelmä mekatroniikalle. Harashima, Tomizuka ja Fukada (1996) määrittelevät mekat-

roniikan mekaniikan, elektroniikan ja tietotekniikan kombinaatioksi, minkä avulla suunnitel-

laan ja valmistetaan teollisia tuotteita ja tuotantoa. Shetty ja Kolk (1997) taas määrittelee me-

katroniikan elektromekaanisten tuotteiden optimaalisen suunnittelun metodiksi. (Bishop & Ra-

masubramanian, 2005, s. 1, 9.) Termi mekatroniikka luotiin korvaamaan aiemmin robotiikkana 

tunnettua teknologian osa-aluetta ja 1980 luvulla useat yliopistot muuttivat robotiikan tutkinto-

linjan nimen mekatroniikka-pohjaiseksi. (Spiegel, 2017). 

Kuviossa 3. havaitaan mekatroniikan muodostuvan neljästä limittäisestä osa-alueesta, kuten 

yllä on mainittu. Nämä osa-alueet ovat: mekaniikka, elektroniikka, säätöjärjestelmät sekä tie-

totekniikka. Kuva tekee näkyväksi myös teknologiakasvatuksen ydinosaa eli suunnittelua, 

elektroniikan ja mekaniikan yhdistämistä (rakentaminen/kehittäminen), erilaisia elektronisia 

säätöjärjestelmiä (sensorit) sekä tietotekniikan avulla tapahtuvan säätöjärjestelmien ohjaamisen 

(ohjelmointi).  

 

Kuvio 3. Mekatroniikan sisältöalueet (Spiegel, 2017). 

Mekatroniikka itsessään ei ole mitään uutta tiedettä vaan mekaniikkaa, elektroniikkaa ja tieto-

tekniikkaa on yhdistelty jo vuosikymmeniä, joskaan termiä mekatroniikka ei ollut vielä olemas-

sakaan. Näyttää siltä, että mekatroniikka on modernin tekniikan luonnollisen kehityksen tulos, 
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ei niinkään vallankumouksellinen. Nykyisin ja tulevaisuudessa mekatroniikkaa voidaan pitää 

modernin tekniikan ydinosaamisena. Se voidaan jaotella viiteen osa-alueeseen: 

1) Physical Systems Modeling = Fyysisten järjestelmien suunnittelu/mallintaminen 

2) Sensors and Actuators = Sensorit ja servojärjestelmät 

3) Signals and Systems = merkit/merkkiäänet ja järjestelmät 

4) Computers and Logic Systems = tietotekniikka ja loogiset järjestelmät 

5) Software and Data Acquisitions = ohjelmistot ja datan hankinta 

(Bishop & Ramasubramanian, 2005, s. 2, 9.)  

Arjen tasolla meistä jokainen on tekemisissä erilaisten mekatronisten laitteiden kanssa. Näistä 

erimerkkeinä voidaan nostaa esille kodinkoneet, kuten pesukoneet, imuri, mikroaaltouuni, lan-

gaton verkko. Sairaalamiljöössä erilaiset kirurgiset robotit ovat nykyaikaa. Mekatroniikan ke-

hityksen mahdollisuuksista hyötyy myös muun muassa teollisuus, avaruusteknologia sekä lii-

kenne. (Bishop & Ramasubramanian, 2005, s. 2, 9.) Bradleyn (2004) artikkelissa peräänkuulu-

tetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa tekniikan opiskeluun, jolloin se johtaa elinikäisen op-

pimisen tielle. Tällöin se sisältäisi akateemisen sekä teollisen lähtökohdan mekatroniikan aihe-

piireihin. (Bradley, 2004.)  

Tässä luvussa on määritelty, mitä on teknologia ja teknologiakasvatus. Teknologia on ympäril-

lämme olevia asioita, joita ihminen on rakentanut. Teknologian ymmärtäminen on yleissivis-

tystä, kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaito. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on oppia ongel-

manratkaisutaitoja, suunnittelua sekä rakentelun tekniikoita. Sen avulla syvennetään teknolo-

gista ymmärrystä ja opitaan soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja uusissa ongelmatilanteissa. 

Teknologiakasvatus vastaa kysymykseen ’kuinka’ eli ’miten’ tai ’millä tavalla’. Usein tekno-

logiakasvatus tunnutaan ymmärrettävän erilaisina koulutusteknologisina laitteina, kuten tablet-

teina ja tietokoneina. Näin ei kuitenkaan ole. Koulutusteknologisia, tieto- ja viestintälaitteita, 

voidaan  käyttää  teknologiakasvatuksessa  yhtenä  oppimisvälineenä  monien  muiden  joukossa 

mutta ei välttämättä. Koulutusteknologia ei vastaa teknologiakasvatuksen ytimeen eli ihmisen 

rakentamaan ympäristöön.  

Tavoitteena on luoda pohjaa teknologiselle ajattelulle. Oppimistavoitteina voidaan pitää myös 

kätevyyden  ja  näppäryyden  kehittymistä,  sosiaalis-emotionaalisen  kanssakäymisen  kehitty-

mistä  sekä  lähiympäristön  teknologisten  rakenteiden  hahmottamista.  Näitä  voidaan  toteuttaa 

erilaisten rakenteluiden ja monipuolisten kädentöiden avulla. Materiaalina voidaan käyttää niin 
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puuta, metallia kuin tekstiilejä. Varhaiskasvatuksessa opitaan tekniikoita käyttää erilaisia työ-

välineitä oikein ja turvallisesti.  

Opettajan rooli on mahdollistaa lapselle aika ja paikka ihmetellä, arvailla ja pohtia teknologisia 

ratkaisuja ympäristöstään. Teknologia tuntuu kiinnostavan ja innostavan lapsia. Tulisikin löy-

tää linkki yhdistää tämä kiinnostus niin sanottujen akateemisten taitojen kehittämiseen. Projek-

tityöskentely antaa mahdollisuuden tähän.  

Mekatroniikassa yhdistyvät mekaniikka, elektroniikka, säätöjärjestelmät ja tietotekniikka. Niitä 

ei voida selkeästi erottaa toinen toisestaan vaan ne limittyvät päällekkäin muodostaen toimivan 

kokonaisuuden. Näin se luo laaja-alaisen alustan  projektityöskentelylle. Mekatroniikkaa voi-

daan pitää nyt ja tulevaisuudessa modernin tekniikan ydinosaamisena. Ympärillämme on mo-

nenlaisia mekatronisia laitteita, jotka helpottavat arkeamme. Mekatroniikka itsessään ei ole mi-

tään uutta tiedettä. Ennen termiä mekatroniikka puhuttiin robotiikasta. Lapsille mekatroniikan 

välineet ovat jokapäiväisiä erilaisten lelujen ja laitteiden muodossa. Onkin syytä tutustua niiden 

toimintaperiaatteisiin ja turvalliseen käyttöön sekä luoda uusia oppimisen sisältöjä niiden poh-

jalta. Toimintaperiaatteiden tutkiminen kehittää lasten ongelmanratkaisutaitojen sekä keksimi-

sen kehittymistä. Oppimisympäristönä lähikehityksen vyöhyke tukee tämän kaltaista tutkivaa 

ja kokeilevaa työtapaa. 

Seuraavassa luvussa esitellään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa eli sitä, millä tavalla tuetaan 

parhaiten lapsen aktiivista otetta oppimiseen sekä lapsen kehitystä. Tavoitteena on oppia viiden 

oppimisen osa-alueen sisältöjen pohjalta ja näin kehittää laaja-alaista osaamista. Varhaiskasva-

tuksen toimintakulttuuri pohjaa oppimiseen lähikehityksen vyöhykkeellä, vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa.  
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4 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 

”Varhaiskasvatuksen  pedagogiikalla  tarkoitetaan  monitieteiseen,  erityisesti  kasvatus- ja  var-

haiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön to-

teuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteu-

tumiseksi” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 20). Varhaiskasvatuksen pedago-

giikka koostuu lapsen kasvun, oppimisen ja hoidon tukemisesta, kuten yllä on todettu. Nämä 

kolme painottuvat eri tavalla, kun huomioidaan lasten ikä ja kehitystaso. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2016, s. 17.) 

Suomessa varhaiskasvatusta kuvaa lapsikeskeinen kasvatuskäsitys. Siinä kunnioitetaan yksilöä 

ja yksilöllisyyttä. Lasten kiinnostuksenkohteet sekä tarpeet huomioidaan ja ne ovat kasvattajalle 

samanarvoisia. Lapsikeskeinen kasvatus sisältää pedagogisia sekä opetussuunnitelmallisia piir-

teitä. Hytösen (2008) teoksessa esitellään Lefsteinin vuonna 2002 julkaisemaa määrittelyä lap-

sikeskeisestä kasvatuksesta. Tärkeimpänä on huomioida kasvatuksen sisällöt siten, että ne ovat 

lapselle yksilöllisesti merkityksellisiä ja kiinnostavia sekä tarkoituksenmukaisia. Lapsen sisäi-

nen  motivaatio oppia  kasvaa,  kun  nämä  huomioidaan.  Sisäisesti  motivoitunut  lapsi  voidaan 

nähdä aktiivisena oppijana. Tämä luo pohjaa tutkivalle oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa ope-

tussuunnitelma tulee olla yksilökohtainen, ei koko lapsiryhmälle suunnattu. Varhaiskasvatuk-

sessa tehdään jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka perustuu 

lapsen  vahvuuksiin  sekä  mielenkiinnonkohteisiin  (Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet 

2016,  s.  10).  Kuitenkin  pieni  lapsi  oppii  parhaiten  vertaistensa  joukossa,  yhdessä  tekemällä: 

oppiminen on sosiaalinen tapahtuma. Opettajalähtöistä arviointia vältetään ja lasta kannuste-

taan itsearviointiin. Opettajan merkitys arvioinnissa on kannustus sekä välittömän palautteen 

antaminen oppimisesta. (Hytönen, 2008, s. 14–20.) Yksinkertaisimmillaan oppiminen on sitä, 

että lapsi havaitsee ongelman, jonka hän haluaa ratkaista ja ratkaisu tuottaa lapselle mielihyvän 

kokemuksen (Brotherus, Hytönen & Krogfors, 1999, s. 65).  

John Dewey (1859–1952) nosti aikanaan esille opettajan roolin lapsikeskeisen oppimiskäsityk-

sen  mukaisessa  kasvatuksessa.  Nykyajassa  voitanee  puhua  Varhaiskasvatussuunnitelman  pe-

rusteissa 2016 esiin nostetusta lasten osallisuudesta. Deweyn mukaan oppiminen on aina yhtei-

söllinen  tapahtuma,  joka  edellyttää  vuorovaikutusta  toisten  ihmisten  kanssa. Lainataksemme 

Deweya: 
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”Kun  kasvatus  perustuu  kokemukselle  ja  kasvatuksellinen  kokemus  nähdään 

luonteeltaan sosiaalisena vuorovaikutustapahtumana, opetustilanne muuttuu radi-

kaalisti.  Opettaja  menettää  asemansa  ulkopuolisena  johtajana  ja  määrääjänä,  ja 

hänestä tulee ryhmän toimintojen ohjaaja.”  

Opettajan rooli ei ole vetäytyä ja jättää lapsia ominensa oppimaan. Dewey korosti, että lapsi 

ammentaa kiinnostuksenkohteita omasta kokemusmaailmastaan ja näin opettajan rooli on mah-

dollistaa  monipuolinen  oppimisympäristö  välineineen  tukemaan  yksilön  oppimisen  tavoittei-

siin  pääsyä.  Tämä  haastaa  opettajan  huomioidaan  kahta  seikkaa:  1)  hänen  tulee  tuntea  oppi-

laansa sekä heidän tietonsa ja taitonsa ja 2) hänen tulee olla joustava oppimisen etenemiselle ja 

antaa  tilaa  sekä  mahdollisuuksia  lasten  muuttuville  oivalluksille,  jolloin  lopputulos  on  aina 

mysteeri. Deweyn mielestä opettaja on siis eräänlainen kanssaeläjä, joka yhdessä lasten kanssa 

suunnittelee työskentelyä. Opettajalle on eduksi laajat sisällölliset tiedot mutta ennen kaikkea 

hänellä tulee olla asiantuntijuus lapseen ja lapsiryhmiin. (Hytönen, 2008, s. 30–32, 64.)  

Deweyn näkemyksen mukaan lapsi on aktiivinen ja oppii tekemällä (learning by doing). Se ei 

kuitenkaan tarkoita, että opittavana oleva on vain tekemistä ilman teoriaa. Jos teoria irrotetaan 

käytännöstä, muuttuu oppija passiiviseksi opetuksen kohteeksi. Kun teoria ja käytäntö yhdiste-

tään lapselle mieluisaan muotoon, leikkiin (työhön), tulee niistä riittävän konkreettisia. Näin 

lapsi oppii tietoisesti ohjaamaan omaa oppimisen polkua. (Hytönen, 2008, s. 34.)  

Piaget’n (1896–1980) konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen on aktiivinen op-

pija, joka rakentaa uutta tietoa omista kokemuksistaan. Piaget’n mukaan ihminen ei varsinai-

sesti ota vastaan valmista tietoa vaan luo  sitä. Jotta ihminen oppii aktiivisesti ja syvällisesti, 

hänellä täytyy olla oma henkilökohtainen mielenkiinto opittavaa asiaa kohtaan. (Resnick, 1998, 

s. 44–45.)  

Oppimisympäristön merkitystä oppimisen ja kehittymisen polulla ei pidä väheksyä, joskin siitä 

on vaikea löytää tyhjentäviä määritelmiä. Varhaiskasvatuksessa, kuten myös koulussa, oppi-

misympäristön ensisijainen tehtävä on mahdollistaa ja tukea lapsen oppimista ja kehitystä (Ha-

linen ym., 2016, s. 189). Sen luominen lasten yksilöllistä kehitystä ja oppimista tukevaksi ko-

konaisuudeksi on kaikesta huolimatta yksi kasvattajan tärkeimmistä tehtävistä. Yksinkertaisim-

millaan oppimisympäristö muodostuu oppijasta ja tilasta, jossa oppija käyttää tiettyjä välineitä, 

rakentaa informaatiota niiden avulla ja on mahdollisesti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa. Oppimisen kannalta ei kuitenkaan pidä unohtaa ohjauksen ja tuen merkitystä kaikkien 
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tietolähteiden, välineiden ja kokeilujen lisänä. Kuten yllä on mainittu, oppiminen tapahtuu vuo-

rovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.  Konstruktivistisen oppimiskäsityksen puitteissa voi-

taisiinkin  puhua  oppimisyhteisöstä  oppimisympäristön  sijasta.  Siinä  oppiminen  tapahtuu  yh-

teistyössä vertaisten kanssa erilaisten projektien parissa. Opitaan toiselta ja tuetaan samalla tois-

ten  oppimista.  Oppimisyhteisössä  opitaan  kulttuurisesti  merkityksellisiä  tietoja  ja  taitoja,  sa-

malla myös vuorovaikutustaitoja ja yleistietoa. Tästä voidaan kiteyttää konstruktivistisen oppi-

misympäristön olevan: Paikka, jossa oppijat voivat työskennellä yhdessä ja samalla tukea toi-

nen toisiaan. Samalla heillä on käytössä monipuolinen välineistö sekä tiedon lähteitä, mukaan 

lukien opettaja. Näin saavutetaan oppimisen tavoitteet ja kehitetään ongelmanratkaisutaitoja.  

(Perkins, 1996, s. 4–5.) Halinen ym., (2016, s. 190) muistuttaa kuitenkin, että oppimisympäris-

tössä tulisi olla rauhallinen paikka myös itsenäiseen työskentelyyn sekä reflektointiin ja doku-

mentointiin.  

Perkins  (1991)  on  havainnoinut  erilaisia  oppimisympäristöjä  ja  esittelee  peruskomponentit, 

jotka löytyvät lähes kaikista oppimisympäristöistä: 

1) Tiedon lähteet: tekstikirjat, opettajat, tietokirjallisuus jne.  

2) Muistiinpanovälineet:  tutkimusvihkoja, arkistointivälineitä,  piirustusohjelmia  ym. tie-

toteknisiä ohjelmia 

3) ’Phenomenaria’:  ilmiöpohjaisten  tutkimusten  välineitä,  kuten  akvaario,  SimCity  jne. 

Nämä liittyvät usein luonnontieteeseen. 

4) Rakennussarjat: legot, erilaisia oppimispelejä jne. 

5) Tehtävän ’ohjaaja’: oppimisympäristön elementtejä, jotka määrittelevät tehtävää, antaa 

ohjausta ja palautetta. Opettajan oletetaan useimmiten edustavan tätä osaa mutta tämä 

on myös erilaisia välineitä sekä tietoteknisiä ohjelmia. Konstruktivistisen oppimiskäsi-

tyksen mukaisesti myös oppija itse toimii tämän osan edustajana. (Perkins, 1996, s. 6.)  

