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1 Johdanto 

 

Nykyään jo peruskoulun ensimmäisillä luokilla sekä varhaiskasvatuksessa har-

joitellaan ohjelmoinnin perusteita. Ohjelmointi on nykymaailmassa yhä suu-

remmassa roolissa ja ohjelmoinnin tarve työelämässä kasvaa edelleen. Joka-

päiväisessä elämässä esimerkiksi liukuovet, pullonpalautusautomaatti tai piha-

valon liiketunnistin ovat ohjelmoinnin tulosta. Teollisuudessa robotit voivat vaik-

kapa koota erilaisia laitteita ilman ihmisen puuttumista niiden toimintaan. Puhut-

taessa nykypäivän koulutuksen vaatimuksista mainitaan usein 2000-luvun taidot 

(21st century skills), joista käytetään myös termiä tulevaisuuden taidot. Tärkeitä 

2000-luvun taitoja ovat mm. kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisutaidot, 

yhteistyötaidot, tiedonhaku ja tiedon analysointi, suullisen ja kirjallisen kommu-

nikaation taidot, sekä uteliaisuus ja mielikuvituksen käyttö (Wahab, Azahari & 

Tajuddin 2015, 30). Oleellinen taito on myös itseoppiminen (self-learning) opet-

tajien, vertaisten, oppimateriaalien ja ympäristön avustuksella (Rosefsky & Dar-

len 2012). 

 

2000-luvun taidot ovat vahvasti edustettuna perusopetuksessa, ja syksyllä 2016 

käyttöön astuneissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa myös oh-

jelmointi ja robotiikka ovat ensimmäistä kertaa osana valtakunnallista opetus-

suunnitelmaa. Eräs uuden opetussuunnitelman erityispiirre verrattuna vanhem-

piin ovat laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet. Ohjelmointi on osana tieto- ja 

viestintäteknologista osaamista, mikä on yksi seitsemästä laaja-alaisesta koko-

naisuudesta. Esimerkiksi vuosiluokkien 3–6 laaja-alaisena tavoitteena on saada 

oppilas ymmärtämään teknologian riippuvuutta ihmisen tekemistä ratkaisuista 

(Opetushallitus 2014, 157). Oppiainekohtaisissa opetussuunnitelmissa ohjel-

mointi on sisällytetty osaksi matematiikkaa ja käsityötä. Vuosiluokilla 1–2 yhtenä 

matematiikan tavoitteena on tutustua ohjelmoinnin alkeisiin leikin avulla, ja 3.–6. 

luokalla opetellaan jo tekemään omia ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäris-

tössä (Opetushallitus 2014, 129, 235, 239).  
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Ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun osaaminen nähdään lasten tulevaisuuden 

työelämän kannalta tärkeänä (esim. Tanhua-Piiroinen ym. 2019, 12), mutta sen 

merkitystä on perusteltu myös toiselta kantilta. Falloon (2016) painottaa, ettei 

ohjelmoinnin osaamista tule perustella vain myöhempään ammatilliseen osaa-

miseen keskittyvillä argumenteilla, vaan olisi otettava huomioon sen positiivinen 

vaikutus oppimiseen ylipäänsä (Falloon 2016, 16). Suomessa opettajien alkeis-

ohjelmointitaidot ovat viime vuosina parantuneet, mutta yhdeksäsluokkalaisissa 

oppilaissa vastaavaa kehitystä ei ole ainakaan vielä tapahtunut (Tanhua-

Piiroinen ym. 2019, 27). Ohjelmoinnin opetuksen kehittämisessä riittää siis edel-

leen työtä. 

 

Ohjelmoinnin opettaminen juontaa juurensa 1970-luvulle, jolloin Seymour Pa-

pert laati ensimmäisen oppilaan ohjelmoitavaksi tarkoitetun robottinsa. Robot-

tien käyttö opetuksessa on kokeellista oppimista, jossa korostuu käytännön 

(hands on) tekeminen, joka voi herättää oppilaiden uteliaisuutta ja auttaa tieteel-

lisessä ongelmanratkaisussa. Robotiikka-opetuksen on todettu kannustavan 

oppilasta itseoppimiseen, itseohjautuvuuteen ja aloitekykyyn, kehittävän oppi-

laan ajattelun taitoja, sekä lisäävän innovatiivisuutta ja kiinnostusta teknologiaa 

kohtaan. Robotiikka kannustaa oppilaita myös yhdessä tekemiseen. (Wahab et 

al. 2015, 30–32; Goh & Aris 2007, 1160–1161.) 

 

Ohjelmoinnin oppimisesta on hyötyä ongelmanratkaisutaitojen kehittymisessä, 

joten ohjelmoinnin merkitystä voidaan perustella teknologiakasvatuksen ulko-

puolelta (Tu & Johnson 1990, 33). Ohjelmointi sisältää ongelmanratkaisua, sillä 

kuten muukin ongelmanratkaisu, ohjelmointi alkaa usein ongelman ymmärtämi-

sestä. Ensin täytyy hahmottaa, mitä ohjelman halutaan tekevän ja sen jälkeen 

aletaan rakentaa ratkaisua. Ongelmanratkaisua ja ohjelmointia on opetettu pal-

jon yhteistoiminnallisesti, eli oppilaat ratkaisevat ongelmia yhdessä työskennel-

len. Tässä pro gradu -tutkielmassa halutaan selvittää, millaista oppilaiden vuo-

rovaikutus on oppimistilanteessa, jossa he ratkaisevat ohjelmointiongelmia. 

Koska yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus ovat laajoja käsitteitä, kohdenne-

taan tutkimustehtävä oppilaiden puheeseen: millaista puhetta ongelmanratkaisu 

sisältää? Puheen viitekehykseksi valittiin Mercerin (1996) kolme puheen muo-
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toa: kiistelevä, kumulatiivinen ja tutkiva puhe. Ongelmanratkaisun käsitettä pil-

kottiin siten, että ongelmanratkaisu nähdään vaiheittaisena prosessina, jossa 

vaiheet voivat edetä lineaarisen ketjun tavoin. Nykykäsityksen mukaan ajatus li-

neaarisesti vaiheittain etenevästä ongelmanratkaisusta on kuitenkin vanhanai-

kainen, eikä vastaa todellisia luovan ongelmanratkaisun tilanteita. Siksi ongel-

manratkaisu nähdään tässä tutkielmassa dynaamisena prosessina, jossa voi-

daan siirtyä hyvin vapaasti ongelmanratkaisun vaiheiden välillä, myös edeltäviin 

ongelmanratkaisun vaiheisiin. Lavonen, Meisalo ja Lattu (2002) ovat tutkineet 

ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen yhteyttä ohjelmointikontekstissa, mutta 

edellä mainittuja Mercerin (1996) puheen muotoja ei ole tämän tutkielman ase-

telman mukaisesti tutkittu ohjelmointitehtävissä. Tässä tutkielmassa rajattiin pu-

heen tutkiminen vain oppilaiden välisiin keskusteluihin tiedostaen kuitenkin 

opettajan rooli ohjelmoinnin oppimisessa. 
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2 Teoreettinen tausta 

 

Tässä luvussa käydään läpi tämän tutkielman teoreettinen viitekehys. Ensin 

avaan ongelmanratkaisun käsitettä ja esittelen erilaisia malleja ongelmanratkai-

suun. Sen jälkeen käsittelen hieman ohjelmoinnin opetusta. Toisena keskeisenä 

teemana tässä tutkielmassa on vuorovaikutus ja erityisesti puhe. Käyn vuoro-

vaikutus-luvussa aluksi läpi yhteistoiminnallisuutta sekä hieman ideoiden muo-

dostamisen teoriaa. Tämän jälkeen keskityn puheen teoriaan ja esittelen kolmi-

osaisen puheen muotojen luokittelun. Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden poh-

jalta valitsen ja määrittelen tässä tutkielmassa käytetyt ongelmanratkaisun vai-

heet sekä puheen muodot. 

 

2.1 Ongelmanratkaisu ja ohjelmointi 

Ongelmanratkaisu on tämän tutkielman keskeinen käsite ja tässä alaluvussa 

käsittelen sen teoriaa. Lisäksi kerron hieman ohjelmoinnin alkeisopetuksen teo-

riasta. Ongelmanratkaisua on tutkittu paljon ja pyrin esittelemään tässä ongel-

manratkaisun käsitettä, tyypillisiä ongelmanratkaisutapoja ja erityisesti ongel-

manratkaisuprosessin vaiheita, jotka ovat tässä tutkielmassa pääosassa. On-

gelmanratkaisu ja ohjelmointi kulkevat myös käsi kädessä, sillä ohjelmointi on 

pitkälti ongelmanratkaisua. Tämän tutkielman kontekstissa ongelmanratkaisun 

odotetaan tapahtuvan pääosin yhteistyössä parin kanssa, mutta aluksi käsitte-

len ongelmanratkaisua vain yleisellä tasolla. 

 

2.1.1 Ongelmanratkaisu 

Ensimmäisenä on syytä tutustua itse ongelman määritelmiin. Laughlin (2011, 

luku 1) määrittelee ongelman ristiriidaksi vähemmän halutun tilan (less de-

sirable state) ja enemmän halutun tilan (more desirable state) välillä. Nämä 

kaksi tilaa ovat hänen mukaansa läsnä, olipa ongelma sitten hyvin yksinkertai-

nen tai hyvin monimutkainen. Yhtenä esimerkkinä melko yksinkertaisesta on-

gelmasta Laughlin esittelee ristisanatehtävän, jossa vihjeet edustavat vähem-

män haluttua tilaa ja oikein ratkaistut sanat taas enemmän haluttua tilaa. Kaik-

kein yksinkertaisimmillaan vähemmän haluttu tila voi Laughlinin mukaan olla jo-

kin tavallinen ja arkinen kysymys ja enemmän haluttu tila vastaus ko. kysymyk-
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seen. Aiemmin esimerkiksi Hayes (1989, 12) on määritellyt ongelman saman-

suuntaisesti: hänen mukaansa ongelmasta voidaan puhua aina silloin, kun ei 

tiedetä, millä keinoin haluttuun päämäärään voidaan päästä. Näissä molemmis-

sa määritelmissä esiintyvät alkutilanne (vähemmän haluttu tila) ja päämäärä 

(enemmän haluttu tila), ja ongelman käsite määrittyy näiden tilojen kautta. 

Hayesin (1989) määritelmä nostaa esiin näiden tilojen välillä vallitsevan tiedon 

puutteen, jota hän pitää ongelmana, kun taas Laughlinin (2011) määritelmässä 

tilojen välinen ristiriita on itsessään ongelma. Tiedon puutteen merkitys näkyy 

myös Leppäahon (2007, 41) määritelmässä, jonka mukaan “Ongelma on sellai-

nen tehtävätilanne, jota yksilö ei kykene välittömästi ratkaisemaan, mutta hänel-

lä on kuitenkin valmiudet ratkaisun saavuttamiseen ajattelun ja opiskelun avul-

la”. Tässä määritelmässä oletetaan, että ongelma on aina ratkaistavissa, mutta 

ei koskaan heti alkutilanteessa. Scandura (1977) on puolestaan määritellyt on-

gelmanratkaisun seuraavasti: ongelmanratkaisu on harkintaan perustuvien toi-

mien tuottamista ja valitsemista, jotta päästään haluttuun lopputilaan. 

 

Ongelman ratkaisemiseksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoisia tapoja, joita kut-

sutaan ongelmanratkaisustrategioiksi. Eräs kuuluisimmista on LeBlancin (1977) 

jako, jossa osa strategioista on yleisiä ja osa auttavia: 

 

A. Yleiset strategiat 
 

1. Yritys ja erehdys 
Työläs ja aikaa vievä strategia, jota kokematon ongelmanratkaisija usein käyttää. 

2. Järjestelmällinen lista 
Vaihtoehdot listataan ja etsitään yrityksen ja erehdyksen kautta oikeaa ratkaisua. 

3. Ongelman yksinkertaistaminen 
Jaetaan ongelma pienempiin osiin ja ratkaistaan ne. 

4. Matemaattisen mallin (säännönmukaisuuden) etsiminen 
Etsitään mahdollisia lainalaisuuksia ja ongelmatehtävässä toistuvia tapahtumia. 

5. Kokeilu (haarukointi) 
Oikeaa ratkaisua lähestytään tarkentuvilla yrityksillä järjestelmällisesti kokeillen. 

6. Päättely 
Pidemmälle edenneen ongelmanratkaisijan keino, jossa erillisistä tiedon paloista koo-
taan kokonaisuus. 

7. Yleistys 
Ongelmaa verrataan johonkin käytännön tilanteeseen tai aiemmin ratkaistuun ongel-
maan ja hyödynnetään tätä tehtävän ratkaisussa. 

8. Takaperin työskentely 
Ongelman lopputilanne tiedetään, jolloin ongelmaa aletaan purkaa lopusta. 

 
B. Auttavat strategiat 

 
1. Diagrammit 
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2. Taulukot 
3. Piirrokset 
4. Luettelot 
5. Yhtälöt 

 

Seuraavaksi esittelen muutamia malleja, joissa ongelmanratkaisua on pyritty ja-

kamaan osiin, tyypillisesti toisiaan seuraaviin vaiheisiin. Näiden vaiheiden koko-

naisuutta kutsutaan usein ongelmanratkaisuprosessiksi. Eräs klassisista on-

gelmanratkaisuprosessin kuvauksista on Pólyan (1973) matemaattisen ongel-

manratkaisun malli, jossa on seuraavat neljä vaihetta: 1) ongelman ymmärtämi-

nen (understanding the problem), 2) ratkaisusuunnitelman laatiminen (devising 

a plan), 3) suunnitelman toteuttaminen (carrying out the plan) ja 4) ratkaisun 

tutkiminen (looking back). Ensimmäinen vaihe on Pólyan mukaan tärkeä, koska 

ongelman ymmärtäminen johtaa parhaimmillaan haluun ratkaista ongelma. Jos 

tämä halu puuttuu, ongelman ratkaiseminen ei ole mielekästä. Ongelman tulee 

olla myös vaikeusasteeltaan sopiva, sillä liian helppo tai liian vaikea ongelma ei 

synnytä halua ratkaista ongelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa täytyy myös mää-

rittää, mikä on tuntematon (unknown), mitä jo tiedetään eli lähtötiedot (data) ja 

mikä on ehto (condition). Toinen vaihe, eli ratkaisusuunnitelman laatiminen on 

hänen mukaansa tärkein saavutus koko prosessissa. Ratkaisun idea voi syntyä 

vähitellen tai yllättäen. Suunnitelman laadinnassa auttaa usein se, jos oppilas 

on aiemmin ratkaissut samankaltaisen ongelman, jonka ratkaisua voi hyödyntää 

uuteen ongelmaan (vrt. LeBlanc 1977). Kolmas vaihe on Pólyan mukaan edel-

listä helpompi, ja suurin uhka on se, että oppilas unohtaa suunnitelmansa. Tä-

mä voi tapahtua erityisesti silloin, jos oppilas ei ole itse laatinut suunnitelmaa, 

vaan se on ulkopuolelta annettu. Tämän vuoksi on tärkeää, että oppilas suunnit-

telee ratkaisun itse.  Kolmannessa vaiheessa on myös tärkeää tarkistaa jokai-

nen välivaihe. Neljäs vaihe eli ratkaisun tutkiminen jää Pólyan mukaan usein te-

kemättä, koska tässä vaiheessa toimiva ratkaisu on jo saatu. Opettaja voi tässä 

kohtaa esittää kysymyksiä ja siten testata oppilaan ratkaisua. Jos ratkaisu lä-

päisee kaikki testit, oppilaan itsetunto ratkaisua kohtaan kasvaa ja ratkaisun 

toimivuus saa ikään kuin kokeellisia todisteita. (Pólya 1973, 6–16.) 

 

Edellä mainitun mallin juuret ovat matemaattisessa ongelmanratkaisussa, mutta 

erilaisia ongelmanratkaisuprosessin variaatioita on kehitetty myös teknologia-
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kasvatukseen. McCormick, Murphy ja Hennessy (1994, 5) esittelevät seuraa-

vanlaisen ongelmanratkaisuprosessin: 1) tunnista tai määrittele ongelma, 2) ke-

hitä vaihtoehtoisia ratkaisuja, 3) valitse yksi, 4) toteuta se ja 5) arvioi ratkaisu. 

McCormickin ym. (1994) mainitsema malli muistuttaa hyvin paljon Pólyan 

(1973) matemaattisen ongelmanratkaisun mallia, ja suurin ero siinä on kohdat 2 

ja 3, eli vaihtoehtoisten ratkaisujen pohdinta ja niistä valitseminen. Lavonen, 

Meisalo ja Lattu (2002, 140) luettelevat aiemman kirjallisuuden pohjalta niin 

ikään vaiheet, jotka ovat tyypillisiä tehokkaalle ongelmanratkaisulle. Nämä vai-

heet ovat: 1) ongelman tunnistaminen ja muotoileminen 2) ongelmaan liittyvien 

tosiasioiden tunnistaminen ja löytäminen, 3) tavoitteiden asettelu, 4) ratkaisu-

vaihtoehtojen luonti, 5) vaihtoehtojen arviointi ja parhaan vaihtoehdon tai par-

haiden vaihtoehtojen valinta, 6) parhaan ratkaisun toteuttaminen (esim. ohjel-

man ohjelmointi tai mallin rakennus), 7) ratkaisun testaaminen ja arviointi, 8) 

määritetään, onko ongelma ratkaistu, 9) ratkaisun muokkaaminen tarvittaessa. 

Vaikka vaiheita on tässä enemmän, noudattavat ne kuitenkin samaa järjestystä 

kuin aiemmat mallit. Lavosen ym. (2002) koostamista ongelmanratkaisun vai-

heista uusina esiintyy lähinnä vaihe 3 eli tavoitteiden asettelu sekä vaihe 9 eli 

ratkaisun muokkaaminen. Lähteistä riippumatta tiedeyhteisöllä on siis melko 

vakiintunut käsitys ongelmanratkaisuprosessista. 

 

Vaikka ongelmanratkaisuprosessi kuvataan edellä mainittujen mallien tavoin 

kohta kohdalta etenevänä, luova ongelmanratkaisuprosessi ei etene lineaari-

sesti, eikä noudata tarkkoja sääntöjä. Jäsennellyt lähestymistavat jättävät huo-

miotta erään tärkeän ongelmanratkaisun piirteen, nimittäin luovuuden. Ongel-

manratkaisuprosessi pitäisikin nähdä iteratiivisena tai dynaamisena prosessina, 

jossa voidaan siirtyä vapaasti eri ongelmanratkaisun vaiheiden välillä. Aiempiin 

vaiheisiin voidaan siirtyä siis aina uudelleen, eikä pidä odottaa, että oppilaiden 

ongelmanratkaisu etenisi aina jonkin mallin mukaisessa järjestyksessä. (Lavo-

nen ym. 2001, 2002.) Mumfordin, Mobleyn, Reiter-Palmonin, Uhlmanin ja 

Doaresin (1991, 94) mukaan luova ongelmanratkaisu tarkoittaa sitä, että on-

gelmaan tuotetaan uusi ratkaisu. 
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Mumford ym. (1991) ovat luoneet luovan ongelmanratkaisun mallin, jossa he 

käyttävät ongelmanratkaisun vaiheista nimitystä ydinprosessi (core process). 