Varhaiskasvatuksen  pedagogisen  toiminnan  viitekehys  (kuvio  4)  kuvaa  kasvun  ja  oppimisen 

kokonaisvaltaisuutta. Siinä varhaiskasvatuksen arvoperusta ja oppimiskäsitys, oppimisen osa-

alueet  sekä  lapsen  mielenkiinnonkohteet  ja  tarpeet  yhdistyvät  pedagogisen  toiminnan  avulla 

laaja-alaiseksi osaamiseksi. Kaiken tämän tavoitteena on oppiva ja hyvinvoiva lapsi. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 36.) 
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Kuvio 4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys  

https://peda.net/punkalaidun/ops-2016/vasu-2017-pohja/4/4ptv  

Varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys perustuu ajatukseen, että lapsi on aktiivinen toimija ja oppii 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Lapset ovat uteliaita ja haluavat 

oppia uutta. Opitun asian kertaaminen ja toisto on mielekästä. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja 

siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajat-

telu. Leikki, liikkuminen, tutkiminen, itsensä ilmaisu sekä taiteisiin perustuva toiminta on lap-

selle  ominaista.  Toiminnan  suunnittelun  lähtökohtia  ovat  lasten  omaehtoiset  ideat,  lasten  ja 

henkilöstön yhteiset ideat sekä henkilöstön johdolla suunnitellut toiminnat. Kaikki nämä lähtö-

kohdat täydentävät toisiaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 20, 36.)  

4.1 Oppimisen osa-alueet 

Varhaiskasvatuksen  oppimisen  osa-alueet  kuvaavat  pedagogisen  toiminnan  keskeisiä  tavoit-

teita ja sisältöjä. Ne eivät ole erikseen toteutettavia vaan aihepiirejä yhdistellään lasten mielen-

kiinnon kohteiden ja osaamisen perusteella. Oppimisen osa-alueet on uudessa Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa (2016) ryhmitelty mukailemaan Esiopetussuunnitelman perustei-

den (2014) linjaa. Näin luodaan yhtenäistä pohjaa lapsen elinikäisen kasvun ja oppimisen kaa-

relle. Oppimisen osa-alueita on viisi:  

1) Kielten rikas maailma 
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2) Ilmaisun monet muodot 

3) Minä ja meidän yhteisömme 

4) Tutkin ja toimin ympäristössäni 

5) Kasvan, liikun ja kehityn 

Toiminnan  keskeisenä  lähtökohtana  on  lapsen  mielenkiinnonkohteet  ja  kysymykset.  Henki-

löstö huolehtii pedagogisen toiminnan siten, että se edistää lapsen iän- ja kehitystason mukaista 

kehitystä ja oppimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 39–40.) Tässä tutkiel-

massa edellä mainitut viisi oppimisen osa-aluetta on syytä nostaa otsikkotasolla esille, koska 

varhaiskasvatuksen pedagogisten lähtökohtien pohjalta mikään ei koskaan vastaa vain yhden 

osa-alueen  sisältöjen  oppimiseen. Oppimisen  osa-alueet  limittyvät  kaikki  keskenään.  Lapsen 

ikä, kehitystaso sekä mielenkiinnonkohteet vaikuttavat siihen mikä osa-alue milloinkin on ko-

rostuneesti esillä. Eri osa-alueiden tarkempiin sisältöihin voi tutustua Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden 2016 luvussa 4.5 Oppimisen osa-alueet.  

Tämä tutkimus kohdentuu teknologiakasvatukseen, joka on osa Tutkin ja toimin ympäristössäni 

osiota. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 määrittelee oppimisen osa-alueen Tutkin 

ja toimin ympäristössäni seuraavasti: 

”Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää 

ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja 

rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajatte-

lun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Var-

haiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. 

Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämyk-

set auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajatte-

lijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita sekä käyttää erilaisia kä-

sitteitä  edistää  monilukutaitoa.”(Varhaiskasvatussuunitelman  perusteet  2016, 

s.44.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2014 määritelmä osa-alueesta on seuraava:  

”Lasten  toimintaympäristö – lähiluonto ja  rakennettu  ympäristö  sekä  muut  esi-

opetuksen  oppimisympäristöt – tarjoavat  runsaasti  aineksia  lasten  oppimiselle. 

Erityisen tärkeää opetuksen liittäminen lasten kokemusmaailmaan ja heidän toi-

mintaympäristöönsä  on  matemaattisten  taitojen  opettelussa  sekä teknologia- ja 

ympäristökasvatusten  toteuttamisessa.  Toimintaympäristöön  liittyvät  havainnot, 
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kokemukset ja tiedot, niiden jäsentäminen ja kuvaaminen auttavat lapsia kehitty-

mään ajattelijoina ja oppijoina. Kehittyvä taito nimetä asioita sekä ymmärtää ja 

käyttää erilaisia käsitteitä edistää lasten monilukutaitoa. Esiopetuksen tehtävänä 

on tukea lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä ja kiinnostusta matematiik-

kaan. Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta 

sekä tutustua arjen teknologiaan. Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimi-

seen havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä.” 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 33.) 

4.2 Laaja-alainen osaaminen 

Varhaiskasvatuksen  yhtenä  tavoitteena  on  luoda  lapsille  laaja-alaisen  osaamisen  pohja.  Se 

koostuu  tiedoista,  taidoista,  arvoista,  asenteista  ja  tahdosta  sekä  niiden  kokonaisuudesta.  Ta-

voitteena on, että lapsi oppii soveltamaan oppimaansa uusissa tilanteissa ja tehtävissä, joita ny-

kymaailma sekä tulevaisuuden maailma tuovat. Laaja-alainen osaaminen luo pohjaa lapsen yk-

silölliselle sekä yhteisön jäseneksi kasvamiselle ja toisaalta rakentaa perustaa elinikäisen oppi-

misen polulle. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan yksi laatukriteeri on lapsen laaja-alaisen op-

pimisen kehittyminen. Tämä tavoite huomioidaan toimintakulttuurin sekä oppimisympäristön 

kehittämistyössä,  kasvun,  oppimisen  ja  hoidon  ohella.  Laaja-alainen  osaaminen  koostuu  vii-

destä eri osa-alueesta, joita ovat: 1) ajattelu ja oppiminen, 2) kulttuurinen osaaminen, vuorovai-

kutus ja ilmaisu, 3) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutaito ja tieto- ja viestintä-

teknologinen osaaminen sekä 5) osallistuminen ja vaikuttaminen. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2016, s. 21–22.) Näitä kaikkia myös teknologiakasvatuksen sisältöalueilla pyri-

tään vahvistamaan.  

Varhaiskasvatus ei rakennu oppiaineista vaan laajoista kokonaisuuksista, jotka pohjaavat lap-

sen arkeen, tietoihin ja taitoihin sekä mielenkiinnonkohteisiin. Parhaiten laaja-alaisen osaami-

sen tavoitteisiin vastaa teema- ja/tai projektityöskentely. Siinä opittavaa aihepiiriä lähestytään 

mahdollisimman erilaisista lähtökohdista, huomioiden lapselle ominaiset tavat toimia ja oppia. 

Erilaiset teemat voivat olla lähtöisin lapsista ja heidän mielenkiinnonkohteista. Näin vastataan 

lasten luontaiseen uteliaisuuteen ja kannustetaan aktiivisuuteen, ajatteluun ja luovuuteen. Ta-

voitteet rakentuvat sekä tiedollisiin että kasvun ja oppimisen tavoitteisiin. Oppiminen tapahtuu 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti, kuten luvussa 2.2 on esitetty. Tavoitteenaset-

teluun sekä työskentelymenetelmien valintaan vaikuttavaa opettajan käsitys lasten yksilöllisistä 
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oppimistavoista,  ajatusprosessin  kulusta  eri aihepiireissä  sekä  lapsen  kehitystasoon  sopivista 

toimintatavoista. (Brotherus, Hytönen & Krogfors, 1999, s. 131–133.)  

4.3 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 

Varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttaa merkittävästi toimintakulttuuri. Se muodostuu kokonai-

suudesta, jonka siinä toimivat ihmiset luovat. Asenteet ja periaatteet, tulkinnat tavoitteista ja 

lakien ja normien sisällöistä, työtavat ja oppimisympäristöt, henkilöstön osaaminen ja amma-

tillisuus sekä toiminnan organisointi, suunnittelu, toteutus, arviointi ja johtajuus muun muassa 

rakentavat perustusta toimintakulttuurille. Jokainen yksilö vaikuttaa sen kehitykseen. Huomi-

oitavaa on, että kaikki toiminta tulee pystyä perustella pedagogisesti ja toiminnan tulee tukea 

lasten kehitystä ja oppimista. Toimintakulttuuria on syytä kehittää jatkuvana prosessina, mikä 

vaatii tavoitteellista ja suunnitelmallista pedagogista johtamista sekä arviointia. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2016, s. 28.)  

Yhdessä tekeminen ja oppiminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa on varhaiskasva-

tuksen ydinaluetta. Oppiminen on kaksisuuntaista: lasten välistä sekä lapsen ja aikuisen välistä. 

Yhteisö kannustaa kokeilemaan ja yrittämään sinnikkäästi mutta myös sallimaan erehtymisen. 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri perustuu leikin merkityksen ymmärtämiselle. Leikki an-

taa mahdollisuuden kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön sekä omaan ilmaisuun ja luo-

vuuteen. Leikille ja kokeiluille annetaan tilaa, aikaa ja rauhaa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016, s. 29.) Opettajan tehtävä on luoda tämänkaltaiset puitteet oppimiselle. Parhaiten 

se  toteutuu  lähikehityksen  vyöhykkeellä,  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  toisten  ihmisten 

kanssa. Vuorovaikutus on yhdessä ihmettelyä ja pohdintaa käsillä olevasta aiheesta. On syytä 

pohtia asioita myös kriittiseltä kannalta. Vuorovaikutussuhteen tulisi olla dialogiin, yhdenver-

taiseen keskusteluun pohjautuva mutta opettaja ei voi unohtaa omaa vastuutaan oppimisproses-

sissa: opettajan pitää olla perillä oppimisprosessin lähtökohdista sekä tavoitteista ja edesauttaa 

näiden toteutumista. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2001, s. 178.)  

Varhaiskasvatuksen  toimintakulttuuri  on  inklusiivista,  mikä  tukee lasten  osallisuutta,  yhden-

vertaisuutta  sekä  tasa-arvoa.  Lasten,  ja  vanhempien,  mielipiteet  huomioidaan  suunnittelussa, 

toteutuksessa sekä arvioinnissa, mikä vahvistaa osallisuutta. Huomionarvoista on, että jokainen 

yhteisön jäsen huomioidaan yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti. Kulttuurinen moninaisuus näkyy 
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varhaiskasvatuksen yhteisöissä. On tärkeää arvostaa ja hyödyntää suomalaisia kulttuuriperin-

teitä mutta myös yhteisön ja ympäristön tuomia kulttuureita. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016, s. 30.) 

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä tulee olla tuntosarvet herkkinä huomaamaan erilaisia peda-

gogisia mahdollisuuksia. Nämä näkyvät lasten aloitteissa ja tunnetiloissa. Havaintojen perus-

teella voidaan muuttaa omaa toimintaa tai yhteisen toiminnan suuntaa joustavasti. Lasten aloit-

teet vaihtelevat iän ja kehitystason mukaisesti kehollisesta viestinnästä kielelliseen viestintään. 

Monipuoliset tavat ja välineet tehdä ja kokeilla uusia asioita ovat lapsille mielekkäitä ja tarjoaa 

eri tavoilla oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. Oppimisympäristöjen monipuolisuus 

on edellytys monipuolisille työskentelytavoille. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

s. 38.)  

Tässä  luvussa  on  käsitelty  varhaiskasvatuksen  pedagogiikkaa.  On  todettu,  että  se  pohjautuu 

lapsikeskeiseen kasvatuskäsitykseen, missä lapsi näyttäytyy aktiivisena oppijana. Pedagogiikka 

rakentuu oppimisen ja kasvun tukemiseen ja sen painotukset vaihtelevat lasten ikä ja kehitys-

taso huomioiden. Lapsen yksilöllisyys, mielenkiinnonkohteet, vahvuudet sekä mahdolliset tuen 

tarpeet  huomioidaan  opetuksen  suunnittelussa.  Jokaiselle  lapselle  tehdään  henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma tukemaan oppimista ja kasvua.  

Varhaiskasvatuksessa oppiminen perustuu mielekkääseen tekemiseen, leikkiin, sekä sosiaali-

seen vuorovaikutukseen. Opettaja luo oppimisympäristön ja tuo oppimisvälineistön tukemaan 

lapsen yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Laaja-alaisesta tietämyksestä on opettajalle hyö-

tyä mutta tärkeämpää on asiantuntijuus lapsesta sekä lapsiryhmästä.  

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan viitekehys rakentuu arvoperustasta ja oppimiskäsityksestä. 

Toiminnan lähtökohdissa huomioidaan lapsen mielenkiinnonkohteet ja tarpeet, joihin vastataan 

viiden oppimisen osa-alueen sisällöillä. Laaja-alaista osaamista syntyy, kun nämä yhdistyvät 

lapselle mielekkäisiin tapoihin toimia eli leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen ja ilmaisemiseen.  

Lasten osallisuus oman toiminnan ja oppimisen suunnittelussa on nostettu uudessa varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa 2016 arvoonsa. Lapsikeskeisessä kasvatuskäsityksessä tämä on 

aina huomioitu. Huolena voidaan nähdä opettajan rooli. Opettaja toimii oppimistilanteessa oh-

jaajan roolissa mutta kuten Dewey korostaa, opettaja ei voi jättää lapsia oppimaan omien tieto-
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jen ja taitojen varassa. Oppiminen perustuu kokemuksille ja vuorovaikutukselle ja näin opetta-

jan  tehtävä  on  laajentaa  lasten  kokemusmaailmaa.  Havainnoimalla  lapsia,  opettaja  saa  tietoa 

lapsia kiinnostavista aiheista ja pystyy näin tuomaan niihin laajempaa näkökulmaa.  

Seuraavassa  luvussa  käsitellään  teknologiakasvatusta  varhaiskasvatuksessa.  Miten  edellisten 

lukujen  sisällöt  vastaavat  ja  tukevat  teknologiakasvatuksen  käsitettä,  kun  ollaan  tekemisissä 

alle kouluikäisen lasten kanssa.  
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5 Teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa 

Opetushallitus  julkaisi  2016  uuden  Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet,  joka  toisin  kuin 

edeltäjänsä, on velvoittava. Vuonna 2014 julkaistiin myös uusi Esiopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet. Molemmissa asiakirjoissa oppimisen osa-alueita on viisi, joista Tutkin ja toimin 

ympäristössäni sisältää kolme alaotsikkoa: matemaattinen ajattelu, teknologiakasvatus ja ym-

päristökasvatus.  Seuraavaksi  edellä  mainittujen  asiakirjojen  määritelmät teknologiakasvatuk-

sen tavoitteista: 

”Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan 

ja kokeilevaan työtapaan. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön tek-

nologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään ky-

symyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. 

Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan 

tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan. Erityistä huomiota kiinnite-

tään koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Lapsille tarjotaan mahdollisuus 

toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista sekä kokeilla 

eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään ratkaisuja. 

Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten oma-

kohtaisten kokemusten myötä herää ymmärrys siitä, että teknologia on ihmisen 

toiminnan aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön tekno-

logia  ratkaisuja,  esimerkiksi  leluja,  ja  tutkia  niiden  toimintaperiaatteita.”  (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 45–46.) 

”Opetuksessa tutustutaan tutkivaan työtapaan. Lapsia rohkaistaan tekemään ky-

symyksiä ja etsimään niihin yhdessä selityksiä. Lapset opettelevat vertailemaan, 

luokittelemaan sekä järjestämään havaintojen tai mittausten pohjalta saatua tie-

toja. Heitä rohkaistaan tekemään päätelmiä ja keksimään ratkaisuja arjen ongel-

miin sekä kokeilemaan ratkaisuja. Opetuksessa harjoitellaan dokumentointia eri 

välinein sekä esittämään tuloksia eri tavoin.” (Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, s. 33.) 

”Lasten kanssa havainnoidaan ja pohditaan arjessa esiintyviä teknologisia ratkai-

suja ja niiden ominaisuuksia ja toimivuutta. Opetuksessa tuodaan esille, että tek-
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nologia on ihmisen luovan toiminnan aikaansaamaa. Lapset tutustuvat teknologi-

aan keksimällä, askartelemalla ja rakentamalla itse erilaisia rakenteita ja ratkai-

suja  eri  materiaaleja  hyödyntäen.  Lapsia  kannustetaan  kuvailemaan  tekemiään 

ratkaisuja.  Opetuksessa  voidaan  hyödyntää  oppimisympäristöjen  välineiden  li-

säksi esimerkiksi lasten omia leikkikaluja ja miettiä niiden toimintaperiaatteita.” 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 34.) 

de Vries (2005) määrittelee teoksessaan teknologiakasvatuksen käytännön seikkoja eri koulu-

asteilla. Pienten lasten opetuksessa tutustutaan teknologiaan perustasolla, orientoidutaan aihee-

seen. Tavoitteena on luoda perusta teknologiselle osaamiselle eli mahdollistaa mahdollisimman 

varhaisen alun teknologisten taitojen elinikäiselle oppimiselle. de Vries’n mielestä pienet lapset 

ovat otollinen ryhmä teknologiakasvatukselle kahdesta syystä: 1) lapset ovat tässä iässä vielä 

luonnollisesti omista kokemuksistaan kysyviä; miksi, mitä, kuinka ja 2) pienten lasten opetus 

on eheyttävää, jota ohjaa käytännössä yksi opettaja; ei tiettyyn aineeseen perehtynyt. Tämä an-

taa  mahdollisuuden  laaja-alaisiin  teknologisiin  oppimisprosesseihin.  (de  Vries,  2005,  s.  127, 

129.)  

Edellä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellyn teknologiakasvatuksen sisältöä on 

syytä avata tarkemmin. Mitä tarkoitetaan tutkivalla ja kokeilevalla työtavalla? Miten lapsia ope-

tetaan havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja kuinka se auttaa keksimään luovia ratkaisuja? 

Yleisesti teknologiakasvatuksen ensisijainen tavoite on esitetty olevan ongelmanratkaisutaito-

jen kehittyminen. Vastaako varhaiskasvatuksen teknologiakasvatus tähän?  

5.1 Tutkiva ja kokeileva työtapa 

Lähtökohtana tutkivalle ja kokeilevalle työtavalle on päästää irti vanhoista työtavoista. Tarkoi-

tuksena ei siis ole mallintaa tai kopioida jo olemassa olevia ratkaisuja. Pienten lasten opetuk-

sessa mallioppiminen nostetaan usein esille. Mallioppimisen merkitys on oppia erilaisia teknii-

koita. Opettajan tehtävä on suunnitella toiminta tukemaan lapsen omaa suunnittelua ja toteu-

tusta. Lapsi on täynnä ideoita, joiden avulla hän etsii ratkaisun itseään kiinnostaviin ongelmiin. 

Luvun  2.2.  mukaisesti  varhaiskasvatuksessa lapsi  oppii konstruktivistisen  oppimiskäsityksen 

mukaan jo opittua soveltaen. Oppimisen sykli kuvaa tätä ilmiötä. (Parikka, Rasinen & Kantola, 

2000, s. 43. & Suojanen, 1993, s. 153.)  
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Kuvio 5. Oppimisen sykli. 

Tässä sykli etenee nelivaiheisena, jossa 1) tietoisuus aiheeseen/ongelmaan herää, 2) aihetta ale-

taan tutkia, 3) vertaillaan saatua tietoa tai taitoa ja 4) sovelletaan opittua. Tätä seuraa uuden 

tietoisuuden herääminen jo aiemmin opitun pohjalta ja näin oppimisen sykli jatkaa kulkuaan.  

Kokeilevassa työtavassa lapsi on avainasemassa. Tutkittava asia syntyy lapsen mielenkiinnon-

kohteista ja näin lapsi itse kehittää ongelman ratkaistavaksi. Lasta tuetaan aktiiviseen oppimis-

prosessiin monipuolisella oppimisympäristöllä. Opettajan tehtävä on arvostaa ja haastaa lasta 

kysymyksillä, joiden avulla lapsi kehittää omaa ajatteluaan. Valmiita vastauksia ei pidä antaa 

vaan  oppiminen  tapahtuu  lähikehityksen  vyöhykkeellä,  vuorovaikutuksessa  vertaisten  sekä 

opettajan kanssa. Oppimisympäristön välineet itsessään eivät myöskään anna valmiita vastauk-

sia vaan ovat työvälineitä, joiden avulla opitaan. Oppisisällöt rakentuvat laaja-alaisesti, arjen 

tason ilmiöistä. Tavoitteena on oppia ongelmanratkaisutaitoja. (Savery & Duffy, 1996, s. 139.)  

Englannissa  teknologiakasvatus  sisältää  käsiteparin  ’technology  and  design’.  Burghard  ja 

Hacker (2004) esittelee samankaltaisen oppimisen syklin puhuttaessa suunnittelun (design) pe-

dagogiikasta. Myös siinä määritellään ensin 1) ongelma/tehtävä, josta seuraa 2) aiheeseen sy-

ventyminen  sekä  aikaisemmat  tiedot  ja  taidot,  joilla  ongelman  voisi  ratkaista.  Kolmannessa 

vaiheessa 3) kokeillaan eri vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi ja lopulta 4) valitaan ja pe-

rustellaan ratkaisu vaihtoehto. Tätä seuraa 5) prototyypin suunnitelma sekä mallinnus. Tämä 

vaihe antaa mahdollisuuden hioa yksityiskohtia sekä epäkohtia. Kuudes vaihe pitää sisällään 6) 

testaamista, dokumentointia sekä arviointia prosessista. Vaiheessa seitsemän voidaan vielä 7) 

muokata tai tehdä uusi malli kokonaan edellisen kohdan analyysien perusteella. On myös syytä 

vertailla toisten aikaansaannoksia omaan ja löytää sitä kautta hyviä parannuskeinoja. Lopulta 

päästään 8) raportointivaiheeseen, jossa kootaan dokumentit esimerkiksi portfolioksi, joka vielä 

esitellään luokalle.  

3
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Kuvio 6. Suunnittelun pedagogiikan sykli (Hacker & Burghardt, 2002) 

Teknologiakasvatuksessa pyritään avoimeen tehtävänantoon eli: tässä on ongelma, miten rat-

kaiset sen.  Tehtävän  ratkaiseminen  vaatii  aluksi  itsenäistä  ajattelua  sekä  yhteistä  pohdintaa. 

Näin syntyy kysymyksiä ja mahdollisia kokeiluvaihtoehtoja. Kasvattaja voi antaa lisävinkkejä 

ratkaisun etenemiseen ja rohkaista huomioimaan ilmiötä monelta eri kantilta. Pohdintojen ja 

kokeilujen  perusteella  lapset  selittävät  ilmiötä  ja  muodostavat  näin  käsitystä/ymmärrystä  ai-

heesta. Apuna voi olla esimerkiksi kirjoja, tvt-välineitä yms. Lopulta opittua kokeillaan jollakin 

konkreettisella tavalla ja näin varmistetaan ja vahvistetaan oppimista. Teknologisten ongelmien 

ratkaiseminen ja dokumentoiminen auttaa kasvattajia ymmärtämään, kuinka lapsi ajattelee pro-

sessin edetessä. (Parikka, Rasinen & Kantola, 2000, s. 43.; Lewis, 2008, s. 257, 261.)  

Avoin tehtävänanto edistää lasten osallisuutta sekä yksilöllistä oppimisprosessia. Se mahdollis-

taa muun muassa kielen, matematiikan, taiteen ja tieteen ilmiöiden yhdistämisen ja moninaisten 

ratkaisumahdollisuuksien huomaamisen. Tätä kuvataan luvussa 4.2. Lapsen ajattelu kehittyy, 

kun hän kertoo oman projektin etenemisestä tai kertoo, kuinka suunniteltu ”laite” toimii. Tär-

keintä lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta ovat lapsi ja prosessi, ei lopputulos. Harmillisen 

usein tämä prosessi nähdään yrityksen ja erehdyksen kautta lopulta oikeaan ratkaisuun tähtää-

vänä.  Tämä  seikka  tulisi  huomioida  laaja-alaisesti  kaikessa  pedagogisessa  toiminnassa. 

(Burghard & Hacker, 2004.) 
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Avoin oppimisstrategia voi aluksi näyttäytyä lapsille, miksi ei myös kasvattajalle, kaoottisena 

ohjeiden vähyyden ja valmiiden ratkaisujen puuttuessa. Avoin oppimistapahtuma vaatiikin ai-

kaa sekä omakohtaisia havaintoja, pohdintoja ja läheistä vuorovaikutusta lapsen ja kasvattajan 

sekä vertaisten välillä. Oppimisstrategisina sekä projektityöskentelyn lähtökohtina voidaan pi-

tää seuraavia:  

1. Keksivä ja itseohjaava työskentely 

2. Laaja-alainen lähtökohta ratkaistavaan ilmiöön (prosessi/projektiorientoituminen) 

3. Tehdään yhdessä ja ollaan vastuussa yhdessä 

4. Itsearviointi eli missä onnistuin, mikä meni pieleen.  

(Parikka, Rasinen & Kantola, 2000, s. 43–44.)  

Uusikylä (2001) käyttää termiä luova prosessi, josta voidaan havaita samat lähtökohdat kuin 

edellä olevasta avoimesta oppimisstrategiasta. Luova prosessi lähtee liikkeelle itseä kiinnosta-

van kysymyksen havaitsemisesta ja halusta löytää siihen ratkaisu. Aika ja kiireettömyys ovat 

luovalle prosessille välttämättömiä. Onkin tärkeä muistaa, että opettajan ei tulisi kiirehtiä tai 

pahimmillaan keskeyttää prosessin pohdinta ja suunnitteluvaiheita. Tulee siis huomioida lasten 

yksilölliset lähtökohdat luovan toiminnan toteuttamiseen sekä ongelmanratkaisutaitojen kehit-

tymiseen. Liiallinen kiirehtiminen voi aiheuttaa ahdistusta ja tappaa luovan prosessin. Tavoit-

teena tulee aina pitää onnistumisen tunnetta. (Uusikylä, 2001, s. 17–18.)  

Kasvattajan täytyy päättää, kuinka paljon tukeutuu valmiisiin malleihin/ohjeisiin ja kuinka pal-

jon jättää tilaa lasten mielikuvitukselle ja keksimiselle. (Lewis, 2008, s. 265). Yhdessä teke-

mällä opitaan uutta. Oppimistilanteessa sallitaan yrityksen ja erehdyksen mahdollisuus. Luo-

vuus saattaa johtaa jopa oivallukseen. Liiallinen ”kantapään kautta”-oppiminen voi kuitenkin 

turhauttaa. (Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 12).  

Tutkivan ja kokeilevan työtavan lähtökohdat ovat lasten omissa ideoissa sekä mielenkiinnon-

kohteista kumpuavia. Tehtävänanto kuvataan avoimena eli opettaja antaa välineet ja materiaalin 

sekä ajan ja paikan lapsen omille pohdinnoille ja niistä seuraaville kokeiluille sekä ongelman 

eli tehtävän ratkaisulle. Lapsen omien ideoiden ja kysymysten syntyminen edellyttää ympäris-

tön ja oman kokemusmaailman havainnointia. 
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5.2 Ajattelu ja ympäristön havainnointi 

Ajattelu pohjautuu havaintojen tekemiseen. Ajattelun perusyksiköitä ovat käsitteet eli yleistyk-

set. Lapsen käsitevarasto kehittyy pikkuhiljaa kumuloituen, josta tässä tutkimuksessa käytetään 

termiä oppimisen sykli. (Brotherus, Hytönen & Krogfors, 1999.s. 71.) Kehittyäkseen, käsitteet 

eli yleistykset edellyttävät mielikuvitusta, aisteja, havaintoja, tunteita, vuorovaikutusta sekä pu-

huttua kieltä. Näiden avulla lapsi rakentaa kokemusmaailmaansa ympärillään olevista esineistä 

ja ilmiöistä. Kahden ensimmäisen elinvuotensa aikana lapsen ajattelun kehittyminen perustuu 

ohjeiden  ymmärtämiselle  ja  seuraamisen  opetteluun.  Tavoitteena  on  perusymmärrys  havai-

tuista esineistä, ilmiöistä sekä henkilöistä ja hahmottaa, miten oma toiminta on yhteydessä nii-

hin. Lukumäärän hahmottaminen ja taito luokitella yleistyksiä esimerkiksi muodon, koon tai 

värin perusteella luo perustaa edistyneemmälle päättelykyvylle. Lapsi alkaa hahmottaa omaa 

itseä ja ymmärtää, että toisella voi olla erilainen näkemys asioista. Tämä näkyy muun muassa 

siinä, että lapsi osaa pyytää apua pulmatilanteissa. Puhetaito avaa ajattelulle ja havainnoinnille 

tien symbolien ja kielen välille sekä todellisuuden ja mielikuvituksen välille. Kolmas ikävuosi 

tuo lapselle ymmärryksen, että samaa asiaa voidaan käsitellä konkreettisesti sekä abstraktilla 

tasolla.  Tästä  esimerkkinä  lukumäärän  sekä  sanallinen  että  symbolinen/numeerinen  muoto: 

lapsi ymmärtää, että numerolla neljä (4) tarkoitetaan hänen neljää palikkaa. Tässä ikävaiheessa 

lapsi alkaa ymmärtää myös erilaisia näkökulmia samalle asialle. Samoin lapsi alkaa oivaltaa 

oman toimintansa merkityksiä saavuttaakseen päämääränsä ja oppii muuttamaan omaa toimin-

taa tarpeen mukaisesti. Tätä taitoa varhaiskasvatuksessa tulisi tukea ja edistää tuomalla erilaisia 

näkökulmia ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja lapsen hoksattavaksi. Tärkeää on, että aikuinen 

myös sanoittaa näitä vaihtoehtoisia toimintamalleja. Näin lapsi oppii, että ehdottomia oikeita 

ratkaisuja ei aina ole ja lopullinen ratkaisu voi rakentua monella eri tavalla. (Halinen ym. 2016, 

112–114.)  

Oppimistilanteet ja -ympäristö tulee rakentaa siten, että ne kehittävät ajattelua eli lapsella on 

mahdollisuus  havainnointiin.  Havainnoimalla  ympäristöään  lapsi  vertaa,  luokittelee,  etsii  sa-

mankaltaisuuksia  ja  eroja  sekä  pohtii syy-seuraussuhteita.  (Brotherus,  Hytönen  &  Krogfors, 

1999.s. 72.) Haastavaa tästä tekee se tosiasia, että varhaiskasvatuksen ryhmissä lapset ovat yk-

silöllisesti hyvinkin erilaisissa kehitysvaiheissa ja jokaiselle tulisi tarjota yksilöllisesti kehittä-

viä virikkeitä. Näin edesautetaan lasten tasavertaisia lähtöasetelmia koulun aloitukseen. (Hali-

nen ym. 2016, s. 114.)  
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5.3 Luovuus ja keksiminen  

Meistä jokaisesta löytyy luovuutta mutta se ilmenee eri tavoin. Toisille vaihtoehtoisten ratkai-

sujen löytäminen on oppimisprosessin parasta antia. Jäykkiin struktuureihin ja valmiisiin mal-

leihin tottuneelle liian avoin tehtävänanto voi olla ahdistava kokemus. Luovuudelle tilaa antavat 

tehtävät  ovat  kuitenkin  tärkeitä  ongelmanratkaisutaitojen  kehittymiselle.  Alkuun  voi  päästä 

opettajan tarkoin rajaamien tehtävien puitteissa, joissa valmista vastausta ei kuitenkaan ole suo-

raan saatavilla. Toiminnallisuus näyttäisi myös edistävän luovan toiminnan kehittymistä sekä 

uusien näkökulmien löytämistä. (Penttilä & Norrena, 2016, s. 14.)  

Yleisesti luovuuden ajatellaan liittyvän ongelmanratkaisutaitoihin, taiteisiin ja tieteelliseen toi-

mintaan sekä joillakin yksilöillä elämäntapaan (Suojanen, 1993, s. 52). Opetussuunnitelmissa 

luovuus  on  osa  ajattelun  taitoa  sekä  oppimista.  Siinä  yhdistyy  päättely,  intuitio,  kokemus  ja 

mielikuvitus. Näiden pohjalta lapsi kehittää omaa sisäistä tietämystään, joka yleensä näyttäytyy 

aistimuksina, tuntemuksina, tunteina ja ajatuksina. Lapsia tuleekin kannustaa havainnoimaan 

sisäistä tietämystään ja sitä, miten hän havainnoi ympäristöään ja saa ideoita. Tiedonhankinnan 

prosessissa on merkitystä sillä, onko käytetty intuitiota vai päättelyä tiedon hankintaan. Tiedon 

hankintatapa luo erilaisia lähtökohtia tiedon edelleen käsittelylle. (Halinen ym. 2016, s. 142–

143.)  

Lewisin (2008) artikkeli määrittelee luovuuden mielikuvitukselliseksi toiminnaksi, josta seuraa 

konkreettisesti jonkin uuden ja arvokkaan syntyminen. Se on avoimuutta monille eri ratkaisu-

malleille.  Teknologiakasvatuksessa  (technology  and  design)  voidaan  tätä  prosessia  toteuttaa 

mielekkäästi. (Lewis, 2008, s. 257, 264.) Kari Uusikylä kiteyttää: ”Luovuuteen liittyy olennai-

sesti kaksi asiaa: luodun tuotteen uutuus ja laatu.” Olennaista on se, että tekijä itse kokee mie-

lihyvää ja onnistumista ratkaisustaan. (Uusikylä, 2001, s. 16.)  

Suojanen  (1993, s.  53)  puolestaan  esittelee  luovuuden  laaja-alaiseksi  ja  holistiseksi  ilmiöksi, 

joka koostuu neljästä keskenään vuorovaikutteisesta osa-alueesta: ajattelu, tunteet, aistihavain-

not  ja  intuitio. Puhutaan integroidun  luovuuden mallista,  jota  voidaan  kuvata  seuraavalla  ta-

valla: 
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Kuvio 7. Integroidun luovuuden malli Clarkin mukaan (Suojanen, 1993, s. 54).  