Heidän esittämänsä kahdeksan ydinprosessia ovat tyypillisiä juuri luovalle on-

gelmanratkaisulle, eivätkä kaikki prosessit ole välttämättä läsnä rutiininomaisis-

sa ongelmanratkaisutehtävissä (Mumford ym. 1991, 106). Heidän mallissaan 

(kuvio Kuvio 1) on esitetty lineaarisen etenemisen lisäksi tyypilliset takaisinpa-

luun syklit. He mainitsevat, että kognitiivisen tehokkuuden periaatteen mukai-

sesti on tyypillistä palata juuri edelliseen ydinprosessiin (vaiheeseen), vaikka 

muihinkin ydinprosesseihin palaaminen on mahdollista (mts. 105). Tämä on ha-

vainnollistettu kuviossa Kuvio 1. 

 

Kuvio 1. Ongelmanratkaisun ydinprosessit ja niiden suhteet (Mumford ym. 1991, 106). 
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2.1.2 Valitut ongelmanratkaisun vaiheet 

Edellä mainittuja ongelmanratkaisuprosessin kuvauksia hyödyntäen luotiin täs-

sä tutkielmassa käytetyt ongelmanratkaisun vaiheet. Pääasiallisena esikuvana 

olivat Lavosen ym. (2002) pääosin kokeellisesti johtamat ongelmanratkaisun 

pääluokat ja niiden alaluokat. Valitut ongelmanratkaisun vaiheet on esitelty seu-

raavaksi. 

 

Ensimmäinen vaihe nimettiin ongelman tai tehtävän tunnistamiseksi. Ensimmäi-

sessä vaiheessa oppilaat huomaavat ja ymmärtävät, että heillä ylipäänsä on jo-

kin ongelma ratkaistavana. Tämä voi olla esimerkiksi opettajan tunnin alussa 

antama ohjelmointitehtävä, jossa oppilaiden täytyy tehdä omia valintoja. On-

gelmalla tai tehtävällä ei tässä kuitenkaan välttämättä tarkoiteta oppitunnin 

strukturoituja tehtäviä, vaan myös pienempien, työskentelyn aikana heräävien 

ongelmien tunnistamista. 

 

Toinen ongelmanratkaisun vaihe on nimeltään ongelman ymmärtäminen ja to-

siasioiden tunnistaminen. Tässä vaiheessa oppilaat ymmärtävät, mitä heidän 

täytyy tehdä, jotta he saavat ongelman ratkaistua. Toiseen vaiheeseen voi kuu-

lua myös avun kysyminen opettajalta tai luokkakaverilta. Tässä vaiheessa oppi-

laat myös miettivät, mitä välineitä he tarvitsevat ongelman ratkaisemiseksi. 

Myös tarvittavien ohjelmointikomentojen miettiminen kuuluu tähän vaiheeseen. 

 

Kolmas vaihe on nimeltään ideointi. Tässä vaiheessa oppilaat kehittävät idean, 

miten ongelma saadaan ratkaistua. Idea voi olla esimerkiksi uuden ratkaisumal-

lin luominen epäonnistuneen yrityksen jälkeen. 

 

Neljäs vaihe on toteutus. Tässä vaiheessa oppilaat toteuttavat suunnitelmansa, 

mikä tarkoittaa yleensä ohjelman tai sen osan ohjelmoimista. Epäonnistuneen 

kokeilun jälkeen ohjelmaa ei yleensä aloiteta alusta, vaan siihen tehdään muu-

toksia, ja nämä muutokset luetaan kuuluvaksi tähän vaiheeseen. Toteutusvaihe 

sisältää myös esimerkiksi johtojen kytkentöjen tekemisen. 
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Viides vaihe on ohjelman testaus. Yksinkertaistaen tämä on se vaihe, kun oppi-

laat käynnistävät ohjelman ja mahdollisesti antavat ärsykkeitä sensoreille. Täs-

sä vaiheessa oppilaat tekevät myös havaintoja siitä, kuinka ohjelma toimii. 

 

Kuudes vaihe on nimeltään arviointi. Tässä vaiheessa oppilaat arvioivat, tekikö 

ohjelma sen mitä he halusivat, vai täytyykö sitä muuttaa jollain tavalla. Viimeis-

tään kuudennen vaiheen jälkeen seuraa väistämättä paluu johonkin edellisistä 

vaiheista tai sitten koko tehtävän lopettaminen. Kuten aiemmin todettiin, taak-

sepäin menemistä vaiheiden välillä voi tapahtua missä vain vaiheessa ja muu-

tenkin vaiheet voivat edetä epälineaarisesti. 

 

2.1.3 Ongelmanratkaisun yhteys ohjelmointiin 

Miten ohjelmointi ja ongelmanratkaisu sitten liittyvät toisiinsa? Ohjelmointi sisäl-

tää aina jossain prosessin vaiheessa ongelmanratkaisua, mutta ohjelmointi ei 

ole pelkästään sitä. Ohjelmointi vaatii myös syntaksin eli ohjelman ”kieliopin” 

hallintaa, mikä ei ole varsinaisesti ongelmanratkaisua. (Spraul 2012.) Ohjel-

moinnin ja ongelmanratkaisun yhteys näkyy mm. siinä, että ohjelmoinnin on to-

dettu parantavan ongelmanratkaisutaitoja (Tu & Johnson 1990, 33). Kuten 

aiemmin todettiin, ongelmanratkaisu alkaa usein ongelman tunnistamisesta ja 

ratkaisun suunnittelusta ja vasta myöhemmin tulee ”rakennusvaihe”, joka oh-

jelmoinnista puhuttaessa tarkoittaa ohjelman kirjoittamista. Ohjelmoinnissa aloit-

telijan olisi tärkeää keskittyä ongelman analysointiin ja ohjelman suunnitteluun, 

jolloin luovalle ajattelulle jää riittävästi tilaa. Uuden ja vaikean ohjelmointikielen 

opettelu voi rajoittaa tätä luovuutta. (Hyvönen, Lappalainen & Lakanen 2013.) 

Käytettävä ohjelmointikieli on siis syytä hallita riittävän hyvin etukäteen. Ohjel-

mointikielet voidaan jakaa tekstipohjaisiin ja visuaalisiin ohjelmointikieliin. Teks-

tipohjaiset ohjelmointikielet perustuvat kirjoitettuun tekstiin ja visuaaliset taas 

erilaisten komentopalikoiden asetteluun tietokoneen tai tabletin näytöllä. Itse oh-

jelmoinnin logiikka voi kuitenkin olla aivan sama riippumatta siitä, kummanlaista 

ohjelmointikieltä käytetään. Tässä tutkimuksessa käytetyn visuaalisen Tinker-

ohjelmointikielen peruskomennot ovat aloittelijallekin helposti omaksuttavissa, 

joten voidaan olettaa, ettei se rajoita suunnittelun luovuutta. Tutkimusten mu-

kaan visuaalisen ohjelmoinnin etuja ovat sen konkreettisuus, suoraviivaisuus, 
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eksplisiittisyys ja välitön visuaalinen palaute (Burnett 2001). Visuaalinen ohjel-

mointi auttaa hahmottamaan ohjelmoinnin suuria linjoja, eikä aloittelevan ohjel-

moijan motivaatio kaadu syntaksivirheisiin (Liukas & Mykkänen 2014). Teksti-

pohjaisessa ohjelmoinnissa aloittelijan huomio kiinnittyy helposti ohjelmointikie-

leen, esimerkiksi oikeinkirjoitukseen. Tällöin ongelmanratkaisu jää helposti taka-

alalle. (Lavonen ym. 2002, 142.) Lavonen ym. (2001) tutkivat visuaalista Empi-

rica Control -ohjelmointiympäristön käyttöä ohjelmointiongelmien ratkaisussa. 

Visuaalisuuteen pohjautuvan ohjelmoinnin tarkoituksena oli heidän mukaansa 

minimoida opettajan suoran ohjauksen määrä, vähentää ohjelmointisääntöjen 

ulkoa muistamista ja kannustaa oppilaita luovaan ongelmanratkaisuun. Tutki-

muksessa ilmeni kuitenkin, ettei oppilaiden ongelmanratkaisu ollut kovinkaan 

luovaa, vaan oppilaat olivat taipuvaisia käyttämään esimerkiksi yritys ja erehdys 

-menetelmää, joka on myös yksi LeBlancin (1977) listaamista ongelmanratkai-

sumenetelmistä. Visuaalinen ohjelmointiympäristö puolestaan osoittautui käyttä-

jäystävälliseksi ja toimivaksi. (Lavonen ym. 2001.) 

 

Ohjelmointikielet muistuttavat luonnollisia kieliä siinä, että niillä oma sanastonsa 

ja omat kielioppisääntönsä. Ohjelmoinnissa on tärkeää, että tietokoneelle syöte-

tyt komennot ovat yksiselitteisiä, jotta kone voi ymmärtää ne. (Vee 2013.) Esi-

merkiksi robotiikan ja ohjelmoitavien elektroniikka-alustojen avulla ohjelmointi 

tulee vielä erityisen näkyväksi ja mahdolliset virheet on helppo havaita, koska 

ohjelmoinnin lopputulos on tyypillisesti liike, ääni, valon syttyminen, moottorin 

käynnistyminen tai vastaava helposti havaittava asia. Robottien ohjelmointi on-

kin yksi tapa konkretisoida ja visualisoida ohjelmointia lapsille ja noviisitason oh-

jelmoijille (Jormanainen, Kannusmäki & Sutinen 2002, 69). Useissa visuaalisis-

sa ohjelmointikielissä, kuten Tinker tai Scratch, on myös se etu tekstipohjaisiin 

kieliin verrattuna, että ne eivät salli yhteensopimattomien komentojen toisiinsa 

liittämistä. Näin vältytään monimutkaisilta virheilmoituksilta, jotka saattaisivat 

lannistaa käyttäjää. Visuaalisissa ohjelmointikielissä komentojen määrää on 

helppouden nimissä kuitenkin rajoitettu, joten visuaaliset kielet eivät sovi kovin 

monimutkaisten ohjelmointien luomiseen. Tekstipohjainen ohjelmointi onkin 

huomattavasti suositumpaa kehittyneempien ohjelmoijien keskuudessa. (Dun-

can, Bell & Tanimoto 2014, 65.) Böszörményin (1998, 141) mukaan ensimmäi-
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senä opittu ohjelmointikieli toimii referenssinä mahdollisesti myöhemmin opitta-

ville kielille. Aiemmin opittu ohjelmointikieli onkin suureksi avuksi uusiin ohjel-

mointikieliin siirryttäessä (Kangas & Vartiainen 2019). Ohjelmoinnin alkeisope-

tuksessa on siksi hyvä panostaa sellaisiin ohjelmoinnin perusrakenteisiin, jotka 

toistuvat samanlaisina käytetystä kielestä riippumatta. Kun oppilas hallitsee jon-

kin visuaalisen ohjelmointikielen, siitä on hyvä siirtyä myöhemmin tekstipohjai-

seen ohjelmointiin. 

 

2.2 Vuorovaikutus ohjelmoinnin oppimisessa 

Tässä alaluvussa keskitytään vuorovaikutuksen merkitykseen ohjelmoinnin op-

pimisessa, sillä tutkimuksen kohteena oli oppilaspari. Vuorovaikutusta tarkastel-

laan yhteistoiminnallisuuden ja puheen näkökulmasta. 

 

2.2.1 Yhteistoiminnallisuus 

Koskenniemi ja Hälinen (1970, 157–159) nimeävät ryhmätyön yhdeksi opetuk-

sen oppilaskeskeisistä perusmuodoista. Ryhmätyölle on ominaista oppilaiden 

keskinäinen auttaminen ja yhteiseen oppimistavoitteeseen pyrkiminen. Ryhmä-

työskentelyn yksinkertaisin muoto on parityöskentely, joka on Lahdeksen (1997, 

165) mukaan hyvä esiaste vaativammille yhteistoiminnan muodoille. Lahdes pi-

tää ryhmätyötä myös hyvänä menetelmänä ongelmanratkaisussa: 

 

”Ryhmätyö on monikäyttöinen työtapa. Se sopii tietojen ja taitojen harjaannut-
tamiseen, soveltamiseen ja sopivan vaikeiden ongelmatehtävien ratkaisemi-
seen ja asioiden syventelyyn, mutta myös suoraan tai välillisesti edistämiseen.” 
(Lahdes 1997, 168.) 

 

Opettajan tehtävänä ryhmätyössä on työskentelyn suunnittelu tarkoituksenmu-

kaiseksi mm. mahdollistamalla oppilaille keskeytymätön ja tehokas omaehtoi-

nen työskentely.  Opettaja huolehtii myös siitä, että tarvittavat välineet ovat hel-

posti saatavilla. (Koskenniemi & Hälinen 1970, 157-159.) Opettajan oikeatoimi-

sella ohjauksella voidaan myös välttää oppilaiden keskinäistä painostus- ja riip-

puvuusorientaatiota (Lahdes 1997, 165). 

 

Pienryhmässä tapahtuvaan oppimiseen liittyy useita eri termejä, joiden käyttö ei 

ole täysin vakiintunutta, erityisesti suomen kielessä. Käytössä ovat mm. kollabo-
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ratiivinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen. 

Esimerkiksi kollaboratiivisesta oppimisesta (collaborative learning) käytetään 

myös suomenkielisiä termejä yhteisöllinen tai yhteistoiminnallinen oppiminen 

(Häkkinen & Arvaja 1999, 2). Melko vakiintuneen käytännön mukaan kuitenkin 

kollaboratiivisella oppimisella viitataan yhteisölliseen oppimiseen, joka eroaa yh-

teistoiminnallisesta oppimisesta (cooperative learning) (Repo Kaarento 2006, 

15).  

 

Yhteistoiminnallisella oppimisella (cooperative learning) tarkoitetaan usein eri-

tyistä opetusmenetelmää. Esim. Kohonen (1990) pitää yhteistoiminnallista op-

pimista perinteistä ryhmätyötä kurinalaisempana. Eräs määritelmä yhteistoimin-

nalliselle oppimiselle on, että se on oppimistehtävän prosessointia ja ratkaise-

mista pienryhmässä. Oleellista on se, että ryhmän jäsenet luovat yhteisen tuo-

toksen keskenään neuvotellen. (Damon & Phelps 1989; Häkkinen & Arvaja 

1999) Tavoitteena on myös saada aikaan ryhmän jäsenten välille positiivinen 

keskinäinen riippuvuus, sekä saada kaikki ryhmän jäsenet osallistumaan aktiivi-

sesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmän jäsenten välinen kilpailu ei 

ole toivottavaa yhteistoiminnallisessa oppimisessa. (Repo-Kaarento 2006, 14.) 

Yhteisten tavoitteiden lisäksi jokaisella oppilaalla on yksilöllinen vastuu ja tilivel-

vollisuus. (Johnson & Johnson 1992). Johnsonin & Johnsonin (2002, 108−110) 

mukaan hyvin toimivassa yhteistoiminnallisessa oppimisessa opettaja kiinnittää 

huomiota viiteen olennaiseen tekijään: 

1. positiivinen keskinäinen riippuvuus 

2. kasvokkain tapahtuva kannustava vuorovaikutus 

3. yksilöllinen vastuu 

4. sosiaaliset taidot 

5. ryhmän suorittama prosessointi. 

 

Yhteisöllinen oppiminen erotetaan toisinaan yhteistoiminnallisesta oppimisesta 

laajemmaksi käsitteeksi. Siinä missä yhteistoiminnallinen oppiminen voidaan 

nähdä edellä mainitun kaltaisena opetusmenetelmänä, yhteisöllinen oppiminen 

viittaa oppimiskulttuuriin, jossa opetusta ohjaavat tietyt säännöt, normit ja arvot 

(Kaartinen & Kumpulainen 2001). Erään näkemyksen mukaan yhteistoiminnalli-
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sessa oppimisessa opettaja kontrolloi suurinta osaa oppilaiden työskentelystä, 

vaikkakin oppilaat työskentelevät ryhmässä. Yhteisöllisessä oppimisessa taas 

oppilaat ottavat lähes täyden vastuun työskentelystä ja tiedon rakentamisesta. 

(Dooly 2008, 22.) Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2004) määrittelevät yhtei-

söllisen oppimisen seuraavasti: 

 

”Oppimisprosessi, jossa oppimisyhteisön jäsenet jakavat tavoitteiden asette-
luun, tutkimuskysymysten muodostamiseen, selittämiseen ja tiedonhankintaan 
liittyviä tehtäviä. Yhteisöllisen oppimisen älyllisen merkityksen korostus erottaa 
yhteisöllisen oppimisen perinteisistä yhteistoiminnallisen oppimisen malleista.” 
(Hakkarainen ym. 2004, 392.) 

 

Yhteistoiminnallisella oppimisella on monia todettuja hyötyjä verrattuna yksin 

opiskeluun. Yhteistoiminnallisesti voi oppia esimerkiksi ongelmanratkaisua, kriit-

tistä ajattelua, johtamistaitoa, kommunikaatiota ja ryhmässä osallistumista. 

(Slavin 1990.) Yhteistoiminta on kuitenkin oppimista edistävää vain silloin, kun 

ongelmanratkaisutehtävä on vaikeusasteeltaan sopiva (Light & Glachan 1985, 

223). Yhteistoiminnallisen oppimisen lukuisista eduista huolimatta se ei sovi ko-

vin hyvin yksityiskohtaisen tiedon oppimiseen (Slavin 1990). Lisäksi tulee vält-

tää tilannetta, jossa yksi oppilas dominoi toimintaa, jolloin pari tai muut ryhmän 

jäsenet eivät ole aktiivisia toimijoita. (Light & Glachan 1985, 223.) Messer, Joi-

ner, Loveridge, Light ja Littleton (1993) huomasivat, että työskentely itseään 

lahjakkaamman parin kanssa, joka dominoi päätöksentekoa ja käyttää omia on-

gelmanratkaisustrategioitaan, voi olla jopa haitallista heikomman oppilaan op-

pimiselle. Heidän tutkimuksessaan keskenään tasavahvat parit kehittyvät on-

gelmanratkaisussa paremmin kuin parit, joissa oli heikompi ja vahvempi oppilas. 

Yksin opiskelleet oppilaat kehittyivät myös enemmän kuin epätasavahvat parit. 

Messerin et al. (1993) tutkimus ei kuitenkaan käsitellyt ohjelmoinnin oppimista, 

vaan kappaleen painopisteen oppimista tietokoneen avulla. Tutkimuksen koh-

teena olivat alakouluikäiset lapset. Parin lahjakkaampi osapuoli oli vanhempi ja 

kokeneempi, mutta hänellä oli kuitenkin vaillinaiset tiedot tehtävän ratkaise-

miseksi, joten tehtävässä oli hänellekin haastetta. Myös Mercerin (1996, 361) 

mukaan pareittain opiskeltaessa kannattaa muodostaa mahdollisimman saman-

tasoisia pareja.  
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Myöhemmin McDowell, Werner, Bullock ja Fernald (2002) havaitsivat yliopisto-

opiskelijoiden ohjelmointia käsittelevässä tutkimuksessaan, että pareittain oh-

jelmoitaessa sekä parin heikompi että vahvempi osapuoli hyötyivät parityösken-

telystä. Tämä on ristiriidassa Messerin ym. (1993) tulosten kanssa, mutta an-

nettu tehtävä ja tutkimuksen kohdehenkilöiden ikä olivat hyvin erilaiset. Koke-

neita ohjelmoijia tutkinut Nosek (1998) puolestaan huomasi, että pareittain oh-

jelmoineet suoriutuivat kaiken kaikkiaan paremmin kuin yksin ohjelmoineet. Pa-

reilla syntyi mm. vähemmän virheitä ja heidän ohjelmansa toimivat paremmin. 