Tässä kuvataan luovuuden kehittämistä ja kehittymistä. Lapsen luovuutta voidaan kehittää ajat-

telun tasolla parhaiten luomalla oppimistilanteita, joissa lapsi pääsee ratkomaan ongelmia etsi-

mällä ja analysoimalla tietoa. Tunteen tasolla merkityksen saa emotionaalinen hyvinvointi ja 

mahdollisuus toteuttaa itseään mielekkäillä tavoilla. Tällä tasolla kehittyy lapsen itsetunto, it-

sensä hyväksyminen, herkkyys kokea ulkoa tulevaa sekä spontaani ja luova itseilmaisu. Siir-

ryttäessä kykyjen tasolle erilaiset taideprojektit nousevat keskiöön. Luovuuden kohteina on lap-

sen lisäksi hänen luomansa tuotteet mutta myös itse valmistusprosessi. Intuition taso toimii ko-

koavana osa-alueena luovuuden eri tasoille. Pienten lasten etu tällä tasolla on runsas mieliku-

vitus sekä vähäinen  sana- ja käsitevarasto, jotka aikuisilla tuntuu estävän pääsyä  syvempään 

tietoisuuteen luovuus prosessissa. (Suojanen, 1993, s. 54–55.) 

Luoviksi ratkaisuiksi voidaan sanoa sellaisia, joiden saavuttaminen ei ole ollut itsestään selvyys 

vaan vaatii uusia ratkaisumalleja. Keskeistä on tiedon hankinta ja niitä yhdistellen saatu rat-

kaisu. Ongelma taas on tehtävä, jonka ratkaisuun käytetään tuttuja tietoja uudella tavalla. (Pa-

rikka,  Rasinen  &  Kantola,  2000,  s.  46.; Lewis,  2008,  s.  263.) Halisen  ym.  mukaan  uudet ja 

luovat ideat eivät perustu vain olemassa oleviin tietoihin ja niiden yhdistelmiin vaan mukana 

on aina myös jotain ennennäkemätöntä. Havaitsemalla uusia toimintamalleja ja erilaisia näkö-

kulmia sekä lisäämällä näihin mielikuvituksen rajattomat mahdollisuudet voidaan alkaa tuottaa 

innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin. Keksimisen on luovaa ajattelua ja viittaa tähän. (Halinen 

ym., 2016, s. 142–143).  

LUOVUUS

INTUITIO

Korkeamman 
tietoisuuden taso

TUNNE

Tunteen taso

AISTIHAVAINNOT

Kykyjen taso

AJATTELU

Ajattelun taso
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Englannin kielessä termiä keksiminen voidaan määrittää kahdella eri tavalla: 1) discover eli jo 

olemassa olevan löytämiseen ja 2) invent eli kykyyn kuvitella sellaista, mitä ei vielä ole ole-

massa. Näistä ensimmäisessä havaitsija näkee ympärillä olevasta maailmasta sellaisia asioita, 

joita toiset eivät huomaa. Keksiminen on siis olemassa olevien asioiden näkemistä ja löytämistä 

uudella tavalla. Jälkimmäisessä keksijä näkee ympärillään puutteita, joihin hän alkaa mieliku-

vissaan etsimään ratkaisua. Tämä edellyttää kehittelyä, suunnittelua, kokeilua, muotoilua ja tes-

taamista. Tyypillisesti näistä jompikumpi osoittautuu ikään kuin vahvemmaksi ominaisuudeksi 

mutta tutkimukset osoittavat, että luovat ihmiset käyttävät molempia keksimisen tapoja jousta-

vasti tarpeen mukaan. (Halinen ym., 2016, s. 143–144.)  

Tässä luvussa on määritelty varhaiskasvatuksen teknologiakasvatusta. Teknologiakasvatus on 

osa Tutkin ja toimin ympäristössäni oppimisen osa-aluetta, yhdessä matemaattisen ajattelun ja 

ympäristökasvatuksen kanssa. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on ohjata ja tukea lasta tut-

kivan ja kokeilevan työtavan äärelle. Siinä lapsen mielenkiinnonkohteet ja omat ideat ovat op-

pimisen lähtökohtina. Opettajan tehtävänä on luoda puitteet, oppimisympäristö välineineen, tu-

kemaan lapsen oman ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä. Valmiita vastauksia ei 

tule antaa. Myöskään oppimisympäristöllä tai -välineillä ei ole tarkoituksen mukaista antaa val-

mista vastausta tutkittavaan  asiaan.  Tällaista  voidaan  kutsua  avoimeksi  tehtävänannoksi  eli 

lasta ohjataan itseohjautuvaan työskentelyyn. 

Lasta tulee rohkaista havainnoimaan ympäristöään. Ajattelutaito kehittyy havainnoimalla ym-

päristöä.  Mielikuvitus,  aistit,  havainnot,  tunteet,  vuorovaikutus  ja  puhuttu  kieli  auttaa  lapsen 

käsitevaraston laajenemista. Kaksi ensimmäistä elinvuottaan lapsi kehittää ajatteluaan ohjeiden 

seuraamisen ja noudattamisen kautta. Tavoitteena on perusymmärrys havaituista esineistä, il-

miöistä ja ihmisistä. Kolmannesta ikävuodesta eteenpäin alkaa kehittyä taito ymmärtää yhteys 

konkreetin ja abstraktin välillä. Samalla kehittyy myös taito muuttaa omaa toimintaa tarpeen 

mukaisesti. Erityisesti tätä taitoa varhaiskasvatuksessa tulisi tukea ja edistää tuomalla lapsen 

saataville uusia ja erilaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja.  

Luovuus ja keksiminen ovat myös osa teknologiakasvatuksen tavoitteita. Luovuuden ajatellaan 

liittyvän ongelmanratkaisutaitoihin, taiteisiin ja tieteelliseen toimintaan. Se voi olla myös elä-

mäntapa. Luovuudessa yhdistyvät päättelytaidot, intuitio, kokemusmaailma sekä mielikuvitus. 

Näiden avulla lapsi kehittää sisäistä tietämystään, jonka on esitetty näyttäytyvän aistimuksina, 

tuntemuksina, tunteina ja ajatuksina. Luovan toiminnan kautta syntyy yleensä jotain uutta ja 
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arvokasta. Sen saavuttaminen ei ole itsestäänselvyys vaan vaatii uusia ratkaisumalleja. Keksi-

minen voidaan nähdä kahdelta kantilta. Toisaalta se on jonkin olemassa olevan löytämistä, toi-

saalta  taitoa  kuvitella  jotain  sellaista,  mitä  ei  vielä  ole  olemassa.  Yksilötasolla  näistä  jompi-

kumpi on yleensä vahvempi ominaisuus mutta erityisesti luovat persoonat kykenevät jousta-

vasti käyttämään molempia keksimisen tapoja.  

Luvun loppuun vielä muutamia esimerkkejä varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksen mah-

dollisista oppisisällöistä.  

5.4 Oppisisältöjä   

Varhaiskasvatuksessa teknologiakasvatuksen aihealueina voidaan käsitellä muun muassa eri-

laisia energialähteitä (tuuli- ja vesimyllyt, uunit), voiman välittämistä (polkupyörän hammas-

rattaat, Legot), sähkön alkeita (taskulamppu), erilaisia lämmitysjärjestelmiä, veden kiertokul-

kua,  rakennusmateriaaleja sekä  erilaisten  kiinnitystapojen  ymmärtämistä  (naulat,  ruuvit,  lii-

mat). Helenius (1997) toteaa, että pienten lasten rakennussarjoilla rakentamisella näyttäisi ole-

van merkitystä myöhemmällä iällä matemaattisen ajattelun kehitystasoon (Järvinen, Lindh & 

Alamäki, 2001, s. 16, 20–21). Samankaltaisia sisältöjä määrittelee myös teknologiakasvatuksen 

keskus Teknokas: rakenteet, mekanismit ja koneet, sähkö ja elektroniikka, automaatio ja robo-

tiikka sekä energia (Hast, 2011, s. 66). 

Mielekkäitä sisältöalueita varhaiskasvatuksen teknologiakasvatukseen ovat itse suunniteltavat 

ja  toteutettavat  esineet,  teknologisen  maailman  rakentamisen  havainnointi  ja  mallintaminen 

sekä  tietotekniikan  alkeisiin  ja  sovelluksiin  tutustuminen.  Myös  mekaanisiin,  sähköisiin  ja 

elektronisiin laitteisiin tutustuminen viehättää lapsia sekä kodin verkkolaitteisiin tutustuminen 

että niistä  varoittaminen  on  merkityksellistä.  Sähkön  osalta  on  syytä  huomioida,  että  lasten 

kanssa  volttimäärä  on  1,5–12  V.  Välineinä  voidaan  käyttää  erilaisia  rakennussarjoja,  kuten 

Legot  (myös  Technic),  TACTIC,  Mecano.  Tietotekniikan  piirto- ja  erilaiset  opetusohjelmat 

sekä pelit tukevat teknologiakasvatusta. (Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 20.)  

Teknologian aihealueet näyttävät kiinnostavan pieniä lapsi. Se on havaittavissa lasten leikeissä 

sekä erilaisten leikki- ja oppimisvälineiden kautta. Aihepiirit pohjautuvat vahvasti luonnontie-

teellisiin ilmiöihin sekä niitä hyödyntäviin laitteisiin ja koneisiin. Opettajalle jää tehtäväksi ra-

kentaa  oma  käsitys  teknologiakasvatuksen moninaisten aihealueiden  sisällöistä ja  rohkeasti 

tuoda niitä alle kouluikäisten lasten pohdittaviksi. 
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6 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytettyjä menetelmiä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, 

jonka teoreettinen viitekehys on esitetty luvuissa 2–5. Tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, 

mitä teknologiakasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuksessa ja kuinka sitä opetetaan alle kouluikäi-

sille lapsille. Toisaalta tavoitteena on löytää pienille lapsille suunnattuja oppikokonaisuuksia 

erityisesti mekatroniikan aihepiiristä. Lopulta näistä rakentuu varhaiskasvatuksen ammattilai-

sille teknologiakasvatuksen käsikirja, minkä avulla voi kasvattaa omaa tietämystään aiheesta 

sekä taitoa havaita lasten mekatroniikkaa kohtaan osoittamaa mielenkiintoa.  

Tutkielma pohjaa kirjallisuuskatsaukseen, jonka avulla esitetään tutkittavasta ilmiöstä jo ole-

massa olevaa tietoa. Tällä tutkielmalla ei varsinaisesti pyritä jatkotutkimuksiin eli voidaan käyt-

tää termiä systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka itsessään on teoreettinen tutkimus. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2013, s. 123.)  

6.1 Laadullinen tutkimus 

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa suositaan useimmiten laadullista tutkimusotetta. Sen tar-

koituksena on kuvata todellista elämää kokonaisvaltaisesti, ei kuitenkaan yleistäen vaan keskit-

tyä  nimenomaan  tiettyyn ilmiöön,  tietyssä  paikassa  ja  ajassa. Laadulliselle tutkimukselle  ei 

myöskään  ole  olemassa  valmista  kaavaa  vaan  jokainen  tutkimus  muotoutuu  ainutlaatuiseksi 

aineistomateriaalin  ja  tutkimusmetodisen  tulkinnan  kautta.  (Hirsjärvi,  Remes  &  Sajavaara, 

2003, s. 151–153.) Laadullisella tutkimuksella ei siis ole tarkoitus saavuttaa tilastollista yleis-

tystä. Pyrkimys on kuvata tutkittavaa ilmiötä ja ymmärtää sen olemusta ja esittää siitä tulkinta. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 85.) 

Laadullinen  tutkimus  pohjaa  teoriaansa.  Tässä  tutkielmassa  teoria  koostuu  viitekehyksestä, 

jotka esitellään luvuissa 2–5. Tuomen ja Sarajärven (2013) mukaan viitekehys esittelee tutki-

muksen käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita, joten se tarkoittaa samaa kuin teoria. On kui-

tenkin muistettava, että myös tutkimuksen metodit sekä etiikan ja luotettavuuden hahmottami-

nen tarvitsevat taustalle teoriaa. Laadullinen tutkimus asetetaan usein akselille teoreettinen – 

empiirinen. Tämä on lähtökohtana ongelmallinen, mikäli se käsitetään pinnallisesti eli teoria 

saa korostuneen aseman tai empiirisessä tutkimuksessa ei ole teoriaosuutta. Kaiken tutkimuk-

sen pitäisi olla luonteeltaan teoreettista. Engeström (1987) esittää väitöskirjassaan, että teoreet-
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tinen tutkimus on empiirisen tutkimuksen alalaji. Siinä teoriasta tulee empiria, kun tutkimusai-

neisto  kerätään  ja  muokataan  se  uskottavaan  muotoon  lukijaa  varten.  Aineiston  tarkastelu  ja 

esittäminen  poikkeaa  kuitenkin  kahdella  tavalla,  kun  puhutaan  teoreettisesta  tai  empiirisestä 

analyysistä.  Empiirinen  tutkimus  kuvailee  aineistonkeruumetodit  sekä  analyysimetodit.  Teo-

reettisessa tutkimuksessa varsinaista metodia ei ole. Siinä korostuu, kuinka uskottavasti lähteitä 

käytetään. Niiden tulee olla tutkimuksen kannalta keskeisiä sekä tieteellisesti relevantteja. Teo-

reettisessa  tutkimuksessa  merkittävää  on,  kuka  on  sanonut mitä,  kun  taas  empiirisessä  tutki-

muksessa aineiston alkuperä pyritään häivyttämään. Tästä esimerkkinä haastattelujen anonyy-

mius. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 18–22.)  

Tämän tutkielman aineisto koostuu erilaisista kirjallisista dokumenteista. Aineiston valintaan 

on vaikuttanut tutkittavan ilmiön eli ’miten opetan mekatroniikkaa pienille lapsille’ taustalla 

olevat tekijät sekä tutkijan oma asiantuntijuus ja esiymmärrys aiheesta. Kysymyksen asettelu 

voidaan purkaa osatekijöihin eli opetukseen, mekatroniikkaan sekä pieniin lapsiin. Pienet lapset 

sekä opetus viittaavat suunnitelmalliseen varhaiskasvatukseen, jonka ympärille tutkielman teo-

reettinen viitekehys rakentuu. Mekatroniikka on teknologiakasvatuksen yksi osa-alue/alakäsite. 

Näin yläkäsite teknologiakasvatus on merkityksellinen aineistonkeruun tiimoilla. Termi tekno-

logiakasvatus sisältää myös sanan ’kasvatus’, joka viittaa tutkittavan ilmiön termiin ’opetus’. 

Tutkimusmenetelmää valitessa on syytä aluksi selventää tutkimuksen tarkoitus tai tehtävä. Tut-

kimus voi olla lähtökohdiltaan kartoittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava. Se voi muodostua 

samanaikaisesti useammasta eri lähtökohdasta. Näistä kolme ensimmäistä voi olla sekä laadul-

lista- että määrällistä tutkimusta. Ennustava tutkimus taas nähdään yleensä eksperimentaalisena 

strategiana. Kartoittava tutkimus on pääsääntöisesti laadullista kenttä- tai tapaustutkimusta. Se 

kertoo mitä tapahtuu ja etsii uusia näkökulmia sekä keskeisiä teemoja. Selittävä tutkimus etsii 

kausaalisuhteita eli syy-seuraussuhteita. Kuvaileva tutkimus pureutuu tiettyyn rajattuun tapah-

tumaan ja dokumentoi siitä nousseita keskeisiä piirteitä. Ennustava tutkimus nimensä mukai-

sesti ennustaa toimintoja, jotka seuraavat tiettyä ilmiötä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2003, 

s. 127–128.)  

Tässä tutkielmassa on tavoitteena ymmärtää ja selittää teknologiakasvatuksen, erityisesti me-

katroniikan mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen kentällä. Tuomi ja Sarajärvi (2013) ilmaisee, 

että  puhekielessä  sanat ’ymmärtää’ ja ’selittää’ koetaan synonyymeina  tai  kausaalisuhteena: 

selittäminen  johtaa  ymmärrykseen.  Tieteessä  ymmärtäminen kuitenkin  eroaa  selittämisestä. 
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Ymmärtäminen on toisaalta eläytymistä tutkimuskohteen henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, tun-

teisiin ja motiiveihin. Toisaalta ymmärtäminen on intentionaalista eli aikomuksellista. Silloin 

tavoitteena on ymmärtää jonkin merkitys. Selittää viittaa enemmän luonnontieteeseen kuin niin 

sanotun  henkitieteen  tutkimukseen,  johon  siis  ymmärtäminen  vastaa. (Tuomi  &  Sarajärvi, 

2013, s. 28.) Aineiston merkitysten ymmärtäminen sekä niiden tulkinta johtaa tämän tutkielman 

kohti hermeneutiikkaa. Tutkielma on kiinnostunut teoreettisen viitekehyksen luomista kielen 

piirteistä eli käsitteistöstä sekä niiden keskinäisistä yhteyksistä, joita voidaan kuvata kommu-

nikaationa. Kirjallisuuteen  pohjautuvan  aineiston luonnollinen käsittelytapa  on  sisällönana-

lyysi. Tämän  tutkielman  kolmas  ulottuvuus  on  pedagogisen  asiantuntijuuden  kehittäminen, 

joka rakentuu itsereflektion kautta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2003, s. 157.) 

6.2 Hermeneutiikka 

Hermeneutiikka pohjaa kreikan kielen sanaan ’hermeneuo’, joka viittaa asian ilmaisemiseen tai 

esittämiseen, asian selittämiseen sekä ymmärrettäväksi tekemiseen. Käsite hermeneutiikka voi-

daan  yleisesti  määrittää  tulkintataidoksi  ja  tulkintaopiksi. Historiallisessa  mielessä  herme-

neutiikkaa voitaisiin kutsua tekstihermeneutiikaksi, sillä sen avulla on tulkittu uskonnollisia ja 

lakitekstejä. (Siljander, 2005, s. 59.) Ymmärtävän otteen lähtökohta on ollut erottaa luonnon-

tieteet  ja  henkitieteet  toisistaan  termien  ’ymmärtää’  ja  ’selittää’  perusteella.  Aikansa  johtava 

hermeneutikko Wilhelm Dilthey (1833–1911) esitti ihmistieteen tutkimuksen ohjautuvan ihmi-

sen luomaan merkitystodellisuuteen. Varto (1992, s. 85) puolestaan esittää, että ihmistutkimus 

on ilmiöiden tutkimusta eli kuinka merkitykset rakentavat maailman ihmiselle. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2013, s. 31.)  

Ihmistieteissä on tyypillistä se, että tutkittavat ilmiöt ovat olemassa vain ihmisen kautta. Ver-

rattuna luonnontieteisiin, luonnon ilmiöt ovat olemassa aina riippumatta ihmisestä. Ihmistieteen 

ilmiöt  luovat  aina  merkityksiä  ja  niitä  voi  ymmärtää  vain  niiden  tarkoitusten  ja  merkitysten 

kautta. Hermeneuttisessa tutkimuksessa tutkija konstruoi jo tiedettyä tietoa ja rakentaa siitä näin 

uutta tietopohjaa. Voidaan siis sanoa, että ihmistieteissä teoria muodostuu toisen asteen kon-

struktioista. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 32.)  

Tässä tutkielmassa tutkijalla on hermeneuttisen käsityksen mukaisesti esikäsitys sekä henkilö-

kohtainen ymmärrys tutkittavan ilmiön taustatekijöistä eli varhaiskasvatuksesta ja teknologia-

kasvatuksesta. Niiden käsitteitä  on  selitetty  teoreettisessa  viitekehyksessä luvuissa  2–4.  Lu-
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vussa 5 on avattu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 määritellyn teknologiakasva-

tuksen sisältö ja käsitteistö. Löydetyt merkitykselliset käsitteet aineistosta on hermeneuttisen 

otteen  mukaisesti  pyritty  selittämään  ja  muodostamaan  niiden keskinäisistä  yhteyksistä tul-

kinta, jonka avulla mekatroniikan opettamisen pedagoginen asiantuntijuus kehittyy. Merkitys-

ten tulkinta ja niistä syntynyt ymmärrys ilmiöstä on tutkielman edetessä kasvattanut allekirjoit-

taneen pedagogista asiantuntijuutta itsereflektion kautta.  

6.3 Sisällönanalyysi 

Aineiston analyysiin on monia eri tapoja. Tärkeintä on valita sellainen tapa, joka parhaiten antaa 

vastauksia tutkimuksen kysymyksiin. Usein analyysitavat jaotellaan selittämiseen ja ymmärtä-

miseen pyrkiviksi. Selittävä on tilastollinen menetelmä ja ymmärtävä tavallisimmin laadullisen 

tutkimuksen menetelmä, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä. Tavallista on, että molemmat 

menetelmät kulkevat tutkimuksessa rinnatusten. Merkittävää on, että tutkimustulosten analyy-

sin jälkeen niistä tehdään tulkintoja ja johtopäätöksiä. Tulkintojen ja johtopäätösten lopputulos 

voi olla eri, riippuen onko tulkitsija tutkija, tutkittava vai kenties tutkimuksen lukija. Tulkinta 

on  aina  subjektiivinen.  Tutkijan  on  siis  tehtävä monitasoisia  tulkintoja,  asetettava  itsensä  eri 

positioihin, jotta tulkinnat aineistosta olisivat riittävän laaja-alaiset. Tutkimuksen validiuteen 

eli pätevyyden pohdintaan vaikuttaa myös tulkinnat aineistosta: vastaako aineisto ja sen tulkin-

nat asetettuihin tavoitteisiin. Lopulta tutkijan pitää pohtia saatujen tulosten merkitystä laajem-

massa kokonaisuudessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2003, s. 210.) 

Tässä luvussa on jo esitetty, että tässä tutkielmassa mielenkiinto kohdistuu aineiston kielen piir-

teisiin  eli  tutkimuksen  käsitteisiin  ja  niiden  muodostamiin  yhteyksiin.  Tätä  voidaan  ilmaista 

käsitteellä kommunikaatio. Tässä tutkielmassa tarkastellaan käsitteistön sisältöä eli kuvaillaan 

ilmiötä ja sen todellisuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 47.) Edellä on todettu, että luonnolli-

nen menetelmä kirjallisen aineiston analysointiin tuntuisi olevan sisällönanalyysi. Sisällönana-

lyysiä voidaan pitää laadullisen tutkimuksen perusmetodina. Sen avulla tehdään monenlaista 

tutkimusta, kun tarkoituksena on analysoida kirjoitettuja, kuultuja tai nähtyjä sisältöjä. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2013, s. 91.)  

Tuomen ja Sarajärven mukaan monet tutkimukset osoittavat, että sisällönanalyysillä voidaan 

analysoida dokumentteja objektiivisesti ja systemaattisesti. Dokumentin he määrittelevät laaja-

alaisesti  miksi  tahansa  kirjallisessa  muodossa  olevaan  tekstiin,  kuten  kirjoihin,  artikkeleihin, 
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päiväkirjoihin, haastatteluihin tai keskusteluihin. Aineiston ei tarvitse olla strukturoitua. Tar-

koituksena  on  luoda  hajallaan  olevasta  aineistosta  sanallinen  ja  selkeä  kuvaus  ilmiöstä. Eli 

aluksi  aineisto  ikään  kuin  hajotetaan  osiin  eli  käsitteisiin,  minkä  jälkeen  käsitteiden  pohjalta 

rakennetaan uusi looginen kokonaisuus, joka vastaa tutkimuksen kysymyksiin. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2013, s. 103, 108.)  

Sisällönanalyysi voi olla induktiivista eli aineistolähtöistä tai deduktiivista eli teorialähtöistä. 

Näistä jälkimmäinen perustuu teoreettiseen viitekehykseen, joka muodostaa tutkimuksen käsi-

tejärjestelmän. Teoriapohjainen sisällönanalyysi aloitetaan rakentamalla analyysirunko. Siihen 

kootaan aineistosta keskeisimmät seikat, jotka kuvaavat tutkittavaa ilmiötä. Analyysirunko voi 

olla hyvinkin väljä mutta lopulta tutkijan on nostettava siitä merkityksellisimmät seikat kuvaa-

maan ilmiötä. Toisaalta, jos analyysirunko on ollut tutkijan käytössä jo tutkimuksen alkumet-

reiltä, se voi olla hyvinkin strukturoitu, jolloin tutkija aineistonkeruuvaiheessa valikoi tarkasti 

tutkimukseen sopivaa tietoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 113.) 

Sisällönanalyysin mukaisesti tutkittava ilmiö eli ’miten opetan mekatroniikkaa pienille lapsille’ 

on ensin hajotettu taustatekijöihin (luku 6.1). Nämä tekijät muodostavat tutkielmalle teoreetti-

sen viitekehyksen, joka deduktiivisen sisällönanalyysimenetelmän mukaisesti toimii tutkielman 

aineistona.  Viitekehys  muodostuu  neljästä  taustatekijästä: varhaiskasvatuksesta,  teknologia-

kasvatuksesta, varhaiskasvatuksen pedagogiikasta sekä teknologiakasvatuksesta varhaiskasva-

tuksessa.

 

Kuvio 8. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

Yllä olevassa kuviossa 8. taustalla oleva harmaa nuoli kuvaa tutkittavaa ilmiötä eli ’Miten ope-

tan mekatroniikkaa pienille lapsille. Se esittäytyy jatkuvana nuolena, koska lopullinen tulkinta 

on  seuraus viitekehyksestä  saatujen  käsitteiden  ja  niiden  keskinäisten  suhteiden  merkitysten 

selittämisestä. Seuraavaksi  aineiston  valintaan  vaikuttavia  tekijöitä  yksittäisten  teoreettisten 

taustatekijöiden osalta.  

Varhaiskasvatus
Teknologiakasvatus 
ja mekatroniikka

Varhaiskasvatuksen 
pedagogiikka

Teknologiakasvatus 
varhaiskasvatuksessa
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Luvuissa 2 ja 4 avataan varhaiskasvatustieteen teoreettisia lähtökohtia eli miten pieni lapsi oppii 

ja kehittyy. Aineiston rajaukseen ja lopulliseen valintaan on vaikuttanut tutkijan oma asiantun-

tijuus tieteenalasta sekä esiymmärrys varhaiskasvatuksen ja teknologiakasvatuksen pedagogi-

sista  samankaltaisuuksista. Tutkittava  ilmiö  pureutuu  mekatroniikan  opetukseen.  Mekatro-

niikka on teknologiakasvatuksen yksi osa-alue tai alakäsite. Teknologiakasvatus on määritelty 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja tässä tutkielmassa sen sisältö avataan luvussa 

5. Tämän tutkielman  lähtökohdat kuitenkin osoittivat,  että  teknologiakasvatus  itsessään  on 

haastava ymmärtää ja se sekoitetaan helposti koulutusteknologiaan. Luvun 3 lähtökohta on siis 

ensisijaisesti  avata  teknologiakasvatuksen  käsitteitä,  tavoitteita ja sisältöjä yleisesti  ja edetä 

kohti mekatroniikan aihealuetta. Aineisto perustuu erilaisiin teknologiakasvatusta ja käsityö-

kasvatusta käsitteleviin teoksiin sekä artikkeleihin niin Suomesta kuin maailmalta. Tässä tut-

kielmassa  ollaan  tekemisissä  alle  kouluikäisten  lasten piirissä.  Yleisesti  voidaan  todeta,  että 

aineiston sisällöt sekä niissä mainitut oppimisen tavoitteet perustuvat kouluikäisten parissa teh-

tyihin tutkimuksiin. Aineiston valintaa on pyritty rajaamaan siten, että se kohdentuisi nimen-

omaan alle kouluikäisten opetukseen ja oppimisen tavoitteisiin. Suomalaisissa lähteissä löytyy 

usein esi– ja alkuopetuksen tavoitteet. Ulkomaisissa lähteissä teknologiakasvatuksen sisältöjä 

ja tavoitteita löydetään noin viidestä ikävuodesta alkaen.  

Aineiston pohjalta luodusta teoreettisesta viitekehyksestä on seuraavaksi etsitty toistuvia ja yh-

teisiä käsitteitä eri taustatekijöille. Niistä muodostuu tämän tutkielman sisällönanalyysin ana-

lyysirunko. Jo  aineiston  hankintavaiheessa  tutkijalle  alkoi  muodostua  käsitys  viitekehyksen 

taustatekijöitä yhdistävistä käsitteistä. Lapsi ymmärretään jokaisessa teorialuvuissa 2–5 aktii-

visena oppijana. Se ei kuitenkaan tunnu vastaavan tutkielman tutkittavaan ilmiöön ’Miten ope-

tan mekatroniikkaa pienille lapsille’ vaan näyttäisi olevan pikemminkin selittävän tutkimuksen 

seuraus  eli  lopputulos  tai  tavoite. Näin  ollen  on  syytä  pohtia,  miten  lapsi  voi  olla  aktiivinen 

oppija.  

Käsite aktiivinen oppija on konstruktivistisen oppimiskäsityksen tuote (luku 2.2). Oppimisym-

päristö luo puitteet oppimisprosessille, jossa lapsi voi aktiivisesti ja itsenäisesti omien koke-

musten ja havaintojen kautta luoda omaa oppimistaan. Vygotski (luku 2.3) määrittelee oppi-

misympäristön aktiivisen lapsen ja myös aktiivisen opettajan muodostamaksi kokonaisuudeksi 

ja nimesi sen lähikehityksen vyöhykkeeksi. Lähikehityksen vyöhykkeellä oppiminen tapahtuu 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opettajan tai itseään taitavamman kaverin kanssa. Teknolo-

giakasvatuksessa kokemuksellinen oppiminen sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen ta-
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pahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa (luku 3.1). Oikeanlainen oppimisympäristö luo puit-

teet yhdessä tekemiselle. Varhaiskasvatuksen pedagogiset lähtökohdat perustuvat aina yhtei-

sölliseen tekemiseen (luku 4) ja oppimisympäristö mahdollistaa ja tukee lapsen yksilöllistä op-

pimista  ja  kehitystä.  Käsite  oppimisympäristö  nostetaan  tässä  tutkielmassa  yhdeksi  analyy-

sirungon ominaisuudeksi, mikä on havaittu läpi koko teoreettisen viitekehyksen. On todettu, 

että oppimisympäristön muodostaa aktiivinen oppija yhdessä opettajan tai osaavamman kaverin 

kanssa,  jolloin  analyysirungon ominaisuudeksi muodostuu  lähikehityksen  vyöhyke  oppimis-

ympäristönä.  

Oppimisympäristöön  voidaan  olennaisena  osana  liittää  oppimisvälineet,  joiden  tarkoitus  on 

mahdollistaa lapsen aktiivista otetta oppimiseen. Oikeanlaisten oppimisvälineiden merkitystä 

on avattu luvussa 2.1.1 leikkilahjat ja 2.1.2 askartelut. Välineiden merkitys muodostuu niiden 

konkreettisuudesta. Lapsi oppii ensin välineiden avulla. Ajattelun sekä ongelmanratkaisutaito-

jen  kehittyessä  lapsi  etenee kohti  abstraktia  oppimista. Teknologiakasvatuksessa  välineillä 

näyttää olevan kaksi ulottuvuutta: niiden avulla suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan mutta 

toisaalta ne ovat välineitä, joilla osoitetaan oppimista. (luvut 3 ja 5.) Kysymys ’Miten opetan 

mekatroniikkaa  pienille  lapsille’  näyttää  teoreettisen  viitekehyksen  pohjalta  saavan  yhdeksi 

analyysirungon ominaisuudeksi oikeanlaiset oppimisvälineet, joiden avulla lapsi voi toimia ak-

tiivisena oppijana.  

Edellisten kokoavana voimana on opettaja, joka luo puitteet ja mahdollistaa lapselle aktiivisen 

oppijan roolin. Opettajan merkitys osoittautuu niin lapsuuden asiantuntijana kuin eri aihealuei-

den laaja-alaisena osaajana. Opettaja luo oppimisympäristön sekä valitsee sinne välineet tuke-

maan lasten yksilöllisiä oppimisen tavoitteita. Opettajalla on merkittävä rooli myös oppisisäl-

töjen suunnittelijana. Näitä on avattu muun muassa luvuissa 3.1, 4 ja 5.4.  

Analyysirunkoa  muodostettaessa  opettajan  rooli  voitaisiin  nähdä  edellä  nostettujen  ominai-

suuksien, oppimisympäristö ja -välineet sekä oppisisällöt, yläkäsitteenä. Tutkittavan ilmiön läh-

tökohta  ’Miten  opetan  mekatroniikka  pienille  lapsille’  ei  näyttäisi  nostavan  opettajan  roolia 

merkittävimmäksi yksittäiseksi ominaisuudeksi. Sekä varhaiskasvatuksen että teknologiakas-

vatuksen oppimistilanteessa opettaja on osa oppimisympäristöä eli lähikehityksen vyöhykettä 

(luku 2.3) ja yksi oppimisen väline, kuten luvussa 4 on Perkins’n mukaan osoitettu.  

Teoreettisessa viitekehyksessä avatuista käsitteistä on tässä luvussa koostettu sisällönanalyysin 

mukainen analyysirunko, joka koostuu neljästä ominaisuudesta: opettajan rooli, lähikehityksen 

vyöhyke oppimisympäristönä, oppimisvälineet sekä mielekkäät oppimisen sisällöt.  
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Kuvio 9. Tutkimusmetodina sisällönanalyysi. 