Lisäksi he kokivat suurempaa tyytyväisyyden tunnetta ongelmanratkaisupro-

sessissa ja heillä oli korkeampi itseluottamus omia ratkaisujaan kohtaan. 

 

Edellä mainittujen tutkimusten perusteella pareittain tai ryhmässä työskentely 

edistää ongelmanratkaisua ja on havaittu hyväksi menetelmäksi ohjelmoinnin 

oppimisessa. On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota parien jäsenten keskinäi-

seen taitotasoon. Kun taas tarkastellaan ideoiden muodostamista yksilönä tai 

ryhmässä, ryhmässä työskentely ei automaattisesti johdakaan parempiin ideoi-

hin. Yksilötasolla idea syntyy kognitiivisena prosessina, jossa yhdistyy kaksi 

asiaa: olemassa olevan ja aiheeseen liittyvän tiedon hakeminen pitkäaikais-

muistista sekä sen soveltaminen uusiin ideoihin työmuistissa. Sekä yksin että 

ryhmässä ideointiin tarvitaan lisäksi suuri motivaatio ja kognitiivinen kyky. (Pau-

lus & Brown 2007, 252–253, 249, 260.) Siitä kumpi tuottaa kokonaisuudessaan 

enemmän ideoita, yksilö vai ryhmä, on saatu toisinaan vaihtelevia tuloksia riip-

puen tehtävästä ja käytetyistä menetelmistä. Osborn (1957, 229) esitti, että 

keskivertoihminen voi luoda ryhmässä jopa kaksinkertaisesti ideoita yksin työs-

kentelyyn nähden. Tämä kuitenkin edellyttää tarkkaan määritellyn ”brainstor-

ming” (suom. aivoriihi) -menetelmän ehtojen noudattamista. Jo pitkään vallalla 

ollut käsitys on kuitenkin, että yksilöt ovat itse asiassa ryhmiä tuotteliaampia 

ideoiden luomisessa (Diehl & Stroebe 1987, 497; Mullen, Johnson & Salas 

1991; Stroebe & Diehl 1994; Rietzschel, Nisjstad ja Stroebe 2006, 249). Seli-

tyksenä ryhmän vähäisempään ideoiden määrään on esimerkiksi se, että ryh-

män jäsenet käyttävät huomattavan määrän aikaa aiheeseen liittymättömään 

keskusteluun, mikä mahdollisesti myös kuormittaa heidän tarkkaavuuttaan ja 

työmuistiaan (Nijstad & Stroebe 2006). Brainstorming on menetelmänä saanut 
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osakseen kritiikkiä, mutta sen avulla voi mahdollisesti saada aikaan myös yksi-

löä enemmän ideoita. Ideoiden tuottamisen vaihe voi kestää ryhmässä pidem-

pään kuin yksilöllä, jolloin ryhmä voi tuottaa enemmän ideoita kuin yksilö (Pau-

lus & Brown 2007, 253). Ideoiden luominen ja ideoiden valitseminen voidaan 

erottaa toisistaan tai sen voidaan antaa tapahtua vapaasti, jolloin yksilöt tai 

ryhmät saattavat vuorotella näiden vaiheiden välillä. Molempia koejärjestelyjä 

on kokeiltu. Erään tutkimuksen mukaan ryhmässä syntyi enemmän ideoita sil-

loin, kun nämä vaiheet oli erotettu toisistaan, mutta yksilöillä taas tapahtui päin-

vastoin, eli vapaa liikkuminen vaiheiden välillä tuotti enemmän ideoita (Rietz-

schel ym. 2006, 249). 

 

Luotujen ideoiden määrän ohella on tarpeellista tarkastella myös niiden laatua. 

Ryhmässä ideoiminen voi toisaalta parantaa ja toisaalta huonontaa ideoiden 

laatua verrattuna yksilön luomiin ideoihin. Esimerkiksi yhden ryhmän jäsenen 

idea voi synnyttää toisessa jäsenessä uuden idean, jota tämä ei olisi yksin toi-

miessaan keksinyt. Tämä uusi idea voi olla sellaisella osaamisalueella, jota 

henkilö ei olisi ilman toisen ryhmän jäsenen vaikutusta tullut ajatelleeksi. Ilmiö 

liittyy siihen, että ihmisen muisti toimii assosiatiivisesti, ja kuten aiemmin todet-

tiin, ideoiden syntyminen vaatii pitkäaikaismuistin käyttöä. (Paulus & Brown 

2007, 253.) Rietzschel ym (2006) havaitsivat, ettei parhaiksi valittujen ideoiden 

laatu poikennut paljonkaan keskimääräisestä ideoiden laadusta, toisin sanoen 

valikointi ei ollut kovin onnistunutta. Tulos oli samankaltainen sekä yksilöillä että 

ryhmillä. Alkuperäisten ideoiden suuri määräkään ei lisännyt valittujen ideoiden 

laatua. Toisaalta ideoiden kokonaismäärällä ja ns. hyvien ideoiden määrällä on 

vahva korrelaatio. Tämän perusteella ihmiset eivät ole kovin hyviä valitsemaan 

parhaita ideoita omien ideoidensa joukosta. (Rietzschel ym. 2006, 245, 249, 

Simonton 2003.) Kaikkien ideoiden ja valittujen ideoiden eli ”hyvien ideoiden” 

välistä riippuvuutta on havainnollistettu kuviossa Kuvio 2. 
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Kuvio 2. Kaikkien ideoiden laadun ja määrän vaikutus valittujen ”hyvien” ideoiden laa-

tuun ja määrään (Rietzschel ym. 2006, Simonton 2003). 

 

Viime aikoina on myös vertailtu yksilöiden ja ryhmien ongelmanratkaisua uudel-

la tavalla siten, että koehenkilöt on jaettu kolmeen ryhmään: osa tekee yksin, 

osa koko ajan ryhmässä ja osa vuorottelee yksilötyöskentelyn ja ryhmän välillä 

tehtävästä toiseen. Viimeisintä voidaan nimittää hybridiryhmäksi. Korde ja Pau-

lus (2017) tutkivat uusien ideoiden muodostamista yksin työskentelevillä, koko 

ajan ryhmässä työskentelevillä sekä hybridiryhmässä työskentelevillä. Tehtävä-

nä oli keksiä uusia käyttötarkoituksia paperiliittimelle. Koehenkilöt kirjoittivat 

ideoitaan paperille tietyn ajan, jonka jälkeen tehtävä vaihtui. Tutkijat kutsuvat 

menetelmää nimellä ”brainwriting”. Tulokset osoittivat, että hybridiryhmät tuotti-

vat eniten ideoita, kun taas koko ajan ryhmässä toimineet tuottivat kaikkein vä-

hiten. Hybridiryhmässä toimineiden henkilöiden parempi suoriutuminen näkyi 

niissä vaiheissa, joissa he toimivat yksin. Kirjoittajien mukaan ryhmätyöskente-

lyn vaiheessa jaetut ideat paransivat suoritusta yksilötyöskentelyn vaiheessa. 

He suosittelevat hybridiryhmiä sekä lyhyempiin että pidempikestoisiin projektei-

hin. (Korde & Paulus 2017.) 

 

Hyvin samankaltaisia tuloksia saivat myös Bernstein, Shore ja Lazer (2018), 

joiden tutkimuksessa koehenkilöt ratkaisivat kauppamatkustajan ongelmaa (tra-

velling salesman problem), jossa tavoitteena on löytää lyhin mahdollinen reitti 

usean kaupungin (eli pisteen) välillä. Heillä oli niin ikään kolme ryhmää, joista 
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yksi oli itsenäisesti työskentelevät, yksi ryhmä toimi koko ajan ryhmässä ja yksi 

oli hybridiryhmä. Hybridiryhmä osoitti muita korkeampaa kollektiivista älykkyyttä, 

mikä on linjassa Korden ja Paulusin (2017) havaintojen kanssa.  

 

Aiemmin Terwiesh ja Ulrich (2010) havaitsivat myös hybridiryhmän ylivertaisuu-

den verrattuna koko ajan ryhmässä työskennelleihin. Heidän tärkeimmät ha-

vaintonsa olivat seuraavat: 1) hybridiryhmän parhaat ideat olivat parempia kuin 

koko ajan ryhmässä toimineiden, 2) hybridiryhmä tuotti jopa kolme kertaa niin 

paljon ideoita kuin koko ajan ryhmässä toimineet samassa ajassa, 3) kaikkien 

tuotettujen ideoiden (ns. alkuideat) laatu oli huomattavasti parempi hybridiryh-

mällä ja 4) hybridiryhmä oli myös parempi valitsemaan parhaat ideat, mutta silti 

molempien ryhmien valinnan taso oli heikko. (Terwiesch & Ulrich 2010, 20). 

Nämä havainnot ovat yhdenmukaisia kuvioon Kuvio 2 koottujen havaintojen 

kanssa. Huomionarvoista on se, että vaikka valittujen ideoiden määrään vaikut-

taa vain alkuperäisten ideoiden määrä ja valittujen ideoiden laatuun vain alku-

peräisten laatu, hybridiryhmä tuottaa ideointivaiheessa enemmän ja parempia 

ideoita, jolloin lopputulos on parempi. Kaiken kaikkiaan siis hybridiryhmiä kan-

nattaa suosia ideoiden muodostamisessa, koska sillä tavoin voidaan parantaa 

sekä ideoiden määrää että laatua. Erityisesti laadulla on merkitystä, koska mo-

nissa yhteyksissä tarvitaan yksi paras idea, jolloin hylättyjen ideoiden määrällä 

ei oikeastaan ole mitään väliä. Bernstein ym. havaitsivat myös, että sekä pa-

remmin että heikommin osaavat henkilöt hyötyivät hybridiryhmästä. Heidän mu-

kaansa ajoittainen yhteistyö voi auttaa välttämään sekä yksin tekemisen että 

ryhmätyöskentelyn heikoimpia kohtia: yksin tekevän riskinä on käyttää aikaansa 

huonoihin ratkaisuihin, kun taas ryhmätyöskentelyssä saatetaan päätyä ennen-

aikaiseen konsensukseen, jolloin paras ratkaisu jää löytymättä. (Bernstein ym. 

2018.) 

 

2.2.2 Puhe 

Tässä tutkielmassa otettiin vuorovaikutuksen tutkimisen keskiöön puhe, sillä 

oppilaiden keskustelu oli videomateriaalista helpommin irrotettavissa kuin 

muunlainen vuorovaikutus. Mielenkiinto kohdistui siihen, millaista keskinäistä 

puhetta oppilasparilla oli projektin aikana. Puheen viitekehykseksi valittiin Mer-
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cerin (1995; 1996) esittämät kolme puheen muotoa, jotka perustuivat hänen 

työryhmänsä tutkimuksiin englantilaisten oppilaiden parissa SLANT-nimisessä 

projektissa (Spoken language and new technology) (Mercer 1995, 104). 

 

Kiistelevä puhe (disputational talk) on puheen muoto, jossa keskustelijat ovat eri 

mieltä, mutta eivät perustele näkemyksiään. Tämä johtaa lukuisiin ratkaisemat-

tomiin erimielisyyksiin. Kiistelevälle puheelle ovat tyypillisiä lyhyet väitteet ja 

vastaväitteet. Kiistelevä puhe sisältää usein henkilön itsenäistä päätöksentekoa, 

jossa paria tai ryhmän jäseniä ei kuunnella. Kumulatiivisessa puheessa (cumu-

lative talk) keskustelijat ovat samaa mieltä keskenään, mutta eivät esitä lain-

kaan kritiikkiä toistensa ideoille. Kumulatiivinen puhe sisältää usein jo sanotun 

toistamista, vahvistamista ja kehittelyä. Mercerin mukaan parhaiten oppimista 

edistää tutkiva puhe (exploratory talk), jossa keskustelijat suhtautuvat toistensa 

ideoihin kriittisesti mutta rakentavasti. Tutkivassa puheessa omat näkemykset, 

kuten myös toisen näkemyksiin kohdistuva kritiikki perustellaan, sekä tarjotaan 

vaihtoehtoisia näkemyksiä. Näkemyksiä pohditaan yhdessä ja avoimesti. Päät-

tely on kahta edellä mainittua puheen muotoa paremmin näkyvillä ja ratkaisu 

rakentuu yhteisymmärryksen löydyttyä. (Mercer 1996, 369.) Tyypillistä tutkivalle 

puheelle on myös esimerkiksi ”koska” ja ”miksi” -sanojen runsas käyttäminen, 

sillä ne ilmentävät lapsen ajattelua ja perusteluja puheessa (Dawes, Mercer & 

Wegerif 2000, 4). Mercer kuitenkin painottaa, ettei kaikki oppilaiden puhe auto-

maattisesti kuulu näihin kolmeen puheen muotoon, eikä rajanveto ole aina yk-

sinkertaista. (Mercer 1996, 369.) Puheen muodot koodattiin tässä tutkielmassa 

seuraavasti: P1) kiistelevä puhe; P2) kumulatiivinen puhe ja P3) tutkiva puhe. 

 

Tutkiva puhe on siis kolmesta puheen muodosta eniten oppimista edistävää ja 

parhaiten ajattelua ilmentävää. Tutkimusten mukaan tutkivalla keskustelulla on 

suotuisa vaikutus muun muassa ryhmien ja yksilöiden matemaattiseen ja luon-

nontieteelliseen osaamiseen, argumentointitaitoihin sekä menestymiseen kuval-

lista päättelyä mittaavissa älykkyystehtävissä (Mercer et al. 2004; Rojas-

Drummond ym. 2003; Rojas-Drummond & Peon 2004). Mercerin mukaan suu-

rimmalla osalla yli kymmenvuotiaista lapsista voi olla valmiudet tuottaa tutkivaa 

puhetta myös ilman että sitä on heille erikseen opetettu (Mercer 1996, 374). 
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Englantilaisissa kouluissa tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittivat, ettei tutkivaa 

puhetta ilmene juuri lainkaan ilman, että sitä on opetettu. Ryhmätyön laatu to-

dettiin usein myös huonoksi ja epätyydyttäväksi. (Dawes ym. 2000, 5). Kaikki 

puhe ei välttämättä ole hyödyllistä, eivätkä oppilaat usein saavuta parhaita tu-

loksia ilman aikuisen tukea (Mercer 1995, 114). Myöhemmissä Iso-Britanniassa 

ja Meksikossa tehdyissä tutkimuksissa on ilmennyt, että tutkivaa puhetta voi-

daan opettaa ja oikeanlainen opetus lisää tutkivan puheen määrää oppilailla 

merkittävästi verrattuna verrokkiryhmään (ks. esim. Wegerif, Mercer & Dawes 

1999; Wegerif & Mercer 2000; Rojas-Drummond, Pérez, Vélez, Gómez & Men-

doza 2003; Rojas-Drummond, Mazón, Fernández & Wegerif 2006). Mercer kol-

legoineen on kehittänyt Thinking together -nimisen menetelmän, jonka tarkoitus 

on mm. lisätä tutkivaa puhetta oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa (Dawes 

ym. 2000). Tutkivan puheen lisääntymisen on havaittu parantavan oppilaiden 

päättelyä ja ongelmanratkaisua ryhmässä (Drojas-Drummond et al. 2003, 666). 

Opittuja taitoja on mahdollista siirtää muuhun oppimiseen, erityisesti tietoko-

neella tapahtuviin tehtäviin (Dawes et al. 2000, 4). Myös yksilötason ongelman-

ratkaisussa on havaittu kehitystä (Drojas-Drummond et al. 2003, Dawes et al. 

2000). Tutkivan puheen opettamista koulussa perustellaan mm. sillä, että aikui-

sena sitä tarvitaan työelämässä ja se mahdollistaa aktiivisen roolin yhteiskun-

nassa (Dawes et al. 2000, 4). Rajala, Hilppö ja Lipponen (2014) ovat haasta-

neet Mercerin tutkivan puheen käsitettä seuraavasti: tutkivassa puheessa pitäisi 

huomioida oppilasparin tai ryhmän puheen symmetrisyys tai asymmetrisyys. 

Tutkiva puhe ei välttämättä edistä kaikkien ryhmän jäsenten oppimista, sillä 

mm. Bianchinin (1999) ja Cohenin (1994) mukaan enemmän äänessä olevien 

oppilaiden on todettu saavuttavan parempia oppimistuloksia kuin hiljaisempien. 

 

Kuten aiemmin todettiin, kaikki puhe ei aina edistä ongelmanratkaisua. Yksi ta-

pa saada oppilaat keskustelemaan oppimista edistävällä tavalla ongelmatehtä-

vän parissa on vaatia sitä heiltä. Light (1991, 1993) huomasi, että kun oppilailta 

vaadittiin keskinäistä puhetta suunnitelmien näkyväksi tekemiseen, päätöksen-

tekoon ja palautteen tulkitsemiseen, ongelmanratkaisu helpottui ja heidän ym-

märryksensä edistyi. Samaa vaikutusta ei ollut, jos parin puhetta ei vastaavalla 

tavalla oppilailta vaadittu. Puheen avulla siis sekä puhujan että kuulijan ymmär-
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rys käsiteltävästä asiasta paranee. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että 

pelkästään itsekseen ääneen puhumalla oppilas voi ratkaista tehokkaammin 

ongelmia kuin hiljaa työskennellen. Tämä saattaa olla osasyy myös sille, miksi 

ryhmässä työskentely on monesti yksilötyöskentelyä tehokkaampaa ongelman-

ratkaisussa. (Fletcher 1985, 259.) On hyvä kuitenkin muistaa, ettei jatkuva ryh-

mätyöskentely automaattisesti takaa parempaa ongelmanratkaisua (kts. luku 

2.2.1). 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään, millaista puhetta oppilasparin välillä 

on ja kuinka heidän ongelmanratkaisunsa etenee. Tutkimustehtävä jaettiin kol-

meen tutkimuskysymykseen, joista ensimmäinen käsittelee oppilasparin välistä 

puhetta, toinen ongelmanratkaisuprosessia ja kolmas puheen ja ongelmanrat-

kaisuprosessin yhteyttä. 

 

1. Missä määrin ja miten Mercerin (1996) kolme puheen muotoa ilmenevät 

oppilasparin puheessa? 

2. Missä määrin ja millaista ongelmanratkaisuprosessia on ohjelmointipro-

jektissa? 

3. Missä määrin eri puheen muodot ilmenevät ongelmanratkaisun eri vai-

heissa? 

 

Opettajan rooliin ei keskitytä tässä tutkielmassa, vaan ensimmäinen tutkimus-

kysymys rajataan käsittelemään vain valitun oppilasparin keskinäistä puhetta. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus toteutettiin helsinkiläisessä peruskoulussa syksyllä 2016 osana Kohti 

keksimisen pedagogiikkaa -kurssia, joka oli yhteydessä luokanopettajakoulu-

tuksen monialaiseen harjoitteluun. Kaksi opetusharjoittelijaa ohjasi kokonaisuu-

den, johon kuului mm. sähköopin perusteita, tunnekasvatusta, luovan ajattelun 

oppimista sekä ohjelmointia. Oppilaat laativat oppimiskokonaisuuden lopputuot-

teena oman tunnemittarin, jossa ohjelmoitavan laitteen sensoreille annetut är-

sykkeet saivat esimerkiksi ledin palamaan, moottorin käynnistymään tai laitteen 

piippaamaan. Tällä tavoin heidän ohjelmansa ilmaisi eri tunnetiloja eri tavoin.  

 

Projektiin osallistui kuudes luokka, jonka kaikki oppilaat osallistuivat projektiin 

pareittain. Luokalla oli 24 oppilasta, jotka olivat 11−12-vuotiaita. Projekti oli osa 

tutkimushanketta, johon oppilailla oli suostumus. Parit olivat koko projektin ajan 

samat. Kolmen parin työskentelyä kuvattiin videokameroilla. Myöhemmin yksi 

näistä pareista valittiin tämän tutkielman tutkimuksen kohteeksi. Liitteessä 1 on 

esitelty opetusharjoittelijoiden laatima tunnemittari-projektin aikataulu. Näistä 

oppitunneista tunneilta 3, 6, 9 ja 11 kuvattiin videoaineisto, jonka pohjalta tutki-

mus tehtiin. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin tunnemittari-projekti 

välineineen, aineiston koonnin menetelmät sekä aineiston analyysimenetelmät. 

 

4.1 Tunnemittari-projekti 

Oppilaat rakensivat tunnemittarinsa ja tekivät kaikki sitä edeltäneet ohjelmointi-

harjoitukset käyttäen GoGo Boardia, joka on avoimeen lähdekoodiin perustuva 

ohjelmoitava laite, jota voidaan käyttää ohjelmoinnin opetuksessa. Sitä voidaan 

myös hyödyntää luonnontieteellisissä kokeissa ja ympäristön havainnoinnissa 

sensorien avulla (Sipitakiat, Blikstein, & Cavallo, 2004). GoGo Board kytkettiin 

kannettavaan tietokoneeseen USB-kaapelilla, jonka kautta ohjelma syötettiin 

laitteelle. Laitteessa on kiinteinä osina mm. neljän merkin numeronäyttö, ää-

nisummeri ja LED-valoja. Laitteeseen on helppo kytkeä erilaisia sensoreita, ku-

ten etäisyys- valo tai lämpötilasensoreita, sekä moottoreita ja ledejä. Ohjelmoin-

ti tapahtui selainpohjaisella Tinker-alustalla, jossa on visuaalisen ohjelmoinnin 

lisäksi myös tekstipohjaisen ohjelmoinnin mahdollisuus. Tämän tutkimuksen 
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oppilaat käyttivät vain visuaalista ohjelmointikieltä, joka on huomattavasti hel-

pompi tekstipohjaiseen verrattuna. Lisäksi oppilaat käyttivät GoGo Widget -

ohjelmaa, jolla pystyy mm. tarkastelemaan sensorien vastaanottamia arvoja. 

GoGo Widgetin avulla pystyy siis esimerkiksi tarkistamaan, onko sensori kytket-

ty oikein ja toimiiko se. 

 

Kahden opetusharjoittelijan opetuskokeilu koostui yhteensä 11:stä 45 minuutin 

oppitunnista, joista tunnit 1 ja 2, 4 ja 5 sekä 7 ja 8 olivat kaksoistunteja (90 mi-

nuuttia). Näistä oppitunneista tunnit 3, 6, 9 ja 11 olivat tutkimusaineistossa, kos-

ka ne käsittelivät ohjelmointia ja niistä oli riittävän laadukas videomateriaali. Ko-

konaisuuden lopullisena tavoitteena oli tunnemittarin luominen. Tunnemittari on 

laite, joka ilmaisee ledin, äänen tai moottorin avulla haluttua tunnetta. Tunne 

syötetään laitteeseen antamalla sille haluttu ärsyke, esimerkiksi napin 1 paina-

minen tarkoittaa surua jne. Mistään varsinaisesta tunteiden tunnistajasta ei siis 

ole kyse, vaan teknisesti katsoen laitteesta, joka antaa halutun signaalin tiettyyn 

sille annettuun ärsykkeeseen reagoiden. Tämän tutkimuksen kannalta on kiin-

toisaa tietää, mitä oppilailta edellytettiin tunnemittarin suunnittelussa. Eräällä 

tunnemittarin suunnittelua käsittelevällä oppitunnilla harjoittelijat antoivat oppi-

laille seuraavat apukysymykset suunnittelun tueksi: 

1. Millaisia tunteita haluatte tunnemittarin näyttävän? 

2. Millä tavalla haluatte tunnemittarinne näyttävän näitä tunteita? 

3. Miltä tunnemittarinne näyttää? 

4. Miten sitä käytetään? 

5. Missä sitä pidetään? 

6. Mihin GoGo Board asetetaan tunnemittarin koteloinnissa? 

7. Mistä materiaaleista tunnemittarinne valmistetaan? 

8. Minkälaisen työnjaon teette? 

 

Riittävien taitojen saavuttamiseksi kokonaisuus sisälsi runsaasti tarvittavien tai-

tojen harjoittelua ennen varsinaista tunnemittarin ohjelmointia ja rakentamista. 

GoGo Boardin ohjelmoinnin harjoittelun lisäksi kokonaisuuteen kuului sähköop-

pia (avoin ja suljettu virtapiiri, sarjaan- ja rinnankytkentä, johteet ja eristeet) se-

kä tunnetietoisuuden harjoittelua. Tunnetietoisuudessa harjoiteltiin omien ja 
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toisten tunteiden havainnointia, tunnistamista ja ymmärtämistä sekä erilaisia ta-

poja tuoda omia tunteitaan esille. Myös kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus 

olivat aiheina mm. siten, että oppilaat käyttivät tunnemittarinsa kotelointiin kier-

rätysmateriaaleja. 

 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksessa olevien oppituntien (3, 6, 9 ja 11) tavoitteet 

ja tunnin kulut siten, kun opetusharjoittelijat ne suunnittelivat ennen oppitunteja 

sekä videomateriaaliin nojaten. Tavoitteissa keskityn oppilaille suunnattuihin ta-

voitteisiin, koska ne ovat tämän tutkimuksen kannalta relevantteja. Opetushar-

joittelijoiden itselleen suuntaamat tavoitteet käsittelivät enimmäkseen ryhmän 

eriyttämistä ja ryhmänhallintaa, mikä ei ole olennaista tässä tutkimuksessa. Yh-

tenä opetusharjoittelijoiden tavoitteista nostan esiin kuitenkin tavoitteen ”oppi-

laan saattaminen oivallukseen”. Opiskelijoiden tuntisuunnitelmat ovat liitteessä 

2. 

 

Oppitunnilla 3 oppilaiden tavoitteena oli 1) tutustua ensimmäistä kertaa GoGo 

Boardiin, 2) saada yksinkertaiset komennot ohjelmoitua Tinker-alustalle ja siir-

rettyä GoGo Boardiin sekä 3) itseohjautuvan toiminnan kautta ongelmanratkai-

sutaitojen kehittäminen. Ensimmäinen ohjelmointitehtävä oli saada teksti näky-

viin GoGo Boardille. Harjoittelija näytti ”oikean vastauksen” malliksi. Seuraavak-

si oppilaiden tehtävänä oli keksiä itse neljän merkin sarja ja saada Gogo Board 

näyttämään se. Seuraavana tehtävänä oli saada GoGo Board piippaamaan 

kymmenen kertaa, kun ohjelma käynnistetään. Harjoittelijat näyttivät mallivas-

tauksen, jonka oppilaat kopioivat omalle koneelleen. Mallivastaus tehtävään nä-

kyy kuviossa Kuvio 3.  

 

 

Kuvio 3. Mallivastaus tehtävään, kuinka saada GoGo Board piippaamaan kymmenen 

kertaa. 
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Tämän jälkeen tehtävänä oli laatia ohjelma, jossa etäisyyssensorin sopiva arvo 

saa laitteen piippaamaan. Tähän tarvittiin ehtolausetta (if do) ja ikuista silmuk-

kaa (forever do). Tehtävässä toimittiin samoin kuin edellä, eli vastaus annettiin 

oppilaille etukäteen. Tämän tehtävän mallivastaus näkyy kuviossa Kuvio 4. 

 

 

Kuvio 4. Mallivastaus tehtävään, kuinka saada Gogo Board piippaamaan etäisyyssen-

sorin avulla. 

 

Oppitunnilla 6 oppilaiden tavoitteena oli saada yksi ledi palamaan GoGo Boar-

dilla sekä edelleen ongelmanratkaisun kehittyminen itseohjautuvan toiminnan 

kautta. Oppilaille jaetussa tarvikepussissa olivat uusina osina nappula ja ledi. 

Annettu tehtävä oli saada yksi ledi palamaan napinpainalluksella hyödyntäen 

tunnilla 3 opittuja taitoja. Tällä kertaa mallivastausta ei annettu heti, vaan oppi-

laat yrittivät suoriutua tehtävästä pareittain ideoiden. Tehtävän oikea vastaus 

näytettiin oppilaille vasta tunnin lopulla ja se näkyy kuviossa Kuvio 5. Tehtävän 

”sensor 1” aistii tässä napin painallusta, koska nappi kytkettiin 1. sensoriporttiin 

ja motor A taas on ledin sytytys, koska ledi kiinnitettiin A-porttiin. 

 

 

Kuvio 5. Yhden ledin sytyttäminen nappulan avulla. 

 

Oppitunnin 9 tavoitteina olivat 1) kolmen ledin sytyttäminen kolmen eri sensorin 

avulla, 2) oman tunnemittarin suunnittelu sekä edelleen 3) ongelmanratkaisutai-
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tojen kehittäminen itseohjautuvan toiminnan avulla. Tälläkin oppitunnilla tehtiin 

siis ohjelmointiharjoitus, jotta oppilailla olisi riittävät ohjelmointitaidot oman tun-

nemittarin ohjelmointiin. Tällä kertaa mallivastaus annettiin jälleen heti tunnin 

alussa. Kuviossa Kuvio 6 näkyy tehtävän kaksi vaihtoehtoista ratkaisua, en-

simmäinen lyhyempi, toinen pidempi. Ohjelman tarkoitus oli saada haluttu ledi 

palamaan kahden sekunnin ajaksi siihen yhdistetyn sensorin avulla. Ohjelma on 

itse asiassa juuri sellainen, jota voi käyttää valmiissa tunnemittarissa. Tunnin 

loppupuolella oppilaiden tuli suunnitella mitä sensoreita ja mitä vasteita (piip-

paus, ledi tai moottori) he halusivat omassa tunnemittarissaan käyttää. 

 

 

Kuvio 6. Kaksi vaihtoehtoista ratkaisua tehtävään, kuinka saada kolme lediä vuorollaan 

syttymään ja sammumaan kolmen sensorin avulla. 

 

Oppitunti 11 keskittyi täysin parin oman tunnemittarin ohjelmointiin. He olivat ra-

kentaneet sille kotelon kierrätysmateriaaleista tunnilla 10, joka ei kuulunut tut-

kimusaineistoon. Tunnin tavoitteena oli saada oma tunnemittari ohjelmoitua 

valmiiksi. Opetusharjoittelijoiden ajatuksena oli myös se, että oppilaat olisivat 
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esitelleet tunnemittareitaan toisilleen ja antaneet palautetta niistä, mutta sitä ei 

ehditty tehdä. Tutkitun oppilasparin tunteet tunnemittarissa olivat: 

1. ilo → (tärinä) = moottori käynnistyy (sensori 1) 

2. viha → piippaus (sensori 2) 

3. suru → valo syttyy (sensori 3) 

 

4.2 Aineisto 

Tutkimusaineistona toimi neljältä oppitunnilta koottu videomateriaali. Videon 

käyttämisessä tutkimusmenetelmänä on monia etuja esimerkiksi perinteiseen 

havainnointiin verrattuna. Videoaineistoon voi palata aina uudelleen ja sitä voi 

analysoida monin eri tavoin jälkeenpäin (Heath, Hindmarsh & Luff 2010, 2, 6). 

Tarvittaessa videota voidaan katsoa myös muiden tutkijoiden ja tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden kanssa (Heath ym. 2010, 6–7). Tässä tutkielmassa 

videoita ei katsottu tutkimushenkilöiden tai muiden tutkijoiden kanssa. 

 

Parin valinta tehtiin videoiden laadun perusteella seuraavasti: ensin jokainen vi-

deopätkä silmäiltiin läpi ja kiinnitettiin huomiota kuvan- ja äänenlaatuun. Kuvas-

sa haluttiin näkyvän parin toiminta sekä mahdollisimman hyvin myös heidän 

kannettavan tietokoneensa ruutu. Äänenlaadun taas tuli olla sellainen, että pu-

heesta sai mahdollisimman hyvin selvää. Nämä havainnot kirjattiin ylös ja luoki-

teltiin videot kolmeen luokkaan: hyvä, keskinkertainen tai huono laatu. Tutki-

muksen kohteeksi valittiin pari, jolla oli eniten hyvälaatuisia tai keskilaatuisia vi-

deoita, jotta koko neljän videoidun tunnin kokonaisuudesta saataisiin hyvä ko-

konaiskuva. Esimerkiksi toiselta hylätyltä parilta kokonaisen oppitunnin ääniraita 

ei ollut tallentunut, eikä se siksi soveltunut tämän tutkielman aineistoksi. Valittu 

oppilaspari oli tyttö–poika-pari. Videoiden laaturajoitteiden takia ei voitu soveltaa 

muita kriteerejä oppilasparin valitsemiseksi. 

 

Jokainen oppitunti kuvattiin kahdella kameralla. Saaduista videoista käytettiin 

ensisijaisesti sitä, jonka kuvakulma oli oppilaiden selän takaa, jolloin koko-

naisuus näkyi paremmin ja myös tietokoneen näyttö näkyi. Äänilähteenä käytet-

tiin irrallisen mikrofonin ääntä, joka oli laadukkaampi kuin kameran taltioima ää-

ni. Mikrofoni oli sijoitettu oppilaiden eteen kannettavan tietokoneen viereen. 
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Tarvittaessa puhetta ja toimintaa katsottiin myös toiselta videolta, joka oli kuvat-

tu oppilaista katsoen etuviistosta suunnilleen tietokoneen vierestä. Kahden 

muun videoidun parin videoita käytettiin lisäksi toisinaan varmentamaan esi-

merkiksi sitä, kuka aikuinen kulloinkin puhui. Opettajajohtoiset vaiheet näkyivät 

monesti paremmin muiden parien videoilla. Kahdella ensimmäisellä videoidulla 

oppitunnilla (tunnit 3 ja 6) otettiin myös näyttökaappausvideo oppilasparin tieto-

koneella. Tätä arvokasta aineistoa ei valitettavasti päästy hyödyntämään, sillä 

näyttökaappauksessa oli teknisiä ongelmia ilmeisesti liittyen tietokoneen suori-

tuskykyyn. Niinpä näyttökaappausta ei enää käytetty lainkaan tunnin 6 jälkeen, 

eikä aiempienkaan tuntien näyttökaappauksia saatu hyödynnettyä. Näyttökaap-

pausten puute aiheutti lisää reunaehtoja oppilaiden työskentelyn havainnointiin. 

Videon lisäksi apuna käytettiin harjoittelijoiden laatimaa jaksosuunnitelmaa ja 

tuntisuunnitelmia sekä oppituntien diaesityksiä. 

 

4.3 Aineiston analyysimenetelmät 

Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin laadullinen sisällönanalyysi, joka on 

käyttökelpoinen hyvin monenlaisten tutkimusten tekoon ja liitettävissä erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Sisällönanalyysi jaetaan 

perinteisesti induktiiviseen ja deduktiiviseen. Induktiivista analyysia käytetään, 

mikäli tutkittavasta ilmiöstä ei ole paljon aiempaa tietoa. Tällöin aineiston luokit-

telu on aineistolähtöistä, eikä sitä ohjaa mikään aiempi teoria. Usein mainitaan, 

että päättelyn suunta on yksittäisestä yleiseen, eli yksittäisistä havainnoista pyri-

tään luomaan yleispätevä määritelmä. Deduktiivinen analyysi taas perustuu 

vahvasti aiempaan tutkimukseen ja käytössä oleviin luokitteluihin. Analyysin 

pyrkimyksenä on usein testata jotain aiempaa teoriaa. Deduktiivisen analyysin 

päättely etenee vastakkaiseen suuntaan kuin induktiivisen, eli yleisestä yksittäi-

seen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91; Elo & Kyngäs 2008, 109.) 

 

Toisinaan edellä mainittuun luokitteluun on lisätty vielä yksi luokka, ja analyysi-

muodot on nimetty seuraavasti: aineistolähtöinen, teoriasidonnainen ja teo-

rialähtöinen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Tuomi ja Sarajärvi (2009, 96) käyttä-

vät teoriasidonnaisesta analyysimuodosta myös nimitystä teoriaohjaava analyy-

si. Tutkimuskysymysten 1 ja 2 pohjaksi etsittiin teoreettinen malli, jonka pohjalta 
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aineiston luokittelu tehtiin. Tältä osin tutkielma noudattaa teorialähtöistä. Tutki-

muskysymys 3, joka yhdistelee kahta edellistä tutkimuskysymystä, ei taas ole 

niin teorialähtöinen, koska vastaavaa puheen muotojen ja ongelmanratkaisun 

vaiheiden yhteyttä ei löytynyt aiemmista tutkimuksista. Myöskään aineiston 

hankinnassa ei voida puhua teorialähtöisyydestä, koska aineisto oli kerätty en-

nen kuin tämän tutkielman tutkimuskysymykset tarkentuivat. Aineistonkeruu oli 

siis tässä mielessä vapaamuotoinen. Tutkimustehtävänä ei liioin ollut aiempien 

mallien testaus, mikä on tyypillistä teorialähtöiselle analyysimuodolle, vaikka 

havaintoja toki peilattiin aiempiin tuloksiin. Tällainen viitekehyksen, aineistonke-

ruun ja analyysin yhdistelmä on lähimpänä teoriaohjaavaa analyysiä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 99). 

 

Seuraavaksi kuvataan tämän tutkielman analyysin eteneminen. Oppilasparin 

valinnan jälkeen katsottiin läpi kaikki neljän oppitunnin videot ja oppilasparien 

tehtävien aikainen puhe litteroitiin. Tämä tarkoittaa, että kaikkea esimerkiksi op-

pituntien alussa ollutta ns. arkipuhetta ei välttämättä litteroitu sanatarkasti, kos-

ka se ei ollut tämän tutkielman kannalta relevanttia.  Tällaisesta puheesta kirjat-

tiin vain ylös lyhyesti, mistä oppilaat puhuivat, jotta näihinkin keskusteluihin voi-

tiin tarvittaessa myöhemmin palata. Litteroinnissa ei noudatettu keskustelun-

analyysille tyypillistä tarkkuutta, koska tehtävänä ei ollut suorittaa keskustelun-

analyysiä, vaikka oppilaiden puheen muotoja tutkittiinkin. Keskustelunanalyysille 

tyypillisessä litteroinnissa kirjataan puhuttujen sanojen lisäksi esimerkiksi epä-

röinnit, katkokset, päällekkäisyydet, äänen voimakkuuden ja tempon vaihtelut, 

sekä paljon ei kielellisiä asioita. Näille tapahtumille on myös vakiintunut varsin 

tarkka merkistö, jota ei myöskään koettu tarpeelliseksi noudattaa. (ks. Tainio 

2007, 300–301.) Keskustelunanalyysin perusperiaatteista oli kuitenkin hyötyä 

litteroinnissa. Litteroinnin tarkoitus on helpottaa ensisijaisen tutkimusmateriaalin 

(tässä tapauksessa videon) tutkimista ja ikään kuin hidastaa keskustelu analyy-

sia varten (Tainio 2007, 300; Vatanen 2016, 315). Litterointi on pyrittävä teke-

mään mahdollisimman neutraalisti ja tulkintoja tekemättä, jottei sille muodostu 

piilo-ohjaavaa vaikutusta (Seppänen 1997, 19). Tässä tutkimuksessa litteroinnin 

piilo-ohjaava vaikutus voisi aiheuttaa esimerkiksi vääränlaisia luokitteluja. 