Kuvio 9. kuvaa tämän tutkimuksen sisällönanalyysin etenemistä. Siinä tutkittava ilmiö on ensin 

hajotettu luvun 6.1 mukaisesti käsitteisiin, joista muodostuu tämän tutkielman teoreettinen vii-

tekehys. Viitekehyksen aineisto on kerätty ja rajattu tässä luvussa esitetyllä tavalla. Teoreettisen 

viitekehyksen osa-alueiden käsitteitä on selitetty ja niistä tutkija on nostanut neljä merkityksel-

lisimmäksi osoittautunutta ominaisuutta analyysirungon rakenteeksi. Sisällönanalyysille (luku 

6.3) tyypillisesti aineisto koostuu tutkittavan ilmiön kannalta hajallaan olevasta tiedosta, joka 

on hermeneuttisen (luku 6.2) otteen mukaisesti konstruoitu uudeksi tiedoksi eli ’Miten opetan 

mekatroniikkaa pienille lapsille?’ 

Miten opetan mekatroniikkaa pienille lapsille?

Teoreettinen viitekehys

-varhaiskasvatus

-teknologiakasvatus

-varhaiskasvatuksen pedagogiikka

-teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa

Analyysirungon ominaisuudet

-opettajan rooli

-oppimisympäristö

-oppimisvälineet

-mielekkäät oppisisällöt

Miten opetan mekatroniikkaa pienille lapsille?
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7 Miten opetan mekatroniikkaa pienille lapsille? 

Tässä luvussa esitellään teoreettisen viitekehyksen kautta saatua aineistoa teknologiakasvatuk-

sesta varhaiskasvatuksen kentällä. Taustalla on luvussa 6 esitelty systemaattisen kirjallisuus-

katsauksen sisällönanalyysi, jonka lähtökohtana on ollut ensin hajottaa teoreettisen viitekehyk-

sen aineisto käsitteisiin ja määritellä ne. Alaotsikoihin on nostettu aineistosta merkityksellisesti 

esiin  nousseet käsitteet  sekä  niiden  vaikutus  teknologian  opetukseen  varhaiskasvatuksessa. 

Näistä  käsitteistä  on  muodostunut  tutkielman  analyysirunko (luku  6.3) eli  1) opettajan  rooli 

oppimistilanteessa, 2) oppimisympäristö, 3) oppimisvälineet sekä 4) oppisisällöt, jotka vastaa-

vat lapsen mielenkiinnonkohteisiin. Lapsen rooli aktiivisen oppijana läpi leikkaa kaikki edellä 

mainitut.  Tämän  tutkielman tavoitteena  on  rakentaa  varhaiskasvatuksen ammattilaisille  käsi-

kirja  teknologiakasvatuksen  metodeista  sekä  aihepiireistä,  erityisesti  mekatroniikan  maail-

masta. Teoksen avulla voi suunnitella oppituokioita pienille lapsille. Nämä metodit eivät rajoitu 

vain teknologiakasvatuksen piiriin vaan on helposti siirrettävissä varhaiskasvatuksen kaikkiin 

oppimisen osa-alueisiin.  

Varhaiskasvatuksen lähtökohta on lapsilähtöisyys, kuten luvussa 4 on kuvattu. Toiminnan läh-

tökohtana huomioidaan lapsen yksilölliset mielenkiinnonkohteet sekä lapselle luontaiset tavat 

oppia: leikki, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen ilmaisu. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet (2016) kuvaa lapsen aktiivisena oppijana ja aikuisen mahdollistajana. Varhaiskasva-

tuksen pedagogiikka rakentuu neljästä osa-alueesta: 1. Arvoperusta ja oppimiskäsitys, 2. Lasten 

mielenkiinnonkohteet  ja  tarpeet,  3.  Oppimisen  osa-alueet  sekä  4.  Laaja-alainen  osaaminen. 

Tässä tutkielmassa tavoitteena on esittää mekatroniikan opetuksen kannalta merkittäviä omi-

naisuuksia mutta on tärkeä huomioida edellä mainitut varhaiskasvatuksen neljä osa-aluetta. Ne 

luovat taustan kaikelle varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle, myös yk-

sittäisten sisältöjen, kuten mekatroniikan, opetukselle.  

Seuraavaksi  on  tullut  aika  esitellä  sisällönanalyysin  kautta  rakennetun  analyysirungon  neljä 

ominaisuutta.  

7.1 Opettajan rooli  

Varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa termi opettaminen korvataan usein termillä 

ohjaaminen. Näitä ei pitäisi nähdä toistensa vastakohtina vaan ohjaaminen on yksi opetuksen 

muoto.  Se,  kumpaa  termiä  käytetään,  riippuu  opittavan  asian  sisällöstä.  On  olemassa  tietoa, 
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joka on syytä oppia muistinvaraisesti. Taitotieto on käytäntöä, jota taas opitaan parhaiten teke-

mällä ja harjoittelemalla. Opettajan on syytä reflektoida omaa didaktista ja pedagogista tieto-

aan,  jotta  hän  pystyy  valitsemaan  ohjaamisen  tai  opettamisen  käsiteltävän  aiheen  lähtökoh-

daksi. Tämä on tärkeää, koska lähtökohta vaikuttaa oppimistilanteen hyvyyteen tai huonouteen. 

(Brotherus, Hytönen & Krogfors, 1999, s. 103–104.)  

Lähdettäessä suunnittelemaan tavoitteellista opetusta tietyn aihepiirin tiimoilta, opettajan tulee 

huomioida suunnitellessaan opetusta muun muassa seuraavia seikkoja: 1) opettaja tuntee ryh-

mänsä lapset ja heidän yksilöllisen tietonsa ja taitonsa sekä mahdolliset mielenkiinnonkohteet 

aiheen tiimoilta. 2) Opettaja asettaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet aiheen tiimoilta 

sekä  lapsen  yksilölliselle  oppimiselle  ja  kehitykselle,  joita  saavutetaan  opettamalla  juuri  ky-

seessä olevia asioita. Asettamalla selkeät tavoitteet, voidaan oppimisprosessia myös arvioida ja 

kehittää edelleen. Tähän tulee ottaa mukaan lapsi itse, omien taitojensa mukaan. 3) Opettaja 

suunnittelee aiheeseen johdattamisen strategian ja valitsee opetuksen ja ohjauksen menetelmät. 

Keskeistä  suunnittelussa  on  löytää  tavat  lapsen  sisäiseen  oppimisen  motivaatioon  aiheen  tii-

moilta. Lapselle ilmaistaan tavoiteltavat päämäärät. Tavoitteena on onnistumisen kokemus ja 

itsetunnon vahvistaminen. 4) Opettaja valitsee sopivat välineet, joiden avulla aihetta käsitellään 

ja huolehtii riittävästä ajankäytön suunnittelusta. Varhaiskasvatuksessa erityisesti leikki on yksi 

tärkeimmistä  lähtökohdista  oppimisen  toimintamuotona.  Opettaja  toimii  aktiivisesti  yhdessä 

lasten kanssa. 5) Opettaja keskustelee lasten kanssa oppimisprosessista ja antaa palautetta pro-

sessin aikana. Lasten kanssa yhdessä arvioidaan oppimisen prosessia ja lopputuloksia. (Brothe-

rus, Hytönen & Krogfors, 1999, s. 107–109.) Tämä luo puitteet luvussa 5.1 kuvatulle oppimisen 

syklille. 

Opetuksen  ja/tai  oppituokion  suunnittelun  merkitys  on  myös  varhaiskasvatuksessa  tärkeää. 

Huonoa suunnittelua seuraa usein huono toteutus. Pahimmillaan sillä tapetaan lapsen motivaa-

tio  oppimiseen  tai  opittava  asia  jää  pintatiedoksi  ilman  syvällistä  ymmärrystä.  Tätä  voidaan 

kuvata toiminnaksi toiminnan vuoksi. Oppituokio, aiheesta riippumatta, voidaan jaotella kuu-

teen vaiheeseen: 1) johdatteluvaihe, 2) tarkasteluvaihe, 3) uuden aiheen harjoitteluvaihe, 4) so-

veltamisvaihe, 5) kontrolli- ja arviointivaihe sekä 6) lopettamisvaihe. Johdatteluvaihe sisältää 

lasten  motivoimisen  ja  innostamisen  aiheen  piiriin.  Johdatteluvaihe  voi  olla  tavoitteellisen 

suunnittelun tulos tai yhtä hyvin spontaanisti syntynyt idea lasten kanssa. Tarkasteluvaiheessa 

aihetta syvennetään ja laajennetaan tutkimalla sitä eri näkökulmista. Seuraavaksi lapsi kokeilee 

ja harjoittelee uutta asiaa ja tälle vaiheelle tuleekin antaa riittävästi aikaa oppituokiolla. Sovel-

tamisvaiheessa  pohditaan,  mihin  uutta  taitoa  tarvitaan  tai  käytetään.  Tavoitteena  on  havaita 
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mahdollisimman monipuolisia käyttömahdollisuuksia ja yhteyksiä jo opittuun. Huomioitavaa 

on kuitenkin lasten ikä ja kehitystaso tässä vaiheessa. Tämä vaihe voidaan jättää myös seuraa-

vaan oppituokioon, jolla palautetaan mieleen jo opittua. Kontrolli- ja arviointivaihe perustuu 

lapsen ja aikuisen yhteiseen pohdintaan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Kontrollivaihe 

sisältää esimerkiksi sääntöleikeissä lapsista lähtevän sääntökontrollin leikissä. Lopetusvaiheen 

merkitys korostuu lopetuksen ennakoimisella eli lapsella on aikaa suorittaa toiminta loppuun 

sekä mahdollisesti jälkien siivoamiseen. Lopetusvaiheessa ajatus siirretään seuraavaan tilantee-

seen  sekä  siihen  motivoimiseen.  Ajallisesti  lopetusvaihe  tulisi  saavuttaa  ennen  lapsen  innon 

lopahtamista tekemiseen. (Brotherus, Hytönen & Krogfors, 1999, s. 111, 195–197.)   

Varhaiskasvatuksessa teknologiakasvatuksen aihepiireihin pureudutaan alkeiden sekä perusasi-

oiden ymmärtämisen lähtökohdista. Tavoitteena on laaja-alaisuus eli teknologiakasvatus sisäl-

lytetään lapsen arjen tasolle. Erilaisten rakennussarjojen avulla teknologian aihepiirejä voidaan 

käsitellä lapsille mielekkäällä tavalla. (Järvinen, Lindh & Alamäki, 2001, s. 20–21.) Mekatro-

niikka on vahvasti tämän päivän sekä tulevaisuuden teknologiaa ja arkea (Bishop & Ramasub-

ramanian, 2005, s. 9). Tämän perusteella mekatroniikka on mainio lähestymistapa varhaiskas-

vatuksen teknologiakasvatukseen. de Vries (2005) muistuttaa, että teknologiakasvatuksen si-

sältöjä  voi  olla  haastavaa  opettaa  kirjojen  ja  suullisten  ohjeiden  avulla.  Hän  nostaa  Deweyn 

tekemällä oppimisen (learning by doing) ehkäpä parhaaksi oppimismetodiksi teknologiakasva-

tuksen sisältöjen ymmärtämiseen. Opettajan tehtävänä on näyttää erilaisia tekniikoita tekemi-

selle, ei varsinaisesti tehdä valmiita malleja, joita lapset kopioivat. Erilaisten kuvien käyttö oh-

jeistuksen tukena voi myös auttaa oppimisprosessin aloittamiseen.  (de Vries, 2005, s. 47.)  

Varhaiskasvatuksessa lapsi nähdään aktiivisena oppijana, kuten luvussa 2 on todettu Fröbelin, 

Piaget’n sekä Vygotskin mukaan. Opettajan tulisi suunnitteluvaiheessa huomioida lasten yksi-

lölliset mielenkiinnonkohteet, jotta tekeminen olisi lapselle mielekästä ja motivoivaa. Halinen 

ym. (2016) peräänkuuluttaa lasten omien aloitteiden ja kysymysten huomioimisen sekä erilais-

ten tiedon hankinnan ja ongelmanratkaisutaitojen tukemisen opetustilanteissa. Lapsen yksilöl-

lisyys huomioiden tulisi tarjota mahdollisuus toimia itsenäisesti, parin kanssa tai pienissä ryh-

missä, kun tehdään havaintoja, pohditaan vaihtoehtoja, tutkitaan ja kokeillaan niitä ja näin muo-

dostetaan käsityksiä opittavasta asiasta. Omien ratkaisujen sanallistaminen ja perustelu on mer-

kityksellistä  syvällisen  oppimisen  kannalta  ja  tähän  opettajan  tulisikin  lasta  ohjata.  (Halinen 

ym. 2016, s. 139–140.)  
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Brotherus, Hytönen ja Krogfors (1999) nostavat esille mahdollisen ongelman, kun opetus suun-

nitellaan yksistään lapsen mielenkiinnonkohteiden varaan (katso myös luku 4). Lapsen mielen-

kiinto voi olla hyvinkin suppea ja kehityksen kannalta pinnallista. Mielenkiinnonkohteet voivat 

myös vaihdella nopealla tempolla, jolloin lapsi ei opi tärkeää pitkäjänteisyyttä tehtävien teke-

miseen tai oikeita työskentelytapoja. Lapsi voi työskennellä hyvinkin intensiivisesti oman mie-

lenkiinnonkohteensa parissa mutta tekeminen voi olla ns. epä-älyllistä, joka vain vahvistaa lap-

sen omia ennakkokäsityksiään ja -luulojaan. Tästä voidaan käyttää termiä pursuing an interest, 

kiinnostuksen seuraaminen. Tavoitteellisempaa olisi pyrkiä developing an interest eli kiinnos-

tuksen muokkaamiseen, jolloin lapsi etsii laajempia ja syvällisempiä näkökulmia omaan mie-

lenkiinnonkohteeseensa. Opettajan tehtävä on johdattaa lasta näistä jälkimmäisen pariin, kiin-

nostuksen muokkaamiseen. Tämä vaatii opettajalta myös lapsen omien mielenkiinnonkohtei-

den ulkopuolelta tuotuja virikkeitä, kokemusmaailman laajentamista. Jokainen lapsi tulee ryh-

mään omine kokemusmaailmoineen ja mielenkiinnonkohteineen, joilla kaikilla ei välttämättä 

ole  syvällistä  kasvatuksellista  merkitystä.  Aktiivinen  opettaja  rakentaa  siis  mahdollisuuksia, 

mallintaa tehtävän suorittamisen tekniikoita, innostaa ja haastaa lasta sekä rohkaisee ja kyseen-

alaistaakin  lapsen  ajatusprosessin  etenemistä.  Lähikehityksen  vyöhykkeellä  työskenneltäessä 

on tärkeää tukea myös sosiaalista vuorovaikutusta ryhmän sisällä. Uusi Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2016 on jo todettu määrääväksi asiakirjaksi luvussa 2. Jokaisella lapsella on 

oikeus  päästä  kaikkien  oppimisen  osa-alueiden  ja  laaja-alaisen  oppimisen  piiriin.  Tämä  luo 

tasa-arvoa elinikäisen oppimisen polulle riippumatta lapsen sosiaalisesta taustasta. (Brotherus, 

Hytönen & Krogfors, 1999, s. 51–53.; Halinen ym. 2016, s. 140.)  

7.2 Lähikehityksen vyöhyke oppimisympäristönä 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimista ja kehitystä. Lapsi kehittyy oppies-

saan uutta. Piaget ja konstruktivistinen oppimiskäsitys nostaa oppimisympäristön merkityksen 

aktiivisen oppijan rinnalle (luku 2.2). Vygotski (luku 2.3) lisäsi aktiivisen lapsen ja oppimis-

ympäristön rinnalle aktiivisen opettajan tai osaavamman kaverin. Opettajan merkitys opetusti-

lanteessa on toimia oppimisympäristön ja näin lähikehityksen vyöhykkeen rakentajana. Lähi-

kehityksen  vyöhykkeellä  lapsi  toimii  aktiivisena  oppijana  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa 

osaavampien kavereiden sekä opettajan kanssa yhdessä. Lapsen on itse saatava ratkaista teh-

tävä/ongelma mutta opettaja voi edesauttaa prosessia kysymyksillä ja pyytämällä lasta kerto-

maan, mitä on tekemässä ja miten on päätynyt ratkaisumalliinsa. Erilaisilla oppimisvälineillä 

voi myös edesauttaa ratkaisuun pääsyä. Välineiden merkitys onkin siinä, että lapsi oppii ensin 
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ratkaisemaan ongelman välineiden avulla, jonka jälkeen voidaan lasta ohjata päättelemään sa-

mankaltaisia ongelmia ilman välineitä. Opettajan tärkein tehtävä on havaita yksilöiden aktuaa-

lisen osaamisen taso sekä heidän potentiaalisen osaamisen taso, jotta hän pystyy luomaan riit-

tävän haastavia sekä yksilön tarpeita vastaavia oppimistilanteita. (Hännikäinen & Rasku-Putto-

nen, 2001, s. 174.) Oppimisvälineiden merkitystä on tässä tutkielmassa avattu luvuissa 2.1.1 ja 

2.1.2.  