 



31 

 

Litteroinnin ohessa tehtiin myös luokittelu puheen muotoihin P1–P3 ja ongel-

manratkaisun vaiheisiin O1–O6, jotka on koottu taulukoihin Taulukko 1 ja 

Taulukko 2. Luokittelu on yksinkertaisin aineiston järjestämisen muoto ja se so-

pii käytettäväksi, kun halutaan laskea, kuinka monta kertaa kukin luokka aineis-

tossa esiintyy (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Luokittelua jatkettiin ja korjattiin lit-

teroinnin jälkeen, ja luokitteluun palattiin useita kertoja tutkimuksen edetessä. 

Luokittelua tehtiin litteroinnin kanssa päällekkäin, koska litterointi on vain karkea 

kuva todellisuudesta ja ensisijaisesti tulisi keskittyä nauhoitettuun materiaaliin 

(Seppänen 1997, 19).  Haasteena litteroidun tekstin luokittelussa oli se, että ai-

neistoa luokiteltiin kahden eri kriteerin, ongelmanratkaisun vaiheen ja puheen 

muodon mukaan. Luokittelun lähtökohdaksi päätin valita ongelmanratkaisun 

vaiheen (O1–O6), koska näitä luokkia löytyi huomattavasti enemmän (ks. tulok-

set) ja ne oli ylipäänsä helpompi löytää. Puheen muoto oli siis helpompi yhdis-

tää ongelmanratkaisun vaiheeseen kuin päinvastoin. Lisäksi tutkimuksessa ra-

jattiin pois ongelmanratkaisun vaiheisiin kuulumaton puhe, joten edellä mainittu 

lähestymistapa on senkin takia perusteltu. Tutkimuksen analyysiyksiköksi vali-

koitui siis sellainen ajanjakso videolla, jossa alkupisteenä on jonkin ongelman-

ratkaisun vaiheen alkaminen ja loppupisteenä siirtyminen muuhun ongelman-

ratkaisun vaiheeseen tai kokonaan pois ongelmanratkaisun vaiheista (tyypilli-

sesti toiminta, jonka ei katsottu edustavan mitään ongelmanratkaisun vaihetta). 

Vastaavaan analyysiyksikköön päätyivät myös Lavonen et al. (2002, 146) tutki-

muksessaan, jonka asetelma oli samantapainen kuin tässä tutkielmassa. 

 

Taulukko 1. Puheen muotojen luokittelu (Mercer 1996). 

Puheen muoto Selite Tunnus 

Kiistelevä puhe Oppilaat ovat eri mieltä keskenään, 

eivätkä perustele näkemyksiään. 

Oppilaat esittävät lyhyitä väitteitä ja 

vastaväitteitä. Erimielisyydet jäävät 

usein ratkaisemattomiksi. 

P1 

Kumulatiivinen puhe Oppilaat ovat samaa mieltä, mutta 

eivät esitä kritiikkiä. Oppilaat tois-

tavat asioita, sekä vahvistavat ja 

P2 



32 

 

kehittelevät jo sanottua. 

Tutkiva puhe Oppilaat esittävät kritiikkiä toisil-

leen, mutta tekevät sen rakenta-

vasti ja perustellen. He tarjoavat 

vaihtoehtoisia näkemyksiä. Näke-

myksiä pohditaan yhdessä ja päät-

tely on usein näkyvää. Ratkaisu 

rakentuu yhteisymmärryksessä. 

P3 

 

Taulukko 2. Ongelmanratkaisun vaiheiden luokittelu. 

Ongelmanratkaisun vaihe  Selite Tunnus 

Ongelman/tehtävän tunnista-

minen 

Oppilas/oppilaat huomaavat, että 

heillä on ongelma tai tehtävä. 

O1 

Ongelman ymmärtäminen ja 

tosiasioiden tunnistaminen 

Oppilas/oppilaat ymmärtävät, mitä 

heidän täytyy tehdä, jotta ongelma 

saadaan ratkaistua. Oppilaat tun-

nistavat, mitä välineitä (esim. ko-

mennot, anturit, johdot, ledit) tarvi-

taan. 

O2 

Ideointi Oppilaat kehittävät idean ongel-

man ratkaisemiseksi.  

O3 

Toteutus Oppilaat toteuttavat suunnitelman, 

eli tyypillisesti ohjelmoivat ohjel-

man tai osan siitä. Myös Go-

GoBoardin kytkentöjen teko kuu-

luu tähän luokkaan. 

O4 

Ohjelman testaus Oppilaat testaavat ohjelmaa Go-

GoBoardilla. Tämän vaiheen jäl-

keen voidaan päätyä takaisin ide-

oimaan tai toteuttamaan. 

O5 

Ratkaisun arviointi Oppilaat arvioivat ohjelmaansa. 

Toimiiko ohjelma halutulla tavalla? 

O6 
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Litterointivaiheessa oppilaille, opetusharjoittelijoille, luokanopettajalle ja tutkijoil-

le annettiin anonyymit tunnukset, koska oikeita nimiä ei haluttu eikä ole soveli-

asta käyttää (esim. Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Näitä tunnuksia käytettiin pu-

heenvuoron tai toiminnan osoittamiseen sekä silloin, jos jonkun henkilön nimi 

mainittiin puheessa. Todelliset nimet eivät siis näy litteroidussa puheessa. Tun-

nukset olivat seuraavat: 

 

Op1 = oppilas 1 

Op2 = oppilas 2 

OpA, OpB… = muu kuin tutkimusparin oppilas 

H1 = harjoittelija 1 

H2 = harjoittelija 2 

LO = luokanopettaja 

T1 = tutkija 1 

T2 = tutkija 2 
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen keskeiset tulokset tutkimuskysymyksit-

täin, sekä tulkitaan syitä saatuihin tuloksiin. Ensimmäinen alaluku käsittelee pu-

hetta ja vuorovaikutusta, toinen ongelmanratkaisuprosessia ja kolmas kahden 

edellä mainitun yhteyttä. 

 

5.1 Puheen muodot 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli missä määrin ja miten Mercerin (1996) kol-

me puheen muotoa ilmenevät oppilasparin puheessa. Nämä kolme puheen 

muotoa nimettiin tässä tutkielmassa kiistelevä puhe (P1), kumulatiivinen puhe 

(P2) ja tutkiva puhe (P3). Puheen muotoja etsittiin litteroidusta videoaineistosta. 

Analyysiyksikön pituus vaihteli yhdestä puheenvuorosta per puhuja useampaan, 

kuitenkin niin, että molemmat oppilaat puhuivat yhden luokitellun puheen muo-

don aikana vähintään kerran. Koko neljän oppitunnin videoaineistossa esiintyi 

eniten kumulatiivista puhetta, toiseksi eniten tutkivaa puhetta ja vähiten kiistele-

vää puhetta. Erot olivat kuitenkin pieniä varsinkin kiistelevän ja tutkivan puheen 

välillä (kiistelevä: 28 %, kumulatiivinen: 40 % ja tutkiva: 33 %). Puheen muoto-

jen määrä koko aineistossa on esitetty kuviossa Kuvio 7. 

 

Kuvio 7. Puheen muotojen määrät aineistossa. 

 

Puheen muotojen löytäminen aineistosta osoittautui haastavaksi, sillä suuri osa 

oppilaiden toiminnasta oli nonverbaalista tai puhe ei täyttänyt keskustelun tun-

nusmerkkejä. Usein keskustelu ikään kuin lakkasi itsestään, kun oppilas ei vas-
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tannut toiselle, vaan pyysi tätä odottamaan ja jatkoi kesken ollutta työvaihet-

taan. Monesti syntynyttä keskusteluakaan ei voitu luokitella mihinkään luokista 

P1–P3, vaan keskustelu oli jätettävä luokkien ulkopuolelle. Tästä kertoo myös 

puheen muotojen pieni kokonaismäärä, 40, yli kahden ja puolen tunnin videoai-

neistossa. Välilä puheen muodon valinta oli vaikeaa, koska keskustelussa saat-

toi olla piirteitä useasta puheen muodosta. Nämä havainnot ovat linjassa Mer-

cerin (1996) väittämien kanssa siitä, ettei puhe aina kuulu edellä mainittuihin 

muotoihin P1–P3, eikä rajanveto ole aina helppoa. Osa puheesta tapahtui opet-

tajan kanssa. Tällainen puhe ei kuitenkaan ollut oppilaiden välistä, eikä sitä siksi 

luokiteltu puheen muotoihin P1–P3. Pois luokittelusta jätettiin myös erityisesti 

ensimmäisen videoidun oppitunnin (tunti 3) alussa käydyt keskustelut, jotka ei-

vät liittyneet ohjelmointiin, vaan olivat ohjelmointitehtävään kuulumatonta, ns. 

arkipuhetta. Alla on katkelma oppilaiden puheesta, jota ei luokiteltu mihinkään 

puheen muotoon. Aineistosta nousi esiin paljon vastaavaa keskustelua, jossa 

toinen oppilas ohjelmoi ja toinen lukee ohjelmaa ja neuvoo vieressä. Keskustelu 

on kysymys–vastaus-tyyppistä, mutta ei sisällä kiistelevää puhetta, kumulatiivis-

ta puhetta eikä myöskään kriittistä ja perusteltua tutkivaa puhetta. 

 

(Op1 tutkii GoGo Boardia ja Op2 ohjelmaa.) 
Op2: Beep löytyy, sit täält.. Missä sitte… Täält puuttuu se led. 
Op1: Aa. (Op1 katsoo ja yrittää tarttua hiiren kosketuslevyyn.) 
Op2: Öö, Missä… Oota mä… 
Op1: Joo. 
Op2: Missä se on täällä? 
Op1: No kato vaan noit läpi. Varmaan tos DC motor tai sensing. (Op2 etsii vali-
koista) 
Op1: Ei ainakaan tos math. ... Öö, varmaan DC motor... Eiku... Other actions. ... 
Sit turn on...led. Tohon, öö... Ei tohon! Se kai pitäs laittaa tohon. Mä en oo var-
ma. (Op1 osoittaa ensimmäisen ehtolauseen viimeistä kohtaa.)  

 

Kiistelevää puhetta oli haastava löytää, koska aivan määritelmän mukaisia kes-

kusteluja, joissa molemmat esittävät perustelematonta kritiikkiä toisilleen ja rii-

dat jäivät ratkaisemattomiksi, ei käytännössä ollut. Oppilaat harvoin kiistelivät 

mistään asiasta kauan. Usein oli kuitenkin nähtävissä kiistelevän puheen tun-

nusmerkkejä, kuten alla olevassa katkelmassa tunnilta 3. Tällöin puhe luokitel-

tiin kiisteleväksi puheeksi. 
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Op1: Aa tää on tää. 
Op2: No ei, vaan kato. 
Op1: Good one. 
Op2: Hmm... Eli näin, ni kato… Oota, lähellä… Toi ei auta mitään! 
Op1: Tai sit auttaa mut mä en tiedä. 

 

Yllä olevassa esimerkissä oppilas 1 ohjelmoi ja oppilas 2 neuvoo vieressä. Op-

pilas 2 kertoo mielipiteensä suorasanaisesti, kun taas oppilas 1 hieman myötäi-

lee, mutta pitää kuitenkin kiinni omasta näkemyksestään. 

 

Myös keskustelu, joka koostui lähinnä kysymyksistä ja vastauksista luokiteltiin 

kiisteleväksi puheeksi, jos se täytti riittävän hyvin kiistelevän puheen tunnus-

merkit. Alla olevassa esimerkissä tunnilta 6 oppilas 1 ei varsinaisesti väitä vas-

taan, mutta sivuuttaa oppilas 2:n kommentin koneen ”ränkkäämisestä”. Oppilas 

2 vielä hieman perustelee väitettään lopussa, mutta katkelma ei silti täytä tutki-

van puheen tunnusmerkkejä. 

 

Op2: Mitä sä teet? 
Op1 kokeilee sensoria ja katsoo GoGo Widgetiä. Ruudulta näkyy, että sensori 
toimii. 
Op1: Mä ihmettelin just et mitä täs… 
Op2: Kan… Ei kannata varmaan ränkätä. 
Op1: Mmm… 
Op2: Koska mikään ei toimi et ränkkää, okei, katotaan… (katsoo ruudulle) 

 

Kumulatiivisessa puheessa on tunnusomaista samaa mieltä oleminen vailla kri-

tiikkiä. Usein siihen kuuluu myös jo sanotun toistamista. Kuten kiistelevässä pu-

heessa, myös kumulatiivisen puheen kohdalla rajanveto oli monesti vaikeaa. Al-

la olevassa kumulatiivisen puheen esimerkissä tunnilta 9 oppilas 1 täydentää 

oppilas 2:n lauseen, ja oppilaat ovat samaa mieltä keskusteltavasta aiheesta. 

Esimerkissä näkyy myös oppilas 2:n asenne hänen omia teknologiataitojaan 

kohtaan. 

 

Op2: Tartteetsä apuu? (kääntyy Op1:een päin) 
Op1: Öömm… Kohta voin kysyä, mä yritän nyt löytää sen… Oliks täs joku 
muuntaja tai joku sellane? Tässä, täs on kaks päätä, meneeks tää… 
Op2: Joo, mullei oo mitään hajua... (Op1 naurahtaa) Niinku, mult on turha (ei 
saa selvää), oikeesti, sillee... (haukottelee) ...mä en tajuu teknologiast yhtään 
mitään, mä osaan vaa käyttää mun puhelinta ja just ja just niinku... 
Op1: Avata s... (ei saa selvää) 
Op2: Nii. 
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Op1: Mut on seki jotain. 

 

Alla on esimerkki tutkivasta puheesta tunnilla 11. Tilanteessa oppilas 2 kyseen-

alaistaa oppilas 1:n ratkaisun, mutta perustelee kritiikkinsä kärsivällisesti. Tilan-

ne ratkeaa, kun oppilas 1 huomaa tehneensä epäjohdonmukaisen ratkaisun. 

 

Op1: Nyt meil on vaan… kaks noit sillee et me tarttetaan vaan tolle valolle ja sit 
moottorille. 
Op2: No… Okei. 
Op1: Öö… Mihin… Mihin tätä sit tarttee? (nostaa johtoa ja komponenttia) 
Op2: No se varmaan pitää laittaa johonki valoon. 
Op1: Mm. … No ku tässä on jo tää yks valo kiinni et... 
Op2: No miks sä oot sit laittanu sen jos sitä ei tartte siihe? 
Op1: Mitä sä tarkotat? 
Op2: Ku sä oot laittanu sen siihen... 
Op1: Oota... 
Op2: ...kiinni siihen gogo boardiin. Miks sä laitoit sen jos siihen ei tarttee mi-
tään? 
Op1: Kyl sitä valoo tarttee... (ei saa selvää) ... Oota hetki... (Sori?) 
Op2: Eiku siis mä vaan mietin et... ku eiks TÄN pitäis olla tos kiinni? Eiks sen 
pitäis... 
Op1: Varmaan senki pitäis sit. Mä laitan viel sen. 
Op2: Koska mun mielest siin oli niinku ainaki... 
Op1: Nii joo koska... tyhmä minä. ... No, kyl me varmaan saadaan nyt tää toimii.  

 

Jotta puheen muotojen mahdollista muutosta oppituntien välillä voitiin tutkia, ja-

ettiin puheen muodot myös oppitunneittain (kuvio Kuvio 8). Silmiinpistävää on 

luokkiin jaetun puheen määrän suuri vaihtelu oppituntien välillä. Tätä ei täysin 

selitä edes oppituntien pituuden vaihtelut, sillä esimerkiksi tunti 11 oli pidempi 

kuin tunti 6, mutta tunnilla 11 puheen muotoja löytyi vain alle puolet tuntiin 6 

verrattuna. Vähiten puheen muotoja löytyi projektin soveltavasta vaiheesta vii-

meiseltä oppitunnilta 11, jolloin oppilaat hyödynsivät aiemmilla tunneilla oppimi-

aan asioita omaan tunnemittariinsa. Tutkivan puheen määrä oli viimeisellä tun-

nilla kuitenkin enemmistössä ja samalla suurempi tai yhtä suuri kuin millään 

aiemmalla tunnilla. 
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Kuvio 8. Puheen muotojen määrät oppitunneittain. 

 

Puheen muotojen suhteellinen osuus oppitunneittain erottuu vielä paremmin 

kuviossa Kuvio 9. Puheen muotojen esiintyminen oppitunneittain prosentteina., 

jossa jokainen pylväs on skaalattu samankokoiseksi. Kiistelevä puhe väheni 

noin kolmasosaan projektin edetessä, ja vastaavasti tutkiva puhe kasvoi noin 

kolminkertaiseksi. Kumulatiivinen puhe oli suurimmillaan keskimmäisillä tunneil-

la, ja kokonaisuutena voidaankin nähdä puheen muodon kehitys kiistelevästä 

kumulatiivisen kautta tutkivaan. 
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Kuvio 9. Puheen muotojen esiintyminen oppitunneittain prosentteina. 

 

Luokittelu puheen muotoihin ja tulosten analysointi antaa jo kohtalaisen katta-

van kuvan oppilasparin vuorovaikutuksesta. Eräs asia, mikä puheen muodoista 

ei suoraan käy ilmi, on parin eri osapuolten rooli ohjelmointiprojektissa. Oppilas 

1 oli koko projektin videoidun osan ajan aktiivisemmin tietokoneen äärellä ja 

hän näytti usein jopa omivan ohjelmoijan roolin itselleen. Hän oli muutamaa ker-

taa lukuun ottamatta innostunut ratkaisemaan ohjelmointiin ja GoGo Boardin 

kytkentöihin liittyviä ongelmia. Oppilas 2 ei puolestaan useimmiten näyttänyt 

kiinnostusta ohjelmointiin. Hänen toiminnassaan ja puheessaan näkyi usein tyl-

sistyneisyys ja vähäinen mielenkiinto projektia kohtaan. Hän oli kuitenkin sitou-

tunut projektiin, mikä näkyi oma-aloitteisena uudelleenorientoitumisena tehtä-

vään edellä mainittujen tylsistyneempien jaksojen jälkeen. Tällöin oppilas 2 tyy-

pillisesti kysyi, mitä oppilas 1 oli tekemässä, mitä heidän pitäisi seuraavaksi 

tehdä, tai hän alkoi neuvoa oppilasta 1. Oppilas 2 osallistui myös aktiivisesti 

GoGo Boardin kytkentöihin. Yksi syy oppilas 2:n turhautumiseen saattoi olla 

oppilas 1:n aktiivisempi rooli, minkä seurauksena oppilas 2 jäi usein toimetto-

maksi ja innostui vasta, kun hän keksi itselleen mielekkään tehtävän projektin 

edistämiseksi. Oppilas 2:lla oli negatiivinen ennakkoasenne omia teknologiatai-

tojaan kohtaan, mikä näkyi eräässä edellä olleessa esimerkkikatkelmassa. Op-

pilas 1 taas ei puhunut omista taidoistaan ja hänen puheensa keskittyi yleensä 
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ohjelmointiin. Huolimatta oppilaiden erilaisista rooleista, oppilasparin yhteistyö 

näytti pääosin sujuvalta. Tietokoneen käytön epätasainen jakaantuminen ei ai-

heuttanut konflikteja, eikä ilmennyt heidän puheestaan. Roolijako saattoi hyvin-

kin olla molempia osapuolia tyydyttävä. Projektia ohjaavat aikuiset eivät puuttu-

neet oppilaiden vuorovaikutukseen, mikä myös osaltaan kertoo vuorovaikutuk-

sen toimineen riittävän hyvin. Aikuisten (harjoittelijat, tutkijat, luokanopettaja) in-

terventiot oppilaiden työskentelyyn olivat seuraavanlaisia: 

1. ohjeen anto koko luokalle oppitunnin alussa, keskellä tai lopussa 

2. tutkimusparin auttaminen joko ongelmanratkaisussa tai tietoteknisissä 

haasteissa. 

Oppilaita ei kannustettu tai opetettu käyttämään mitään tietynlaista puhetta teh-

tävien aikana. Tutkivaa puhetta, jonka oletetaan edistävän parhaiten oppimista, 

ei voikaan odottaa, ellei sitä ole oppilaille erikseen opetettu (Dawes et al. 2000, 

5). Tähän nähden tutkivaa puhetta ilmeni kuitenkin muihin puheen muotoihin 

nähden melko paljon. 

 

Kaiken kaikkiaan puheen muotojen kokonaismäärän vähäisyys aineistossa (yh-

teensä 40) oli yllättävää. Oppilaat kävivät aineiston pituuteen nähden vain vä-

hän varsinaisia keskusteluja ongelmanratkaisusta tai ohjelmoinnista. Aineistosta 

nousi kuitenkin esiin paljon lyhyttä kysymys ja vastaus -tyyppistä dialogia, joka 

yleensä loppui itsestään, kun jompikumpi tai molemmat parin jäsenet uppoutui-

vat omiin puuhiinsa. Näin ollen Mercerin (1996) kolmen puheen muodon lisäksi 

olisi voinut muodostaa yhden tai jopa useamman uuden luokan, joiden esiinty-

vyyttä olisi voinut mitata. Kaikkia kolmea puheen muotoa kuitenkin esiintyi ai-

neistossa. Kumulatiivista puhetta esiintyi hieman enemmän kuin muita puheen 

muotoja. Falloonin ja Khoon (2014) tutkimuksessa viisivuotiailla kumulatiivisen 

puheen määrä oli huomattavasti suurempi verrattuna kiistelevään ja tutkivaan 

puheeseen ja sikäli tämän tutkielman puheen muotojen tasainen esiintyvyys 

hieman yllätti. Syynä lienee ainakin se, että tämän tutkielman oppilaat olivat pal-

jon vanhempia. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että kolmen puheen muodon kokonaismäärä vä-

heni, kiistelevä puhe väheni, kumulatiivinen puhe väheni hieman ja tutkiva puhe 

lisääntyi hieman ohjelmointikokonaisuuden aikana. 

 

5.2 Ongelmanratkaisun vaiheet 

Toinen tutkimuskysymys käsitteli sitä, missä määrin ja millaista ongelmanratkai-

suprosessia ohjelmointiprojektissa on. Videoaineistosta etsittiin kuutta ongel-

manratkaisun vaihetta: ongelman tunnistaminen (O1), ongelman ymmärtäminen 

ja tosiasioiden tunnistaminen (O2), ideointi (O3), toteutus (O4), testaus (O5) ja 

arviointi (O6). Ongelmanratkaisun vaiheista tehtiin myös taulukko, jossa näkyy 

niiden etenemisjärjestys oppitunneittain. Ongelmanratkaisun vaihe oli helpompi 

erottaa kuin puheen muoto, mutta sekään ei ollut aina yksiselitteistä. Monissa 

tapauksissa oppilaiden toiminta luokiteltiin myös useampaan ongelmanratkai-

sun vaiheeseen samanaikaisesti, koska oppilaat saattoivat esimerkiksi ideoida 

(O3) ja toteuttaa (O4) yhtä aikaa. Siinä missä puheen luokissa luokittelu yli-

päänsä oli haastavaa, oli ongelmanratkaisun vaiheiden luokittelussa suurin 

haaste valita, edustaako toiminta useampaa kuin yhtä vaihetta, ja missä eri vai-

heiden raja kulkee. Toisin kuin puheen muodot, ongelmanratkaisun vaiheet ei-

vät aina perustuneet puheeseen. Siksi havaintoja ja luokittelua tehtiin myös vi-

deolla näkyvästä äänettömästä toiminnasta, erityisesti vaiheiden 4 (toteutus) ja 

5 (testaus) kohdalla. Tässä suurena apuna oli yhden kameran kuvakulma tieto-

koneen ruutua kohti, vaikka varsinainen näyttökaappaus osoittautuikin projektin 

aikana käyttökelvottomaksi aineistonkeruutavaksi. 

 

Ongelmanratkaisun vaiheiden määrät on esitetty kuviossa Kuvio 10. Ongelman-

ratkaisun vaiheiden kokonaismäärä oli 243, mikä on noin kuusi kertaa puheen 

muotojen määrä (40). Eniten aineistosta löytyi toteutusvaihetta (O4) ja testausta 

(O5), joiden yhteenlaskettu osuus oli peräti 56 % kaikista ongelmanratkaisun 

vaiheista (136 tapausta). Tämä vastasi odotuksia, sillä oletuksena oli, että oppi-

laat käyttävät paljon aikaa ohjelman testaukseen ja sen uudelleenmuokkauk-

seen. Tällainen toiminta on tyypillistä yritys ja erehdys -menetelmässä (LeBlanc, 

1977). Neljännen eli toteutusvaiheen suurta osuutta selittää osittain se, että sii-

hen luokiteltiin sekä ohjelmointi että GoGo Boardin rakentelu (sensorien, ledien 
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ym. kytkeminen ja irroittaminen). Vaiheita O2 (ongelman ymmärtäminen ja tosi-

asioiden tunnistaminen) ja O3 (ideointi) esiintyi huomattavasti vähemmän, noin 

puolet siitä mitä vaiheita O4 ja O5. Arviointivaihetta (O6) oli vielä hieman vä-

hemmän ja ongelman tunnistamisvaihetta (O1) hyvin vähän. 

 

 

Kuvio 10. Ongelmanratkaisun vaiheiden määrät aineistossa. 

 

Ensimmäinen vaihe eli ongelman tunnistaminen esiintyi aina tunnin alussa, kun 

harjoittelijat kertoivat oppitunnin tavoitteen ja tehtävän. Toisinaan tunnistamis-

vaihe (O1) saattoi esiintyä myöhemminkin oppitunnilla, mutta harvakseltaan ja 

silloinkin monesti ohjaavan aikuisen aloitteesta. Tehtävän tunnistaminen ei siis 

yleensä ilmennyt oppilaiden puheessa, vaan myös nonverbaalinen toiminta luo-

kiteltiin tehtävän tunnistamiseksi silloin kun ongelma tuli näkyväksi tavalla tai 

toisella. Luokiteltujen puheen muotojen vähäisyys tunnistamisvaiheessa näkyy 

myös luvussa 5.3, kun puheen muotoja ja ongelmanratkaisun vaiheita tarkastel-

laan rinnakkain. Ongelman tunnistamisvaiheen vähäisyys, tai oikeastaan sen 

puuttuminen lähes kokonaan, vastaa Lavosen et al. (2002, 145) tutkimuksen tu-

loksia. Testaus ja toteuttamisvaiheen runsaus ovat myös linjassa mainitun tut-

kimuksen kanssa. Ongelman ymmärtäminen ja tosiasioiden tunnistaminen (O2), 

ideointi (O3), toteutus (O4) ja testaus (O5) olivat useammin täysin oppilaslähtöi-

siä kuin ongelman tunnistamisvaihe (O1). Kuudes eli arviointivaihe sisälsi toisi-

naan opettajan arviointia ohjelman toiminnasta, mutta oppilaat arvioivat ohjel-

mansa toimivuutta myös itsenäisesti. 
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Kuten puheen muotoja tulkitessa, myös ongelmanratkaisun vaiheita haluttiin 

tarkastella oppitunneittain, jotta saatiin näkyviin niiden muutos projektin edetes-

sä. Ongelmanratkaisun vaiheiden lukumäärät oppitunneittain näkyvät kuviossa 

Kuvio 11. Ongelmanratkaisun vaiheiden kokonaismäärät näyttävät lisääntyneen 

oppituntien pidentyessä, joskin tuntien 6 ja 11 määrät ovat vielä suurempia ver-

rattuna tunteihin 3 ja 9, kuin mitä pituuksien perusteella voisi odottaa. Ongel-

manratkaisun vaiheiden kokonaismäärissä oli siis puheen muotojen määrien ta-

voin vaihtelua eri oppituntien välillä myös silloin, kun oppituntien pituuden vaiku-

tus poistettiin. Syynä tähän voi olla se, että tunnilla 3 oppilaat toimivat muita tun-

teja enemmän aikuisen ohjaamana muiden ryhmien kanssa samanaikaisesti. 

Varsinaiselle ongelmanratkaisulle ei tällöin jäänyt niin paljon tilaa. On hyvä 

huomioida myös, että ensimmäisellä ohjelmointikerralla (tunti 3) oppilaat vasta 

tutustuivat ohjelmointialusta Tinkerin ja GoGo Boardin käyttöön, jolloin aikaa ku-

lui paljon välineisiin ja ohjelmointikieleen tutustumiseen. Tällöin luovaa ajattelua 

ja ongelmanratkaisua ei niin paljon tapahdu (Spraul 2012; Hyvönen ym. 2013). 

 

Tunnilla 9 ohjelmointiin annettiin paljon apua, ja ohjelmoinnin ”oikea vastaus”, 

eli kuinka saada kolme LED:iä palamaan, paljastettiin tunnin alussa. Oppilailla 

riitti kuitenkin työtä GoGo Boardin kytkentöjen parissa. Lisäksi tunnin 9 kulku 

muuttui tutkimusparin osalta, sillä he alkoivat soveltaa ohjelmaa omaan tunne-

mittariinsa, joka sisälsi muutakin kuin ledejä, mm. moottorin.  
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Kuvio 11. Ongelmanratkaisun vaiheiden määrät oppitunneittain. 

 

Ongelmanratkaisun vaiheiden suhteelliset osuudet oppitunneittain on esitetty 

kuviossa Kuvio 12. Suhteellinen esitystapa tuo ongelmanratkaisun vaiheiden 

kehityksen paremmin esiin, mutta kuvioita Kuvio 11 ja Kuvio 12 kannattaa toki 

tarkastella rinnakkain, jotteivät ongelmanratkaisun vaiheiden absoluuttiset mää-

rät hämärry. Jokaisella oppitunnilla toteutusvaihe (O4) ja testausvaihe (O5) oli-

vat kaikkein eniten edustettuna ja keskenään varsin tasavahvat. Arvioinnin (O6) 

voidaan nähdä kasvaneen erityisesti tunnilla 11. Tällöin luokanopettaja tai har-

joittelija oli läsnä tai jopa aloitteellisena osapuolena ohjelman arvioinnissa kah-

deksan kertaa kuudestatoista, mikä voi olla yksi syy arviointivaiheen lisääntymi-

seen. Toinen mahdollinen syy arvioinnin lisääntymiseen voi olla se, että tunnilla 

11 oppilaat tekivät omaa tunnemittariaan, mikä saattoi lisätä heidän motivaatio-

taan arvioida ohjelman toimivuutta. Aiemmat tunnit 3, 6 ja 9 olivat ikään kuin 

tuntia 11 valmistelevia harjoituskertoja, eikä niiden tehtävät välttämättä olleet 

oppilaille niin merkityksellisiä. Lisäksi oppilaat tiesivät, että tunnilla 11 tunnemit-

tari piti saada valmiiksi ja he näyttivät videoaineiston perusteella toimivan tämä 

aikataulurajoite mielessään. 
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Kuvio 12. Ongelmanratkaisun vaiheiden esiintyminen oppitunneittain prosentteina. 

 

Edellä on keskitytty ongelmanratkaisun vaiheiden määrään ja mahdollisiin syi-

hin niiden taustalla, mutta niiden esiintymisjärjestyksen tarkastelu antaa tärkeää 

lisätietoa siitä, millaista ongelmanratkaisuprosessi itse asiassa oli. Kunkin oppi-

tunnin ongelmanratkaisuprosessi on esitetty kuviossa Kuvio 13. Taulukon aika-

rivillä näkyy kunkin kolmen minuutin videopätkän aloituskohta, mutta muuten 

ongelmanratkaisun vaiheet ovat vain aikajärjestyksessä, eikä taulukosta ilmene 

vaiheiden tarkka kesto, eikä myöskään niiden väliin mahdollisesti jäävä aika. 

Ongelman aihe myös muuttui useasti kunkin oppitunnin aikana, eikä taulukosta 

voi siksi päätellä, koskeeko jokin vaiheiden ketju yhtä ja samaa ongelmaa vai 

muuttuiko ongelma ketjun aikana. 
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Kuvio 13. Ongelmanratkaisun eteneminen oppitunneittain. 

 

Edellä mainitut rajoitteet huomioiden kuviosta Kuvio 13 nähdään, että tunnilla 3 

oppilaat palasivat useita kertoja ongelman tunnistamisvaiheeseen (O1), mistä 

ongelmanratkaisu jatkui eteenpäin tyypillisimmin ongelman ymmärtämiseen ja 

tosiasioiden tunnistamiseen (O2). Tunti 3 koostui lyhyistä opettajajohtoisista 

harjoitteista, jotka alkoivat opettajan määrittelemästä tehtävästä, jolloin ongel-

manratkaisu palasi ongelman tunnistamisvaiheeseen (O1). Tämän jälkeen pro-

sessi eteni vaihe vaiheelta testaukseen (O5), tosin välillä hypäten ongelman 

ymmärtämisen ja tosiasioiden tunnistamisen (O2) tai ideoinnin (O3) yli. Useas-

sa kohdassa oli myös monta vaihetta samanaikaisesti (O3+O4 tai O2+O3+O4). 

Testausvaiheen (O5) jälkeen prosessi palasi vaiheeseen O1, O2 tai O3. Arvi-

ointivaihe (O6) toteutui vain kerran tunnin lopussa. Lopuksi oppilaat testasivat 

ohjelmaa monta kertaa peräkkäin, mutta eivät saaneet ohjelmaa toimimaan. Vi-

ka oli ilmeisesti tietokoneessa, joka oli ylikuormittunut näyttökaappauksen takia. 

 

Tunnilla 6 ei ollut Ongelman tunnistamista (O1) tunnin alun jälkeen kertaakaan. 

Ongelman ymmärtämisvaihetta (O2) oli huomattava määrä tunnin alkupuolella 

TUNTI 3
Aika 15

O1 x x x x x

O2 x x x x x x x x

O3 x x x x x x x x

O4 x x x x x x x x x x

O5 x x x x x x x x x x x x x x

O6 x

TUNTI 6
1.vid

Aika 3

O1 x

O2 x x x x x x x x x x x

O3 x x x x x x x x x x x x

O4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

O5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

O6 x x x x x x

TUNTI 9

Aika 0 3

O1 x x x x x

O2 x x x x x x

O3 x x x x

O4 x x x x x x x x x x x x x

O5 x x x x x x x x x x x x x

O6 x x x

TUNTI 11

Aika 3

O1 x x x x x x

O2 x x x x x x

O3 x x x x x x x x x

O4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

O5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

O6 x x x x x x x x x x x x x x x

4.vid

15 0 3 6

0 3 6 9 0 3

3.vid

6 9 12 15 0 3 6 9 12

6 9 12 15

1.vid 2.vid

6 9 12 15 0 3

1.vid 2.vid

6 9 06

27 30

2.vid 3.vid

9 12 18 21 24
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ja usein se esiintyi erityisesti toteutuksen (O4) kanssa samaan aikaan. Tällöin 

oppilaat loivat vähän kerrallaan ymmärrystä siitä, mitä osia he tarvitsivat, kun he 

rakensivat GoGo Boardiansa. Ongelmanratkaisu kulki useaan otteeseen vähin-

tään neljän vaiheen lineaarisen ketjun (O2–O5), mutta erityisesti tunnin loppu-

puoliskolla oli paljon toteutuksen (O4) ja testauksen (O5) vuorottelua, mikä hei-

jastelee yritys ja erehdys -menetelmän käyttöä. Muutaman kerran testausta 

seurasi arviointi (O6), jonka jälkeen oppilaat palasivat testaamaan ohjelmaa 

(O5) tai toteutusvaiheeseen (O4). 

 

Tunnilla 9 oli vähemmän järjestyksessä eteneviä lineaarisia ongelmanratkaisun 

vaiheiden ketjuja, mikä voi liittyä siihen, että harjoittelijat olivat päättäneet hel-

pottaa tehtävää paljastamalla halutun ohjelman tunnin alussa. Erityisesti ideoin-

tivaihe (O3) hypättiin useasti yli. Vaiheiden samanaikaisuutta oli vähemmän 

kuin aiemmilla tunneilla. Tunnin loppupuolella näkyy vaihe, jossa vuorottelivat 

ongelman tunnistaminen (O1) ja ongelman ymmärtäminen (O2). Tällöin oppilaat 

mm. pohtivat keskenään ja kysyivät harjoittelijalta, voiko heidän tunnemittariinsa 

liittää propellin ja kuinka monta LED:iä he tarvitsivat. Tämän jälkeen ongelman-

ratkaisu siirtyi taas kohti toteutusta (O4) ja testausta (O5). 

 

Tunnin 11 alussa oppilaat löysivät edellisellä kerralla tekemänsä ohjelman, jota 

he alkoivat muokata. Tunnin alkupuoli koostuu ongelmanratkaisun ketjuista, 

joissa toistuvat lähes kaikki vaiheet. Vaiheet eivät tälläkään tunnilla olleet juuri 

ollenkaan päällekkäin, vaan vaiheet etenivät yksi kerrallaan. Loppupuolella nä-

kyy taas aiemmilta tunneilta tuttu toteutuksen (O4) ja testauksen (O5) vuorotte-

lu. Arviointivaihetta O6 on melko tasaisesti koko tunnin ajan. Tunnin lopussa 

oppilaat saivat ohjelman toimimaan haluamallaan tavalla ja asensivat GoGo 

Boardinsa rakentamaansa koteloon. Tässä vaiheessa kuitenkin aika loppui kes-

ken, eivätkä he ehtineet paneutua koko prosessin tai tuotoksen arviointiin. Tun-

nilla 11 oppilaat siirtyivät arviointivaiheesta (O6) melko tasaisesti kaikkiin muihin 

ongelmanratkaisun vaiheisiin O1–O5. 

 

Kaiken kaikkiaan siirtymisessä ongelmanratkaisun vaiheesta toiseen voidaan 

nähdä seuraavat piirteet: 
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1. Ongelmanratkaisu kävi vain harvoin läpi kaikki vaiheet 1-6 järjestykses-

sä. 

2. Ongelmanratkaisu eteni usein vähintään kolmen vaiheen ketjuja pie-

nemmästä vaiheesta suurempaan. 

3. Ongelmanratkaisun vaiheet saattoivat olla välillä samanaikaisia. 

4. Eteneminen taaksepäin ongelmanratkaisun vaiheissa tapahtui suunnil-

leen yhtä usein edelliseen vaiheeseen kuin johonkin sitä aiempaan vai-

heeseen. 

5. Vaiheet toteutus (O4) ja testaus (O5) vuorottelivat monesti ja näitä vai-

heita oli aineistossa myös eniten. 