Oppimistilan tulee olla oppimista edistävä ja kannustava. Leikkimielisyys ja huumori luovat 

ilmapiirin, jossa jokaisella on lupa myös erehtyä ja oppia niistä. Tilat ja välineet ovat merkittä-

vässä  asemassa:  riittävästi  tilaa  suunnitteluun ja  kokeiluun/toteutukseen  sekä monipuolisesti 

välineitä  tukemaan  suunnitteluprosessia  (perinteiset  kynä+paperi,  tietokonesovellukset  suun-

nitteluun ja dokumentointiin). Materiaalia tulee olla riittävän paljon ja niiden tulisi ohjata lasta 

(tässä) mekatroniikan tutkimuksiin ja kokeiluihin. Töille pitää olla riittävästi tilaa ja niiden tulisi 

olla koko ajan esillä, jotta niillä aikaansaadaan virikkeellinen oppimisympäristö. Huomionar-

voista olisi tilojen joustavuus/muunneltavuus sekä luonnontieteen ja kuvataiteen tilojen lähei-

syys yhteisiä projekteja silmällä pitäen. Oppimisympäristön tulisi stimuloida lasten luovuuden 

kehitystä. (Parikka, Rasinen & Kantola, 2000, s. 51–52.; Lewis, 2008, s. 259. & Uusikylä, 2001, 

s. 21.)  

Mekatroniikan aihealueisiin vastaava oppimisympäristö näyttäisi muodostuvan edellä esitetyn 

mukaisesti. Luku 5 on avannut varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksen tavoitteiksi kokeile-

van ja tutkivan työtavan, ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisen sekä luovuuden ja 

keksimisen  kehittämisen.  Yleisesti  teknologiakasvatuksen  tavoitteita  on  esitetty  luvussa  3.1. 

Samat tavoitteet sisältyvät mekatroniikan oppimiseen. Luvussa 3.2 on määritelty mekatroniikka 

ja sen sisältöalueet. Teknologiakasvatuksen, sekä siis mekatroniikan, oppimisympäristö raken-

tuu lähikehityksen vyöhykkeelle. Merkittävää on, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa 

toisten oppijoiden kanssa. Ihanteellisin tilanne muodostuu, kun oppilaat eivät omaa saman ta-

soista tietämystä vaan saavat virikkeitä sekä uutta tietoa toinen toisilta. Oppimisympäristön tu-

lee tukea myös projektiomaista työskentelyä, joka on teknologiakasvatuksen perusmetodi. Pro-

jektityö vaatii oppimisympäristöltä riittävästi tilaa sekä keskeneräisille töille että uteliaisuutta 

herättäville valmiille töille ja välineille. Kaiken pitäisi olla esillä.  
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7.3 Mekatroniikan oppimisvälineitä 

Oikeanlaisten oppimisvälineiden merkitys lapsen  kehityksen ja oppimisen tukena on merkit-

tävä. Johann  Heinrich  Pestalozzi  (1803)  kiteytti:”  things  before  words,  concrete  before  ab-

stract”. Pestalozzin ajatus oli, että lapsi oppii aistien ja fyysisen aktiivisuuden kautta. Pestaloz-

zin innoittamana Friedrich Fröbel perusti maailman ensimmäisen lastentarhan 1837, minkä toi-

minnassa oppimisvälineillä ja fyysisellä aktiivisuudella oli merkittävä rooli. Fröbel (luku 2.1.1) 

kehitti 20 leikin lahjaa, jotka sisälsivät muun muassa erilaisia muotopaloja, joita voitiin havaita 

luonnossa. Edelleen päiväkodeissa erilaiset välineet leikkiin ja sitä kautta oppimiseen ovat mer-

kittävässä asemassa. Nykyisin tulisi kuitenkin huomioida uudet, modernit arjen haasteet ja eri-

laisten ilmiöiden tutkimiseen tulisi olla oikeanlaiset välineet. Nykyajan lapset varhaiskasvatuk-

sessa oppivat sellaisia asioita, joita aiemmin on pidetty ylempien kouluasteiden aihepiireinä. 

Tämä on seurausta muun muassa digitalisaatiosta. (Resnick, 1998, s. 43–44.) Ovatpa oppimisen 

ja leikin välineet sitten mitä tahansa on syytä huomioida, että ne ovat helposti saatavilla ja että 

niitä on riittävän paljon. Huomioitavaa on myös lasten kehitystaso ja ikä sekä ymmärrys leikin 

olemuksesta. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee leikkiin ja leikkivälineiden 

käyttöön aikuisen ohjausta ja mukanaoloa. (Brotherus, Hytönen & Krogfors, 1999, s. 185.) 

Mekatroniikka on määritelty rakentuvan mekaniikan, elektroniikan, säätöjärjestelmien sekä tie-

totekniikan  osa-alueista.  Yhdessä  ne  muodostavat  toisiinsa  limittyvän  kokonaisuuden,  kuten 

luvussa 3.2 on esitetty. Oppimisvälineet tulisikin valita näitä osa-alueita silmällä pitäen. Ja ku-

ten edellä on mainittu, huomionarvoista on myös ryhmän lasten ikä ja kehitystaso, sekä lasten 

yksilölliset mielenkiinnonkohteet aiheeseen. Teknologiakasvatuksen aihepiireihin sopivia väli-

neitä ovat erilaiset rakentelusarjat, kuten Legot ja Mecanot. Erityisesti Legolta on saatavilla eri 

ikätasoille sopivia sarjoja, joista mainittakoon Lego Steam Park, Simple Machines Set ja Lego 

Tech Machines. Steam muodostuu englanninkielen sanoista science (tiede), technology (tekno-

logia), engineering (tekniikka, rakentaminen), art (taito) ja math (matematiikka). Mainitut sarjat 

on suunniteltu varhaiskasvatusikäisille eli 1–8 –vuotiaille lapsille, joten ne perustuvat teknolo-

giakasvatuksen perustasolle eli voimaan, liikkeeseen, mittaamiseen sekä luovuuden ja ongel-

manratkaisutaitojen kehitykseen (luku 3.1). Viitteellisistä ikäsuosituksista huolimatta, viitaten 

lukuun 7.2, varhaiskasvatuksessa olisi hyvä olla tarjolla myös vaativampia rakennussarjoja, ku-

ten Lego Technic. Mekaniikan osioon on siis helppo vastata varhaiskasvatuksessa. Lisäosina 

kaikkiin edellä mainittuihin Legosarjoihin on saatavilla paristolla tai ladattavilla akuilla toimi-

via sähkömoottoreita, joiden avulla mekaaniset rakenteet saadaan liikkumaan. Näin päästään jo 

askel lähemmäksi mekatroniikkaa.  
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Elektroniikka  osioon  päästään  helposti  käsiksi  edellä  mainittujen  sähkömoottoreiden  kautta. 

Toisaalta luvussa 5.4 mainitaan elektroniikan osalta esimerkkinä tutustuminen taskulamppuun 

ja sen toimintaan. Tämän tiimoilta voisi mielekkääsi tuoda päiväkoteihin rakenteluvälineiksi 

paristoja,  sähköjohtoa,  sähköteippiä  sekä  hehkuja  (lamppu).  Näiden  avulla voidaan  rakentaa 

yksinkertainen suljettu virtapiiri eli lamppu syttyy, kun siihen kiinnitetyt johdot kytketään pa-

ristoon. Tässä kohtaa on syytä muistuttaa, että paristoista saatava volttimäärä on 1,5–12 V.  

Säätöjärjestelmät ja ohjelmointi vaikuttavat jo haasteellisemmalta. Tässä laite pitäisi saada te-

kemään  haluttua  toimintaa  ohjelmoinnin  avulla.  Swallow  Systems’n  valmistama  PUTTE  on 

pieni ja yksinkertainen robotti. PUTTE-robotissa on seitsemän näppäintä, joiden avulla se voi-

daan ohjelmoida kulkemaan sopivalle ruudukolle suunnitellun reitin. Tableteille on saatavilla 

vastaavanlainen ohjelma, Bee-Bot.  

Haasteellisin osio onkin mekatroniikan kokonaisuus eli millä tavalla vastataan niin mekaniikan, 

elektroniikan kuin säätöjärjestelmien ja niiden ohjelmoinnin osioihin. Vastaus tähän voisi olla 

esimerkiksi Legon WeDo2 rakennussarja. Se sisältää niin mekaanista rakentamista kuin erilai-

sia sensoreita, joiden toimintaa ohjelmoidaan kuvakepohjaisella koodausohjelmalla. Samankal-

tainen toinen sarja Legolta on Mindstrom EV3 mutta se lienee turhan haastava sarja alle kou-

luikäisille lapsille.  

Lego Education sivustolla on saatavissa ilmaiseksi opetuksen oppaita, kun käytössä on edellä 

mainittuja  Lego-sarjoja. Opetus  pohjaa  tarinoihin  ja  leikinomaisuuteen. Huomionarvoista  on 

se, että ne eivät perehdy ainoastaan teknologian oppimiseen vaan teknologian oppimisvälinei-

den avulla opitaan myös muun muassa yhteisöllisyyttä, kielellisiä taitoja ja tarinankerrontaa, 

sosiaalisia  taitoja  sekä  luonnollisesti  matemaattisia  taitoja.  Tämä  vastaa  varhaiskasvatuksen 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin, jotka on esitelty luvussa 4.2.  

Teknologiakasvatus on yksi osa Tutkin ja toimin ympäristössäni oppimisen osa-aluetta. Ympä-

ristökasvatus tuo siihen kestävän kehityksen näkökulman. Teknologiakasvatus pohjautuu teke-

mällä oppimiseen ja ongelmanratkaisuun. Materiaalisesti oppivälineiden yhteyteen on näin ol-

len nostettava erilaiset kierrätysmateriaalit, kuten paperit, puu, metalli ja tekstiilit rakentelun ja 

tutkivan työtavan välineiksi. Näitä on helppo yhdistellä myös edellä mainittujen välineiden ja 

materiaalien kanssa.  
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7.4 Esimerkkejä mekatroniikan oppimistehtävistä 

Tutkielman yhtenä tavoitteena on luoda käsikirjaa varhaiskasvattajille, minkä avulla voi kehit-

tää omaa ammattitaitoa teknologiakasvatuksen ja erityisesti mekatroniikan tuomien mahdolli-

suuksien kautta. Seuraavaksi esitän muutaman esimerkin oppimistehtävistä, joiden avulla voi 

oppia  enemmän  tai  vähemmän  mekatroniikan  sisältöalueista. Lähtökohtana  on  avoin  tehtä-

vänanto, joka on avattu luvussa 5.1 Tutkiva ja kokeileva työtapa. Tehtävät voidaan toteuttaa 

yksilö  tai  parityöskentelynä,  joista  jälkimmäinen  on  suositeltavaa,  viitaten (luvut  2.3  ja  7.2) 

lähikehityksen vyöhykkeeseen oppimisympäristönä. Edellä mainitut Lego-sarjat on lähtökoh-

taisesti  suunniteltu  parityöskentelylle. Aihepiiriin  on  syytä  tutustua  ensin  yhdessä  ryhmän 

kanssa esimerkiksi kuvien ja keskustelun kautta. Tämä toimii johdantona aiheeseen (luku 7.1), 

jotta kaikille on lähtökohdat tarttua annettuun tehtävään.  

1) Krokotiilijoen ylitys (LEGOEducation.com, Early Simple Machines: Crossing Croco-

dile River)  

Ongelma: Sami ja Sara ovat viidakkovaelluksella. He saapuvat kuohuvan joen rantaan. Joessa 

he näkevät uimassa useita krokotiilejä. Samin ja Saran pitäisi kuitenkin päästä joen yli jatka-

maan vaellustaan. Voitko sinä auttaa Samin ja Saran turvallisesti joen yli? 

Tehtävänanto: Suunnittele ja rakenna kestävä ja turvallinen silta, joka on: 

- vähintään 20 cm pitkä, eikä tuolla matkalla kosketa maata 

- vähintään 10 cm joen yläpuolella 

- kestää Samin ja Saran yhteisen painon. 

Lopuksi mitataan ja testataan, vastaako silta tehtävänantoon.  

Jatkotehtävänä on suunnitella siltaan nostomekanismi, että jokilaiva pääsee kulkemaan vapaasti 

myös sillan kohdalla. Nostomekanismi voi olla ensin käsikäyttöinen. Miten se toimisi sähkö-

moottorin avulla? 

2) Alamäkiajo (Teknokas.fi, 2011, oppimateriaalit: koneet ja mekanismit) 

Tässä materiaalina on erilaiset kierrätysmateriaalit, kuten: maitopurkit, renkaat, puu ja metalli-

tikut, erilaiset painot ym. sälä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös Legoja tai muita aihee-

seen soveltuvia rakennussarjoja. Etukäteen rakennetaan saatavilla olevista kalusteista tai väli-

neistä sopiva kalteva pinta, jossa mäkeä lasketaan. Kaltevuutta olisi hyvä pystyä muuttamaan. 
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Tehtävänanto: Ideoi, suunnittele ja toteuta alamäkiajoon soveltuva laite, joka etenee mahdolli-

simman pitkälle rampista saadun vauhdin avulla.  

3) Mäkikiipijä (Jaakko Nykänen, Oulun yliopisto: robotiikan ja automaation kurssimateri-

aalit 2013–2014)  

Materiaalina Lego Technic -sarjat, jotka sisältävät erilaisia hammasrattaita sekä sähkömootto-

reita. Tässä tehtävässä voidaan käyttää samaa kaltevaa pintaa, kuin esimerkissä 2. Mikäli ala-

mäkiajon laite toteutetaan Legoilla, voidaan jo suunniteltua ajoneuvoa tässä tehtävässä jatkoja-

lostaa.  

Tehtävänanto: Ideoi, suunnittele ja toteuta sähkömoottorilla toimiva ajoneuvo, joka kiipeää ylä-

mäkeä mahdollisimman pitkälle.   

4) Lamppu syttyy (Teknokas.fi, 2011, oppimateriaalit: sähkö ja elektroniikka) 

Materiaaleja tämän tehtävän suorittamiseen ovat: kartongit, paperit ja pahvit, alumiinifolio, pa-

riston pitimet ja paristot, sähköjohtoa, ledejä tai hehkulamppuja kantoineen, sähköteippiä, pa-

periliittimiä, liimaa, nitoja, sakset.  

Tehtävänanto 1: Miten saat valon/ledin syttymään? Tässä muodostetaan suljettu virtapiiri. 

 

 

 

Kuvio 10. Kytkentäkaavio (http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/sahko/2_virtapiiri.htm)  
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Tehtävänanto 2: Miten saat kaksi valoa/lediä syttymään? (sarjaan kytkentä) 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Kytkentäkaavio: sarjaan kytkentä (http://www.edu.helsinki.fi/malu/kir-

jasto/sahko/2_virtapiiri.htm)  

5) Avaruus PUTTE (Merja Tapio & Laura Schutskoff, Oulun yliopisto: Planeetta Tsetol-

dra 7) 

Tässä  tehtävässä  etukäteen  ollaan  jo  tutustuttu  PUTTE-robotin  tai  Bee-Bot’n  ohjelmointiin. 

Tehtävä  vaatii  etukäteistyötä  joko  opettajalta  tai  yhdessä  lasten  kanssa  toteutetun  planeetan 

suunnitteluun ja toteutukseen PUTTE-ruudukolle. PUTTE-robottiin kiinnitetään kuumaliimalla 

neula kärkeen, jonka avulla kentältä voidaan räjäyttää sinne piilotetut suojakalvot eli ilmapallot. 

Taustatarina: On vuosi 2133. Mars on jo asutettu. Planeetta Tsetoldra 7 on osoittautunut arvok-

kaaksi  ihmiskunnan  seuraavan  siirtokunnan  perustamispaikaksi.  Ensimmäiset  luotaimet  ovat 

lähettäneen tietoa, jonka seurauksena avaruusyksikkö on lähettänyt tarvittavia välineitä ja ruo-

katarvikkeita planeetan tutkimus- ja alkusiirtokunnan perustamisryhmille. Viimeinen kuvama-

teriaali on kuitenkin osoittanut planeetan asukkien päässeen käsiksi tarvikepakkauksiin ja pii-

lottaneen  ne  ympäristöön.  Onneksi  oliot  eivät  ole  saaneet  purettua  avaruusyksikön  koodeja, 

joten tavarat ovat edelleen käyttökuntoisia. 

Tehtävänanto: Etsi mahdollisimman monta Tsetoldra 7 -olioiden piilottamaa tarvikepakkausta 

ja räjäytä suojakalvot niiden ympäriltä. Aluksen ohjelmointiin on käytössä 50 merkkiä ja aikaa 

ohjelmointiin on 20 sekuntia. Avaruusyksikkö toivottaa onnea matkaan!  