 

Ongelmanratkaisu siis muistutti usein lineaarista etenevää ketjua pienemmästä 

vaiheesta suurempaan, mutta täydellinen ongelmanratkaisun vaiheiden ketju 

(O1→O2→O3→O4→O5→O6) oli harvinaisuus. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, 

ettei ongelmanratkaisua voida kuvata vain lineaaristen mallien avulla, vaan on-

gelmanratkaisu on luonteeltaan dynaamista ja hyvinkin vapaa siirtyminen vai-

heiden välillä on mahdollista (Lavonen ym. 2001, 2002). Lavosen ym. tutkimuk-

sessa edes osittaiset lineaariset prosessit olivat paljon harvinaisempia kuin dy-

naamiset prosessit, joissa on takaisinpaluun kehiä (Lavonen 2002, 151). Mum-

fordin ym. (1991) mukaan prosessissa takaisinpäin eteneminen tapahtuu kogni-

tiivisen tehokkuuden periaatteen mukaan yleensä edelliseen vaiheeseen, mutta 

muutkin takaisinpäinsiirtymät ovat mahdollisia. Tämän tutkielman aineistossa 

siirtymiä oli yhtä usein edelliseen vaiheeseen kuin johonkin kaukaisempaan 

vaiheeseen, joten mitään tendenssiä siirtyä ensisijaisesti edelliseen vaiheeseen 

ei määrällisesti näkynyt. Ainoastaan toteutusvaiheen (O4) ja testausvaiheen 

(O5) välillä tapahtui toistuvaa hyppelyä, eli oppilaat palasivat testauksen jälkeen 

usein korjaamaan ohjelmaa, eivätkä välttämättä palanneet aiempiin ongelman-

ratkaisun vaiheisiin. Edelleen on hyvä muistaa, ettei taulukko Virhe. Viitteen 

lähdettä ei löytynyt. kuvaa yksittäisten prosessien etenemistä, koska siinä ket-

julta näyttävät asiat voivat olla todellisuudessa toisista ajallisesti kaukana, eivät-

kä näin ollen välttämättä edusta ”samaa ongelmaa”. Prosessien alkuja ja loppu-

ja ei siis tässä tutkielmassa määritetty. 
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5.3 Puheen muotojen ja ongelmanratkaisuprosessin yhteydet 

Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymys käsitteli sitä, missä määrin eri puheen 

muodot ilmenevät ongelmanratkaisun eri vaiheissa. Pääasiallinen fokus on pu-

heen muotojen (P1–P3) ja ongelmanratkaisun vaiheiden (O1–O6) tarkastelussa 

rinnakkain. Ensimmäiseksi kunkin oppitunnin ongelmanratkaisun vaiheet taulu-

koitiin etenemisjärjestyksessä siten, että jokainen ongelmanratkaisun vaihe tuli 

omalle rivilleen. Sen jälkeen puheen muodot sijoitettiin omalle rivilleen ja saatiin 

kuvion Kuvio 14 mukainen esitys kunkin oppitunnin etenemisestä. Kuvion ylim-

män rivin aikaleimat kuvaavat kunkin kolmen minuutin jakson alkamisajankoh-

taa, mutta muilta osin tapahtumat sijoittuvat vain aikajärjestykseen, eikä niiden 

ajallista kestoa ole merkitty. Jotkin ajanjaksot oppitunnin alussa tai lopussa jä-

tettiin huomiotta, koska niiden aikana ei ollut luokiteltuja puheen muotoja tai on-

gelmanratkaisun vaiheita. 
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Kuvio 14. Ongelmanratkaisun eteneminen ja puheen muodot oppitunneilla. 

 

Edellä olevan kuvion perusteella tehtiin ristiintaulukointi, jonka avulla saatiin nä-

kyviin kuinka monta kertaa kukin puheen muoto toteutui samanaikaisesti kunkin 

ongelmanratkaisun vaiheen kanssa. Esimerkiksi luokat P1 ja O3 toteutuivat op-

pitunnilla 3 samanaikaisesti kolme kertaa. Kunkin videoidun oppitunnin ristiin-

taulukoinnit yhdistettiin ja saatiin kuvion Kuvio 15 mukainen esitys, jossa pylväät 
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kuvaavat ongelmanratkaisun vaiheita ja värikoodit puheen muotoja ongelman-

ratkaisun vaiheiden aikana. Pylväiden harmaa osuus kuvaa ongelmanratkaisun 

vaiheita, joita ei luokiteltu mihinkään puheen muotoon P1–P3.  

 

 

Kuvio 15. Puheen muotojen sijoittuminen ongelmanratkaisun vaiheisiin. 

 

Ongelmanratkaisun vaiheiden määrä oli huomattavasti suurempi kuin puheen 

muotojen määrä, mikä käy ilmi kuviossa Kuvio 15. Puheen muotojen sijoittumi-

nen ongelmanratkaisun vaiheisiin. suurena harmaan osuutena. Vain noin 23 % 

ongelmanratkaisun vaiheista sisälsi luokiteltua puhetta (P1, P2, P3). Erityisen 

vähän puheen muotoja suhteessa ongelmanratkaisun vaiheeseen oli tunnista-

misvaiheessa (O1) ja testausvaiheessa (O5). Vaihe 1 tapahtui useimmiten opet-

tajajohtoisesti joko tunnin alussa tehtävänannon yhteydessä tai kesken oppi-

tunnin siten, että luokanopettaja, harjoittelija tai tutkija määrittivät, mitä oppilai-

den tulisi seuraavaksi tehdä. Tällöin oppilaat harvoin keskustelivat keskenään 

liittyen ongelman tai tehtävän tunnistamiseen. Vaiheessa 5 taas oppilaat testa-

sivat ohjelmaa, minkä jälkeen he siirtyivät nopeasti joko arvioimaan ohjelmaa 

(O6) tai palasivat johonkin aiemmista vaiheista (O1–O4), eikä siihen siksi liitty-
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nyt kovin paljon keskustelua. Suhteellisesti eniten puheen muotoja löytyi on-

gelmanratkaisun vaiheista 2 ja 3, sekä absoluuttisesti eniten vaiheesta 4. Vaihe 

2 sisälsi odotetusti melko paljon puheen muotoja, koska silloin oppilaat tyypilli-

sesti pohtivat, mitä heidän täytyy tehdä ja mitä välineitä he tehtävän toteutuk-

seen tarvitsevat. Vaiheessa 3 eli ideoinnissa oli myös merkittävä määrä puheen 

muotoja, koska parin kanssa ideointi on lähtökohtaisesti verbaalista toimintaa, 

ja toisaalta yhden oppilaan ajatuksen tasolla tapahtuva äänetön ideointi ei vi-

deoaineiston perusteella voinut tulla luokitelluksi. Vaiheessa 4 puheen luokkia 

oli enemmän kuin muissa vaiheissa johtuen osittain vaiheen 4 suuresta määräs-

tä. Vaihe 4 esiintyi usein muiden vaiheiden, erityisesti O2:n ja O3:n kanssa sa-

manaikaisesti, sillä oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat ohjelmaa monesti sa-

maan aikaan. Nämä puheen muodot näkyvät siis useammassa kuin yhdessä 

pylväässä kuviossa Kuvio 15. Kuviossa olevien puheen muotojen kokonaismää-

rä on 56, johtuen edellä mainitusta päällekkäisyydestä (puheen muotoja yksi-

nään 40). Arviointivaihe (O6) sisälsi poikkeuksetta puhetta, mutta silti odotettua 

vähemmän puheen muotoja 1–3. Tätä selittää se, että monesti ohjelman arvi-

ointivaiheessa joku aikuisista oli läsnä ja tämä mahdollisesti rajoitti oppilaiden 

keskinäistä puhetta. Lisäksi oppilaiden keskinäisessä arviointivaiheen (O6) pu-

heessa pätivät samat puheen muodon luokittelun haasteet kuin muuallakin ai-

neistossa, eikä puheen muotoja siksi löytynyt enempää. Sellaisia puheen muo-

toja, joille ei löytynyt vastinparia ongelmanratkaisun vaiheista, ei ollut. Tämä 

johtui siitä, että ohjelmointiprojektiin liittymätön puhe rajattiin tarkoituksella pois. 

 

Seuraavaksi paneudutaan puheen muotojen suhteelliseen vaihteluun ongel-

manratkaisun eri vaiheissa. Jotta puheen muotojen keskinäiset erot ongelman-

ratkaisun vaiheiden sisällä saatiin paremmin näkyviksi, laadittiin kuvionKuvio 16 

mukainen pylväsdiagrammi. 
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Kuvio 16. Puheen muotojen sijoittuminen ongelmanratkaisun vaiheisiin ilman luokitte-

lematonta puhetta, suhteellisesti esitettynä. 

 

Kuviosta voidaan nähdä puheen muotojen jakautuminen kunkin ongelmanrat-

kaisun vaiheen aikana. On tärkeää muistaa, että puheen muotojen määrä oli 

kaiken kaikkiaan pieni, joten tulokset vääristyvät helposti. Kuten edellä nähtiin, 

vaiheessa 1 oli vain yksi puheen muoto (P2), jonka perusteella ei voida tehdä 

varovaisiakaan johtopäätöksiä puheen muodon ja ongelmanratkaisun vaiheen 

yhteydestä. Vaiheesta 2 löytyi jokaista puheen muotoa, joista kumulatiivinen 

puhe (P2) oli hallitseva. Tästä voi päätellä oppilaiden olleen usein yksimielisiä 

silloin, kun he ymmärsivät ongelman ja mitä komentoja ja välineitä he ongelman 

ratkaisemiseksi tarvitsivat. Kiistelevän puheen (P1) määrä jäi O2-vaiheessa 

pieneksi, mikä myös kuvastaa yhteisymmärrystä tässä ongelmanratkaisun vai-

heessa. Vaiheessa 3 eli ideoinnissa tutkiva puhe (P3) oli kaikkein yleisintä ja 

kumulatiivinen puhe (P2) taas jäi marginaaliseksi. Koska sekä P1 että P3 sisäl-

tävät tyypillisesti erimielisyyksiä, voidaan todeta ideointivaiheen olleen mielipi-

teitä jakava. Toteutusvaiheessa (O4) eri puheen muodot jakautuvat lähes tasai-

sesti, eli oppilaat päätyivät eri puheen muotoihin likimain yhtä usein. Viidennes-

sä vaiheessa eli testauksen aikana puheen muotoja oli vähäisesti, ja kiistelevä 

(P1) ja kumulatiivinen puhe (P2) olivat lähes yhtä yleisiä. Mielenkiintoisesti kui-

tenkin P3 eli tutkiva puhe puuttui testausvaiheessa (O5) kokonaan. Testausvai-

heen aikainen kiistelevä puhe (P1) oli kiistelyä esimerkiksi siitä, mitä nappia 
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näytöltä pitää painaa. Oppilaat esittivät spontaania kritiikkiä toistensa toiminnal-

le ilman perusteluja. Koska useimmiten ohjelma ei toiminut halutulla tavalla, 

saattoi oppilaiden odotusten latautuminen ja testauksen aiheuttama turhautumi-

nen johtaa kiistelyyn. Vaiheen 5 aikainen kumulatiivinen puhe (P2) oli monesti 

luonteeltaan toteavaa ja toistelevaa ja käsitteli niin ikään ohjelman toimimatto-

muutta. Monesti tällöin vaiheet O5 ja O6 olivat päällekkäin, koska oppilaat ar-

vioivat ohjelmaansa samalla. Tutkivan puheen (P3) puuttumiseen testausvai-

heessa (O5) voi vaikuttaa puheen muotojen vähäinen määrä ylipäätään, sekä 

keskustelujen ja testausvaiheen lyhyys. Usein vaadittiin hieman pidempi kes-

kustelu ennen kuin tutkivan puheen merkkejä alkoi löytyä. Arviointivaiheessa 

(O6) tutkiva puhe on puolestaan lähes ainut puheen muoto. Kumulatiivista pu-

hetta esiintyi kerran ja kiistelevää ei ollenkaan. Kuten aiemmin mainittiin, pu-

heen muotojen määrä tässä vaiheessa oli vähäinen, mutta pienestä määrästä 

huolimatta lähes kaikki luokiteltu puhe oli tutkivaa. Tämä kuvastaa sitä, että oh-

jelman toimivuutta arvioidessaan oppilaat saattoivat olla asioista erimielisiä, 

mutta kykenivät perustelemaan näkemyksensä ja päätyivät lopulta yksimieli-

seen tulkintaan. Oppilaat olivat tässä toiminnassa myös itsenäisiä, koska vain 

yhdessä tapauksessa aikuinen oli edes läsnä, kun tutkiva puhe toteutui vai-

heessa O6. Aikuinen oli tosin usein mukana arviointivaiheessa silloin kun puhet-

ta ei luokiteltu. 

 

Tärkeimmät havainnot kolmanteen tutkimuskysymykseen liittyen ovat tiivistetty-

nä seuraavat: 

1. Valtaosa (77 %) ongelmanratkaisun vaiheiden tapauksista ei sisältänyt 

mitään puheen muotoa (kiistelevä P1, kumulatiivinen P2 tai tutkiva P3). 

2. Tunnistamisvaiheessa (O1) ei käytännössä ollut puheen muotoja. 

3. Suhteellisesti eniten puheen muotoja oli ongelmanratkaisun vaiheessa 2, 

ongelman ymmärtäminen ja tosiasioiden tunnistaminen (45 %). 

4. Kiistelevää puhetta oli hyvin vähän vaiheessa O2. 

5. Kumulatiivista puhetta oli hyvin vähän ideointivaiheessa (O3). 

6. Tutkiva puhe puuttui kokonaan testausvaiheesta (O5) ja tämän vaiheen 

puheen määrä oli muutenkin vähäinen. 
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7. Arviointivaiheessa (O6) tutkiva puhe hallitsi selkeästi, eikä kiistelevää 

puhetta ollut lainkaan.  



56 

 

6 Pohdintaa 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa oli tavoitteena selvittää millaista puhetta ja mil-

laista ongelmanratkaisua yhdellä kuudesluokkalaisella oppilasparilla ilmeni oh-

jelmointiprojektin aikana. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, missä mää-

rin ja miten Mercerin (1996) kolme puheen muotoa (kiistelevä, kumulatiivinen ja 

tutkiva puhe) ilmenivät oppilasparin puheessa. Toiseksi haluttiin tietää missä 

määrin ja millaista ongelmanratkaisuprosessia ohjelmointiprojektin aikana oli. 

Kolmantena kysymyksenä oli, missä määrin kolme puheen muotoa ilmenivät 

ongelmanratkaisun eri vaiheissa. Kolmas kysymys siis ikään kuin yhdisti kahta 

aiempaa. Aineistona oli video- ja äänimateriaali neljältä oppitunnilta, sekä har-

joittelijoiden laatimat suunnitelmat ja opetusdiat. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys osoittautui vaikeaksi tutkia, sillä puheen muoto-

ja ei ollut helppo tunnistaa videoaineistosta. Löydettyjen puheen muotojen ko-

konaismäärä jäi melko pieneksi. Puheen muotoja löydettiin yhteensä 40 tapaus-

ta. Eniten aineistosta löytyi kumulatiivista puhetta (40 %), toiseksi eniten tutki-

vaa puhetta (33 %) ja vähiten kiistelevää puhetta (28 %). Puheen muotojen 

määrät olivat yllättävän tasavahvat. Aiemmin huomattavasti nuoremmilla lapsilla 

tehdyssä tutkimuksessa kumulatiivisen puheen osuus oli selvästi hallitseva ja 

tutkivan puheen määrä hyvin vähäinen (Falloon & Khoon 2014). Tämän eron 

saattaa selittää oppilaiden ikä, sillä kuudesluokkalaisilla voi olla valmiudet tuot-

taa tutkivaa puhetta, vaikkei sitä olisi erikseen opetettukaan (Mercer 1996, 374). 

Tutkivan puheen määrän pitäisi kuitenkin olla aiempien tutkimusten valossa vä-

häinen, mikäli oppilaita ei ole opetettu käyttämään sitä (Dawes ym. 2000, 5). 

Puheen muotoja tarkasteltiin myös oppitunneittain. Oppituntien välillä oli suuria 

eroja puheen muotojen kokonaismäärissä. Toinen havainto puheen muotojen 

määrässä oppitunneittain oli se, että tutkivan puheen määrä kasvoi ja kiistele-

vän puheen määrä väheni, kun ohjelmointiprojekti eteni. Alussa kommunikointi 

oli enemmän kiistelevää, eivätkä oppilaat osanneet niin hyvin perustella mielipi-

teitään, kun taas lopussa kriittisiinkin puheenvuoroihin liittyi usein perustelu 

omasta näkemyksestä. Mahdollinen syy tähän on se, että parin yhteistyö hioutui 

paremmaksi projektin aikana, ja näin ollen he alkoivat enemmän perustella ar-
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gumenttejaan ja toimia ”yhtenä ryhmänä”, mikä on tyypillistä tutkivalle puheelle. 

Mikäli tämä pitää paikkansa, oppilaat ovat aikuisten toiminnan myötävaikutuk-

sella tai jopa itsenäisesti oppineet käyttämään tutkivaa puhetta. Tutkivalla pu-

heella on havaittu olevan suotuisa vaikutus muun muassa ryhmien ja yksilöiden 

matemaattiseen ja luonnontieteelliseen osaamiseen, argumentointitaitoihin sekä 

menestymiseen kuvallista päättelyä mittaavissa älykkyystehtävissä (Mercer et 

al. 2004; Rojas-Drummond ym. 2003; Rojas-Drummond & Peon 2004). Tutkiva 

puhe on myös merkki toimivasta parin sisäisestä dynamiikasta. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että projektin jokainen tunti oli tehtävänannoltaan erilainen: ensimmäi-

nen tunti oli lähinnä ohjelmistoon ja välineisiin tutustumista, kaksi keskimmäistä 

enimmäkseen ohjelmoinnin harjoittelua ja viimeinen tunti oman suunnitelman 

soveltamista käytäntöön. Viimeinen ja soveltava oppitunti saattoi herättää oppi-

laissa korkeamman motivaatiotason, mikä saattoi olla yksi syy tutkivan puheen 

lisääntymiseen. Aiempien tutkimusten mukaan tutkivan puheen määrää lisää 

ylivoimaisesti parhaiten se, että sitä erikseen opetetaan (ks. esim. Wegerif ym. 

1999; Wegerif & Mercer 2000; Rojas-Drummond ym. 2003; Rojas-Drummond 

ym. 2006). Tässä tutkimuksessa näin ei toimittu, vaan tutkivan puheen voidaan 

katsoa ilmenneen ”itsestään” tai jonkinlaisen aikuisen myötävaikuttaman kehi-

tyksen tuloksena. 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä selvitettiin missä määrin ja millaista ongelman-

ratkaisuprosessia ohjelmointiprojektin aikana oli. Ongelmanratkaisuprosessia 

kuvattiin kuudella ongelmanratkaisun vaiheella, jotka olivat 1) ongelman tai teh-

tävän tunnistaminen, 2) ongelman ymmärtäminen ja tosiasioiden tunnistaminen, 

3) ideointi, 4) toteutus, 5) testaus ja 6) ratkaisun arviointi. Mallina oli Lavosen 

ym. (2002) käyttämät ongelmanratkaisun vaiheet. Tiedossa oli, että ongelman-

ratkaisuprosessi etenee vain harvoin lineaarisesti koko edellä mainitun ketjun 

vaiheesta seuraavaan. Sen sijaan ongelmanratkaisu on usein dynaamista, mikä 

tarkoittaa täysin vapaata tai jossain määrin ennustettavaa liikettä ongelmanrat-

kaisun vaiheiden välillä (Mumford ym. 1991; Lavonen ym. 2001; 2002). Tämän 

tutkielman aineistosta löytyi huomattavasti muita luokkia enemmän toteutusvai-

hetta ja testausvaihetta, mikä vastaa Lavosen ym. (2002) tuloksia. Vähiten 

edustettuina olivat ongelman tunnistamisvaihe sekä ratkaisun arviointivaihe, eli 
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ensimmäinen ja viimeinen vaihe. Ongelmanratkaisun vaiheita löydettiin yhteen-

sä 243 tapausta, joista peräti 56 % oli toteuttamista tai testausta. Ongelmanrat-

kaisuketjun etenemistä tutkittaessa havaittiin, että tyypillisin edelliseen vaihee-

seen palaaminen tapahtui testausvaiheesta takaisin toteutusvaiheeseen. Toisin 

sanoen oppilaat siirtyivät usein epäonnistuneen ohjelman testauksen jälkeen 

korjaamaan ohjelmaansa tai GoGo Boardin kytkentöjä. Kaiken kaikkiaan liikku-

minen ongelmanratkaisun vaiheiden välillä oli melko vaihtelevaa ja satunnaista, 

mikä kuvastaa ongelmanratkaisun dynaamista luonnetta. Takaisinpaluu ongel-

manratkaisuketjussa tapahtui yhtä usein edeltävään ongelmanratkaisun vaihee-

seen kuin johonkin vielä aiempaan vaiheeseen. Nähtävissä oli myös monesti li-

neaarisesti alusta loppuun päin etenevät lyhyet ongelmanratkaisun ketjut. Yli 

neljän vaiheen lineaariset ketjut olivat kuitenkin harvinaisia. Kuten puheen muo-

doissa, myös ongelmanratkaisun vaiheissa luokittelu oli välillä tulkinnanvaraista. 

Ongelmanratkaisun vaiheita löydettiin välillä useampi kuin yksi samaan aikaan. 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli, missä määrin Mercerin (1996) kolme pu-

heen muotoa ilmenivät ongelmanratkaisun eri vaiheissa. Kaikkein näkyvin ha-

vainto oli se, että puheen muotoja ilmeni vain alle neljäsosassa kaikista ongel-

manratkaisun vaiheiden tapauksista. Tämä johtui vähäisestä puheen muotojen 

määrästä verrattuna ongelmanratkaisun vaiheiden määrään. Ongelmanratkaisu 

oli lähes koko ajan käynnissä, mutta puheen muotoja löytyi vain harvakseltaan. 

Kaikkein vähiten puheen muotoja oli ensimmäisessä ongelmanratkaisun vai-

heessa eli tunnistamisvaiheessa. Nämä vaiheet olivat usein opettajajohtoisia 

opetustuokioita, eikä niihin liittynyt Mercerin kolmen puheen muodon mukaista 

oppilasparin keskustelua. Suhteellisesti eniten puheen muotoja oli vaiheessa 2, 

eli ongelman ymmärtäminen ja tosiasioiden tunnistaminen. Tästä puheesta ei 

löytynyt juuri lainkaan kiistelevää puhetta. Siltä osin, kun luokiteltuja puheen 

muotoja siis vaiheessa 2 löytyi, puhe oli joko kumulatiivista tai tutkivaa. Kiistelyn 

puuttuminen vaiheessa 2 voi olla merkki siitä, että oppilaat olivat varsin yksimie-

lisiä annettujen tehtävien tavoitteista, tai erimielisyyksien ilmetessä he osasivat 

perustella mielipiteensä ja tavoittelivat yhteistä konsensusta. Vaikka kumulatii-

vista puhetta löytyi koko aineistosta eniten, on kiintoisaa, että sitä oli kaikkein 

vähiten ideointivaiheessa 3. Kumulatiivinen puhe on sellaista, jossa parin osa-



59 

 

puolet myötäilevät toisiaan vailla kritiikkiä, kun taas kiistelevä ja tutkiva puhe si-

sältävät eriäviä mielipiteitä. Niinpä ideointivaiheen aikainen puhe sisälsi muihin 

vaiheisiin nähden enemmän eriäviä mielipiteitä oppilasparin välillä. Toteutusvai-

heessa 4 puheen muotoja oli kaikkia lähes yhtä paljon. Tätä vaihetta ei siis lei-

mannut mikään tietyntyyppinen keskustelu. Testausvaihe 5 erottui joukosta si-

ten, että puheen muotojen määrä oli siinä kaikkein alhaisin. Lisäksi tutkiva puhe 

puuttui tästä vaiheesta kokonaan. Puheen muodoista ei vaiheessa 5 kannata 

muodostaa suuria johtopäätöksiä, koska luokitellun puheen määrä oli niin vä-

häinen. Puheen määrän vähäisyys selittyy testausvaiheen luonteella: tällöin op-

pilaat kokeilivat ohjelman toimivuutta ja siirtyivät hyvin nopeasti johonkin muu-

hun ongelmanratkaisun vaiheeseen. Testausvaihe oli siis perusluonteeltaan hil-

jainen vaihe, mikä voi johtua siitä, että oppilaat tarvitsivat aikaa ymmärtääk-

seen, tapahtuiko GoGo Boardilla halutut asiat. Kun puhe testauksen jälkeen jat-

kui, oppilaat olivat jo ehtineet aloittaa uuden toiminnan esimerkiksi vaiheessa 4 

tai sitten siirtyivät arvioimaan tehtävää ääneen vaiheeseen 6. Arviointivaiheessa 

6 luokitellun puheen määrä oli pienempi kuin muissa luokissa keskimäärin, mut-

ta yllättävää oli se, että lähes kaikki luokiteltu puhe oli tutkivaa. Lisäksi kiistelevä 

puhe puuttui kokonaan. Ohjelmaa arvioidessaan oppilaat siis väittelivät keske-

nään, mutta perustellen, silloin kun Mercerin puheen luokkia havaittiin. 

 

Koska puheen muotoja löytyi aineistosta vähän (40) ja ongelmanratkaisun vai-

heita noin kuusinkertaisesti (243), olisi puheen muotoja voinut muodostaa lisää. 

Aineistosta nousi esiin paljon puhetta, jossa toinen oppilas kysyy jotain ja toinen 

vastaa tähän kysymykseen. Puheen sävy oli tällöin usein neutraali, eikä puhetta 

voitu luokitella mihinkään Mercerin puheen muotoon. Näille keskusteluille tyypil-

listä oli myös niiden loppuminen ikään kuin itsestään. Keskustelut olivat hyvin 

lyhyitä, mikä myös vaikutti siihen, ettei niistä voitu löytää Mercerin puheen muo-

toja. Toinen oppilas usein vastaili kysymyksiin samalla kun hän tutki ohjelmaa 

tietokoneen näytöltä tai tutki GoGo Boardin kytkentöjä. Tämä puheen luokka 

voisi olla nimeltään esimerkiksi ”kysymys ja vastaus”. 

 

Aikuisten toiminta rajattiin tässä tutkielmassa tietoisesti pois. Esimerkiksi jos 

opetusharjoittelija oli läsnä, kun oppilaat arvioivat tehtävää, ei oppilaan ja har-
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joittelijan välistä keskustelua luokiteltu mihinkään puheen muotoon. Opetushar-

joittelijoiden, luokanopettajan ja tutkijoiden interventiot saattoivat edistää ja to-

dennäköisesti edistivätkin tutkivan puheen määrää erityisesti arviointivaiheessa.  

Tätä yhteyttä olisi hyvä tutkia sellaisella koejärjestelyllä, jossa opettajan puhe 

huomioidaan jollain tavoin. Ohjaavan aikuisen toiminta on erottamaton osa op-

pimistapahtumaa, erityisesti tällaisessa ajoittain melko opettajajohtoisessa oh-

jelmoinnin oppimisessa. 

 

Tämän tutkielman luotettavuuteen vaikuttaa erityisesti luokitteluvirheiden mah-

dollisuus. Sekä puheen muotojen että ongelmanratkaisun vaiheiden luokittelu 

olisi ollut hyvä tehdä kahden tai useamman ihmisen voimin toisistaan riippumat-

tomina, minkä jälkeen luokittelusta olisi keskusteltu. Luotettavuutta olisi voinut 

parantaa myös luokittelemalla jonkin otoksen aineistosta uudelleen ja vertaile-

malla ensimmäistä ja toista luokittelua. Erityisesti puheen muotojen luokittelun 

vaikeuksien sekä puheen muotojen pienen määrän vuoksi tulokset voisivat 

näyttää toisenlaisilta, jos luokittelua olisi arvioitu prosessin aikana. Pienen mää-

rän vuoksi yksikin ”väärä” luokka voi muuttaa kokonaiskuvaa. Myös Mercer itse 

myöntää puheen luokittelun haasteet (Mercer 1996, 360). Tämä on huomioitava 

kaikkia tuloksia tarkasteltaessa. Puheen muotojen luokittelu tehtiin kuitenkin 

tarkkaa harkintaa käyttäen, mikä näkyy luvun 5.1 esimerkkikatkelmissa. 

 

Ohjelmointiprosessiin olisi päässyt paremmin käsiksi, mikäli näyttökaappausvi-

deoita olisi voinut käyttää. Niitä ei valitettavasti kuitenkaan saatu toimimaan, jo-

ten oppilaiden ohjelmointiin ei päästy keskittymään. Tutkimuskysymykset keskit-

tyivät kuitenkin puheeseen ja ongelmanratkaisun vaiheisiin, joten tarkkaa kuvaa 

ohjelmointiprosessista ei tässä tutkimuksessa tarvittu. 

 

Eräs idea ohjelmoinnin opettamiseen voisi olla yksilötyön ja parityön vuorottelu. 

Niin sanotuilla hybridiryhmillä on havaittu positiivinen vaikutus ongelmanratkai-

suun (Terwiesch & Ulrich 2010, Korde & Paulus 2017, Bernstein ym. 2018). Täl-

lä tarkoitetaan sitä, että ryhmän jäsenet pohtivat ongelmaa vuorotellen yksin ja 

ryhmässä. Tätä voisi kokeilla myös pareittain ohjelmoitaessa vaikkapa niin, että 

kumpikin parin jäsen työstäisi ohjelmaa omalla tietokoneellaan ja määrätyn ajan 
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jälkeen jakaisivat ideoita toisilleen ja yrittäisivät löytää parasta ratkaisua. Tämän 

jälkeen seuraisi taas yksilötyöskentelyn vaihe ja uusi ryhmävaihe.  
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LIITE 1 
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tapiirin, joh-

teiden ja 

eristeiden 

ymmärtämi-

nen 

pistetyöskentely, kokeillen, yrittä-

en, erehtyen ja oivaltaen 

 

11.11. 

2016 

45  Luokka parin kans-

sa 

GoGo Boar-

diin ja sen 

ohjelmoin-

tiohjelmaan 

tutustumi-

nen, yksin-

kertaisten 

komentojen 

ohjelmointi 

alustalle 

 

SOS-

morsetus ää-

nen avulla. 

opettajaohtoinen, itse kokeillen ja 

harjoitellen 

Tunti 3 

16.11. 

2016 

90 Luokka Pöytäryh-

missä, itse-

näisesti ja 

koko luo-

kan kanssa 

Tunnekasva-

tus, sähkö-

turvallisuus, 

rinnan- ja 

sarjaankyt-

kentä 

Pienryhmissä tunteiden paikannus-

ta kehossa, demojen kautta tutus-

tuminen eri kytkentöihin ja niiden 

eroihin 

 

18.11. 45 Luokka Parityö Saada GoGo 

Boardilla yk-

si LED-

lamppu syt-

tymään 

Ongelmalähtöisesti ja keskustellen. 

Lopuksi näytettiin oikea koodin-

pätkä kaikille, jotta kaikki saivat 

varmasti onnistumisen kokemuk-

sen. Nopeimmilla uusi pähkinä 

“Miten saat sen sammumaan het-

ken päästä?” 

Tunti 6 

23.11. 90 Luok-

ka, so-

luaula 

Yksilö- ja 

parityö 

Luovan ide-

oinnin kautta 

lähteä suun-

nittelemaan 

omaa tunne-

mittaria 

Mutku:n oppeja soveltaen luovan 

ajatustyön herättelynä, jonka jäl-

keen parin kanssa oman tunnemit-

tarin prototyypin suunnittelu vih-

koon apukysymysten avulla: 
- Millaisia tunteita haluatte tunnemittarin 

näyttävän? 

-Millä tavalla haluatte tunnemittarinne 

näyttävän näitä tunteita? 

- Miltä tunnemittarinne näyttää? 

-Miten sitä käytetään? 

-Missä sitä pidetään? 

-Mihin GoGo Board asetetaan tunnemit-

tarin koteloinnissa? 

-Mistä materiaaleista tunnemittarinne 

 



72 

 

valmistetaan? 

-Minkälaisen työnjaon teette? 

25.11. 45 Luokka Parityös-

kentely 

Saada kolme 

LED-

lamppua syt-

tymään ja 

sammumaan 

GoGo Boar-

dilla käyttäen 

eri sensoreita 

Viime viikolla opitun kertausta 

näyttämällä viime viikon koodi. 

Päivän ongelmaan lähdettiin siitä 

rakentamaan taas keskustellen ja 

kokeillen opitun pohjalta. 

Tunti 9 

30.11. 45 Luokka Parityös-

kentely 

Saada tuo-

duista kierrä-

tysmateriaa-

leista oman 

tunnemittarin 

prototyyppi 

valmiiksi 

Askartelu, keskustelu, luova toi-

minta 

Tunti 

10 

2.12. 45 Luokka Parityös-

kentely 

Oman tun-

nemittarin 

ohjelmointi 

Oman sunnitelman (tehty 23.11.) 

pohjalta oman tunnemittarin oh-

jelmoiminen huomioiden sensorit 

ja käytettävissä olevien LEDien 

värit. 

Tunti 

11 
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LIITE 2 

 

GoGo Board -oppituntien tuntisuunnitelmat 

 

Tunti 3 

Oppilaiden keskeiset tavoitteet 

❖ tutustua GoGo Boardiin 

❖ saada yksinkertaiset komennot ohjelmoitua alustalle 

❖ itseohjautuvan toiminnan kautta ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

Opettajien keskeiset tavoitteet 

❖ selkeä ohjeiden anto 

❖ oikeiden käsitteiden käyttäminen 

❖ huomioida erilaiset oppijat 

oppilaan saattaminen oivallukseen 

 

Mi

n Tunnin kulku Tavoite Työtapa 

Oppimateri-

aalit ja väli-

neet 

Integ-

rointi 

Eriyttämi-

nen 

Arvi-

ointi 

10 

esitellään 

GoGo Board 

tehdä GoGo tu-

tuksi      

5 

tutustuminen 

parin kanssa 

GoGo Boar-

diin 

havainnoida 

GoGo Boardia 

ja sen ohjel-

moimista  

ihmettely, ko-

keilu 

GoGo Boar-

dit    

20 

yksinkertais-

ten komento-

jen antaminen 

ja ohjelmoi-

minen GoGol-

le 

GoGon moni-

puolisuuteen 

tutustuminen 

tutkimukselli-

suus, kokeilu, 

parikeskustelu, 

ongelmanrat-

kaisu 

GoGo Board 

-boxit, PP-

esitys    

10 

Jälkien kor-

jaaminen ja 

loppukeskus-

telu  

keskustelu yh-

dessä 

 

     

 

 

Tunti 6 

Oppilaiden keskeiset tavoitteet 
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❖ saada yksi LED-lamppu palamaan GoGo-boardilla 

❖ itseohjautuvan toiminnan kautta ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

Opettajien keskeiset tavoitteet 

❖ selkeä ohjeiden anto 

❖ oikeiden käsitteiden käyttäminen 

❖ huomioida erilaiset oppijat 

❖ oppilaan saattaminen oivallukseen 

 

Min Tunnin kulku Tavoite Työtapa 

Oppimateriaalit ja väli-

neet 

10 

Tutkia ja esitellä, mitä pussis-

ta löytyy. Mitä uutta viime 

viikkoon verrattuna? 

orientoitua pussin si-

sältöön   

25 

1 LEDin syttymisen kokeilu 

(ja onnistuminen) 

havainnoida GoGo 

Boardia ja sen ohjel-

moimista  

ihmettely, 

kokeilu 

GoGo Boardit, PP-

esitys, Katin video (Dri-

vesta) 

10 

Jälkien siivoaminen, tavaroi-

den pussittaminen    

 

 

Tunti 9 

Oppilaiden keskeiset tavoitteet 

❖ saada kolme LED-lamppua palamaan kolmella eri sensorilla GoGo-boardilla 

kahdeksi sekunniksi 

❖ lyödä lukkoon omat  

❖ itseohjautuvan toiminnan kautta ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 

Opettajien keskeiset tavoitteet 

❖ selkeä ohjeiden anto 

❖ oikeiden käsitteiden käyttäminen 

❖ huomioida erilaiset oppijat 

❖ oppilaan saattaminen oivallukseen 

Min Tunnin kulku Tavoite Työtapa 

Oppimateriaalit ja 

välineet 

10 Tutkia ja esitellä, mitä orientoitua pussin Dokukameran kautta näyt-  
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pussista löytyy. Mitä 

uutta viime viikkoon 

verrattuna? 

sisältöön ja omassa 

työssä käytettävien 

sensoreiden kirjoon 

tutustuminen 

tää oppilailta tulevien 

kommenttien perusteella 

uudet sensorit ja LEDit 

10 

3 LEDin sytyttäminen 

mallin mukaan 

havainnoida GoGo 

Boardia ja sen oh-

jelmoimista  ihmettely, kokeilu 

läppärit, GoGo 

Boardit, PP-esitys 

20 

Eri sensoreihin ja 

ominaisuuksiin tutus-

tuminen oman työn 

näkökulmasta (kirjoi-

tetaan vihkoon!) 

tehdä itsenäisiä pää-

töksiä tuntien käytet-

tävissä olevia senso-

reita 

apukysymykset: “Mitä sen-

soreja tulette käyttämään 

tunnemittarissanne? 

Mitä muita ohjelmointiin liit-

tyviä ominaisuuksia tun-

nemittarinne tulee sisältä-

mään?” 

läppärit, GoGo 

Boardit, PP-

esitys, fysiikan 

vihko 

5 

Jälkien siivoaminen, 

tavaroiden pussitta-

minen    

 

 

Tunti 11 

Oppilaiden keskeiset tavoitteet 

❖ oman tunnemittarin ohjelmointi 

Opettajien keskeiset tavoitteet 

❖ auttaa oppilaita pääsemään omaan tavoitteeseen 

Min Tunnin kulku Tavoite Työtapa 

Oppimateriaalit 

ja välineet 

3 

aloitetaan 

tunti kertaa-

malla sään-

nöt 

GoGo-säännöt 

ja tunnin aloi-

tus  PP-esitys 

22 työskentely 

saada oma työ 

ohjelmoitua  

GoGo Boardit, 

omat vihkot 
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20 

oman työn 

esittely 

oman työn 

esittely ja pa-

lautteen saa-

minen toisilta 

jokainen pari esittelee oman työnsä ja 

suunnitelmansa omassa pöytäryhmäs-

sään, annetaan vertaispalautetta: Mistä 

pidit erityisesti? Mitä olisit vielä kehittänyt 

edelleen? (jos ohjelmointiin tarvitsee 

enemmän aikaa, nipistetään töiden esitte-

lystä ja palautteen annosta) 

GoGo Board -

boxit, omat vih-

kot 

 