Lego  WeDo2  ja  Mindstorm  EV3  toimivat  mekatroniikan  ytimessä.  Lasten  kanssa on  syytä 

aloittaa näillä työskentely ohjeiden mukaisella laitteen rakennuksella. Näin varmistetaan, että 

laite ohjelmoinnin jälkeen voi toimia halutulla tavalla. Näiden sarjojen avulla on siis syytä har-

joitella mallirakentamista. Sarjat sisältävät perinteisistä legoista poikkeavia palikoita ja niiden 

kiinnitystapoja.  Näiden  sarjojen  ydin  onkin  ohjelmoinnissa  eli  koodauksessa. Laitteessa  on 

moottorit, joilla sen saa ohjelmoitua liikkumaan. Lisäksi laitteella on sensoreita eli aisteja, joita 
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ohjelmoimalla laite osaa esimerkiksi pysähtyä ennen seinään törmäämistä tai törmätessään sei-

nää se peruuttaa ja muuttaa suuntaa. Molemmille sarjoille on ilmaisesti ladattavissa ikoni- eli 

kuvakepohjainen ohjelmointiohjelma. Kuvakepohjainen ohjelma ei vaadi välttämättä lukutai-

toa  vaan  lapset  oppivat  kuvakielen  avulla  valitsemaan  halutut  ohjelmoinnin  kohteet.  Lego 

WeDo2 suositusikä on 7 vuodesta ylöspäin, Mindstorm EV3:llä puolestaan alkaen 10 ikävuo-

desta.  

Mekatroniikan aihepiirissä on kuitenkin pidettävä mielessä lasten mielikuvitus ja sen tuotteena 

rakennetut laitteet ja koneet. Mekatroninen ajattelu kehittyy siis ilman valmiita robottisarjoja-

kin. Lapsen rakentama avaruusalus voi sisältää paljonkin mekaanisia ratkaisuja, tulevaisuuden 

energialähteitä sekä aistisensoreita, joita ohjataan mielikuvitusta sanoittaen: ”ku tää tutka näkee 

vihollisen, nii sit toi laser ampuu sitä”. Lego Mindstormilla sama voitaisiin toteuttaa liiketun-

nistimen avulla (tää näkis vihollisen) ja liikkeen havaittua rakennettu laite esimerkiksi syöksyisi 

kohti havaittua vihollista.  

Lego Education ja Teknokas-hankkeen sivuistoilta on noudettavissa lukemattomia määriä val-

miita oppituokion sisältökuvauksia ja tehtävänantoja teknologiakasvatuksen aihepiireistä. Al-

lekirjoittanut suosittelee tutustumaan niiden sisältöihin, kun rakentaa itselle loogisesti etenevää 

teknologiakasvatuksen työkalupakkia opetussisältöineen.  
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8 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen eettisyyteen tutkija törmää jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Miksi tutkimus 

on tärkeä, kenelle se tehdään, miten aineisto kerätään ja analysoidaan sekä raportointivaiheessa 

kerrotaan faktat ja annetaan kunnia hänelle, kenelle se kuuluu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2003, s. 26–28.) Laadullinen tutkimus on aina tutkijan tulkinta kerätystä aineistosta. Tutkija siis 

reflektoi itseään suhteessa kehkeytyvään tutkimukseen. Tutkijan oma historia vaikuttaa jo tut-

kimuksen esiasetelmiin, samoin kuin tapaan tulkita saatua aineistoa. Pohtiessaan tulkintojaan, 

tutkijan on syytä reflektoida omaa tutkimustaan monitahoisesti. Tutkimuksen raportti on tutki-

jan reflektiivinen tulkinta asian tilasta, raportti on tutkijan tulkinta todellisuudesta. Tutkimuk-

sen etenemisen raportissa tutkija tekee näkyväksi oman ajattelunsa kulun: lukija voi itse arvi-

oida tutkijan onnistumista. (Heikkinen, H.L.T. & Syrjälä, L. 2007, s. 152–154.)  

Käsiteltäessä  tutkimuksen  luotettavuutta,  törmätään  kahteen  sitä  kuvaavaan  termiin.  Validi-

teetti kuvaa sitä, vastaako tutkimuksen lopputulos sille asetettuihin tavoitteisiin. Reliabiliteetti 

puolestaan kuvaa, onko tutkimus toistettavissa. Laadullisen tutkimuksen piirissä näitä kohtaan 

kritisoidaan,  koska  ne  ovat  lähtökohtaisesti  määrällisen  tutkimusotteen  käsitteitä.  (Tuomi  & 

Sarajärvi, 2013, s. 136.) Tämän tutkimuksen osalta voidaan kallistua validiteettiin, sillä tutki-

mus ei ole toistettavissa vaan sillä pyritään yksiselitteisesti vastaamaan sille asetettuihin tavoit-

teisiin eli löytämään varhaiskasvatuksen ammattilaisille vinkkejä teknologian opetuksen suun-

nitteluun ja toteuttamiseen.  

Laadulliselle tutkimukselle ei ole varsinaisesti olemassa yksiselitteisiä ohjeita, joilla tutkimuk-

sen  luotettavuutta  arvioidaan. Tutkijan  tulisi  esittää  tutkimuksen  kulku  yksiselitteisesti,  jotta 

lukija voi muodostaa käsityksen, miten tuloksiin on päästy. Tuomi ja Sarajärvi (2013) esittelee 

teoksessaan listauksen, jota yleisimmin käytetään arvioitaessa laadullisen tutkimuksen luotet-

tavuutta. Laadullista tutkimusta arvioidaan aina kokonaisuutena eli johdonmukaisuus korostuu. 

Luotettavuutta arvioitaessa tulisi selvittää: 1) mitä tutkitaan ja miksi, 2) miksi tutkit juuri tätä, 

3) miten aineisto on kerätty, 4) millä perusteella lähteet on valittu, 5) tutkijan ja tietolähteen 

suhde, 6) tutkimuksen aikataulu, 7) miten aineisto analysoitiin, 8) miksi tutkimus on luotettava 

ja 9) miten tutkimuksen raportoinnissa on onnistuttu. Vähintään näihin osioihin tutkijan tulisi 

vastata raportointivaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 140–141.)   

Tämän tutkielman eettisyyttä ja luotettavuutta arvioidaan seuraavassa luvussa. 
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9 Pohdinta 

On tullut aika koota langanpäät yhteen. Tämän pro gradu tutkielman aihe on kohdentunut var-

haiskasvatuksen tieteenalaan. Lähtökohdat tutkimukselle syntyi, kun uusi normipohjainen Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 nimesi viisi oppimisen osa-aluetta vanhojen orientaa-

tioiden tilalle. Yksi näistä osa-alueista on Tutkin ja toimin ympäristössäni, joka pitää sisällään 

matemaattisen ajattelun, teknologiakasvatuksen sekä ympäristökasvatuksen. Allekirjoittaneen 

oma  mielenkiinto  perinteistä  teknistä  käsityötä  kohtaan  varhaisesta  lapsuudesta  saakka,  sai 

laaja-alaisemman,  modernimman  näkökulman  Teknologiakasvatuksen  sivuaineopintojen 

kautta. Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman velvoittavuus sai ammattilaisten keskuudessa ai-

kaan ehkä pienimuotoisen paniikin. Sen sisältöä tulisi noudattaa lasten kanssa työskenneltäessä. 

Nyt sinne oli nostettu uutena terminä teknologiakasvatus. Keskustelut kollegoiden kanssa ym-

päri Suomea antoi ymmärtää, että teknologiakasvatus nähtiin erilaisina tieto- ja viestintätekno-

logisina laitteina  ja  harmiteltiin  sitä,  kuinka  eriarvoisessa  asemassa  päiväkodit  olivat  näiden 

laitteiden osalta. Tämä todellisuus on antanut lähtökohdat tälle tutkielmalle. Oli syytä selvittää, 

mitä on teknologiakasvatus yleensä ja millaisia sisältöjä se tarjoaa varhaiskasvatukselle. Entä 

mitä on sen opettamisen ja oppimisen tavat. Sivuaineopintojen kautta allekirjoittanut koki he-

rätyksen robotiikkaa kohtaan ja syntyi ajatus, että se piti tuoda myös alle kouluikäisten lasten 

ulottuville.  Mekatroniikan  sisältöalueet tarjoavat  mahdollisuuden  tähän.  Lopulliseksi  tavoit-

teeksi muodostui edellä esitettyjen pohjalta rakentaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille tekno-

logiakasvatuksen käsikirja, jonka avulla voi kehittää omaa pedagogista osaamista teknologian 

ja tässä erityisesti mekatroniikan aihealueiden sisältöjen osalta.  

Tämä tutkielma on teoreettinen ja sen lähdeaineisto koostuu erilaisista kirjallisista dokumen-

teista. Tutkimus  on systemaattinen kirjallisuuskatsaus.  Aineistoa  on  kerätty  tutustumalla  ai-

heesta tehtyihin aiempiin tutkimuksiin ja niistä esille nousseisiin lähteisiin. Teknologinen si-

vistys on maailmanlaajuisesti tunnustettu kansalaisen perustaito, joten oli syytä tutustua tekno-

logiakasvatuksen sisältöihin myös muissa maissa. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä empii-

risiä aineistoja, kuten haastatteluja tai havainnointia ei tähän tutkielmaan ole sisällytetty. Tut-

kielman luonne on hermeneuttinen eli tavoitteena on ymmärtää ja selittää teoreettisen viiteke-

hyksen käsitteitä. Teoreettinen viitekehys on muodostettu tutkittavan ilmiön eli ’miten opetan 

mekatroniikkaa pienille lapsille’ taustakäsitteiden pohjalta. Ne on esitelty luvuissa 2–5. Sisäl-

lönanalyysin mukaisesti teoreettisen viitekehys on ensin hajotettu käsitteisiin, joista merkittä-

vimmiksi  nousseet muodostavat  tutkielman  analyysirungon.  Analyysirungon  ominaisuudet 
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vastaavat tutkielman kysymykseen ’Miten opetan mekatroniikkaa pienille lapsille’ ja muodos-

tavat näin rakenteen kyseiselle luvulle.  

Haasteet aineiston osalta näyttäytyi aluksi vaikeutena löytää aiempaa tutkimustietoa ja sittem-

min aineiston karttuessa haasteeksi tuli englanninkielisen teknologiasanaston ymmärtäminen. 

Toisaalta  aloittelevana  tutkijana  epävarmuus  aineiston  relevanttiudesta  tai  riittävästä  laajuu-

desta  on  jatkuvasti  läsnä.  Teoreettisessa  viitekehyksessä  käytetyt  lähteet  näyttäisivät  tuovan 

esille tälle tutkielmalle olennaiset käsitteet ja avaavan niiden merkitykset. Näin aineiston rele-

vanttius näyttäisi toteutuvan. Aineiston riittävä laajuus on toinen seikka. Kyseessä on kuitenkin 

pro gradu tutkielma eli tarkoituksena on oppia tieteellisen tutkimuksen periaatteita. Sitä näkö-

kulmaa vasten aineiston laajuus lienee riittävä. Teoreettisen tutkimuksen lähdeviittaukset tulee 

olla selkeät: kuka on sanonut, mitä on sanonut ja milloin. Tähän tutkija on pyrkinyt systemaat-

tisesti.  

Tutkielman hahmottaminen on aloitettu alkusyksystä 2017. Varsinaiseen kirjalliseen tuottami-

seen on päästy kevään 2018 alkuvaiheilla. Vajaa vuosi tuntuu nyt pitkältä ajalta, joka olisi voi-

nut  olla  lyhyempi.  Ajankäyttöön  on  vaikuttanut  allekirjoittaneen  epävarmuus  tutkimustyötä 

kohtaan sekä se todellisuus, että aikaa tutkielman työstämiseen on ollut lähinnä viikonloppui-

sin, päivätyön vapaa-aikana. Aineiston läpikäyminen ja niistä löydettyjen sisältöjen kirjalliseen 

muotoon saattaminen on ollut haastavaa, koska lukemisen ja kirjoittamisen välinen aika on voi-

nut venyä viikosta joskus jopa pitempään.  

Tutkielman lopputuloksen muodostaa teoreettisestä viitekehyksestä merkittäviksi nousseet kä-

sitteet. Käsitteet ovat sikäli yleistettävissä, että samat opetukselle olennaiset menetelmät voi-

daan siirtää varhaiskasvatuksen kaikille oppimisen osa-alueille. Voidaan pohtia, onko se siis 

uutta  tietoa.  Varsinaisesti  ei  ole,  koska  samat  menetelmät  on  nostettu  esille  jo  1500  luvulta 

alkaen. Tuon ajan ja nykyajan väliin mahtuu monenlaisia oppimisen ja opetuksen käsityksiä.  

Merkityksellistä on se, että oppimisympäristö ja tarkoituksen mukaiset oppimisvälineet nouse-

vat  aineistosta  esille,  kuten tutkijan  esikäsitys  hieman  arvelikin. Päiväkodissa  oppimisympä-

ristö muodostuu luonnollisesti toimimaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Tämä näkyy lapsiryh-

mien ikähajautumassa eli ryhmän sisällä lapset ovat eri ikä ja kehitysvaiheissa. Poikkeuksen 

iän osalta muodostaa esiopetusryhmät.  
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Päiväkotirakennus oppimisympäristönä on mielenkiintoinen. Uusia päiväkoteja rakennettaessa 

tulisi huomioida, että niissä voidaan toteuttaa tutkivaa ja kokeilevaa työskentelytapaa eli oppi-

misvälineet tulisi olla esillä samoin keskeneräiset oppimisprojektit. Päiväkodeissa on perintei-

sesti paljon erilaisia leluja ja välineitä, joita on kerääntynyt jopa vuosikymmenien ajalta. Tässä 

tutkielmassa esiin nousee viesti siitä, että vanhat välineet eivät ehkä ole tarkoituksenmukaisia 

vastaamaan nykylasten mielenkiinnonkohteisiin. Uusia välineitä hankittaessa tulisikin kiinnit-

tää erityistä huomiota niiden pedagogisiin mahdollisuuksiin tukea lapsen oppimista ja kehitystä. 

Onhan varhaiskasvatus nyt osa opetushallintoa ja näin aidosti elinikäisen oppimisen perustuk-

sien tekijä.  

Tutkielman tuloksia tarkasteltaessa on syytä nostaa esille luvut 7.3 Mekatroniikan oppimisvä-

lineitä ja 7.4 Esimerkkejä mekatroniikan oppimistehtävistä. Tutkija on itse kovin kiinnostunut 

Legon erilaisista sarjoista. Tämän voidaan ajatella vaikuttaneen näissä luvuissa esiteltyjen vä-

lineiden ja esimerkkien sisältöihin. Onko se eettisesti korrektia? Voidaan ajatella, että tutkiel-

man tulosluku toimii eräänlaisena mainoksena kyseiselle brändille. Kyseiseen valmistajaan ei 

tutkielman missään vaiheessa ole oltu yhteydessä vaan valintaan on vaikuttanut jo aikaisemmin 

hankittu tieto näiden sarjojen tuomista mahdollisuuksista teknologiakasvatukselle sekä sen ala-

lajille eli tässä tutkielmassa esiin nostetulle mekatroniikalle. Ensisijainen tarkoitus on ollut esi-

tellä tarkoituksen mukainen ja yleisesti tuttukin välineistö tukemaan mekatroniikan oppimista, 

ei siis mainostaa.  

On aika esittää kysymys: entä sitten? Mikä tätä tutkielmaa seuraa? Lähtökohtaisesti tavoitteena 

on siis ollut selvittää, mitä on teknologiakasvatus yleensä, mitä se on varhaiskasvatuksen näkö-

kulmasta katsottuna sekä lopulta rakentaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille oman pedagogi-

sen kehittämisen käsikirja teknologiakasvatuksen aihepiireistä. Onko tavoite saavutettu eli vas-

taako  tutkielma tutkittavan  ilmiön  kysymykseen, ’Miten  opetan  mekatroniikkaa  pienille  lap-

sille’, jää lukijan käsityksen ja ymmärryksen varaan. Allekirjoittanut itse, on aiemman mielen-

kiinnon  lisäksi  saanut  vahvistusta  omille  pedagogisille  näkemyksille. Projektityöskentely  ja 

avoin tehtävänanto ovat itselle läheisiä ja halu kehittää näitä menetelmiä omassa työyhteisössä 

on  kova.  Lisätietämys  aiheen  tarkemmista  sisällöistä on kehittänyt  havainnointitaitoa: lapset 

ovat tekemisissä mekatroniikan aiheiden parissa omissa leikeissään lähes päivittäin. On aika 

tarttua niihin ja haastaa lapsia pitemmälle, huomioiden ikä ja kehitystaso. Siltä osin tavoittee-

seen on siis päästy.  



 

72 
 

Entä voisiko tämä olla pohja uuteen tutkimukseen? Alkuperäinen tarkoitus se ei ole ollut mutta 

tässä vaiheessa voidaan todeta, että mielenkiintoista olisi tietää, toimiiko tämä toivottuna käsi-

kirjana ammatilliselle kehittämiselle. Allekirjoittanutta itseään kiinnostaisi kuitenkin enemmän 

tutkia ja tutustua enemmän luvussa 7.3 esiteltyjen oppimisvälineiden käyttöön eri oppimisen 

osa-alueiden puitteissa sekä niiden luomiin mahdollisuuksiin laaja-alaisen osaamisen tavoitte-

lemisessa. Ja se mekatroniikan ytimeen sukeltava WeDo2 -sarjan, tai jopa Mindstorm EV3 -

sarjan, mahdollisuudet esimerkiksi esiopetusryhmän oppimisvälineenä olisi mielekästä päästä 

testaamaan.  
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