
Lappeenrannassa on pyritty edistämään ohjelmointia ja ohjelmoinnillista ajattelua laaja-alaisena osaami-
sena eri oppiaineissa. Ohjelmoinnillisella ajattelulla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että ongelmat puretaan 
pienempiin osiin. Ongelmia analysoitaessa tunnistetaan toiminnan kaavoja.

Projektikoordinaattori Matti Kähkönen määrittelee, että ohjelmoinnillinen ajattelu on tunteetonta logii-
kan ymmärtämistä, jolloin hahmotetaan syy-seuraus-suhteiden verkosto sekä kokonaisuuksia. Ohjel-
moinnillinen ajattelu voi myös innostaa varsinaiseen ohjelmointiin ja sen mahdollisuuksiin. Itse ohjel-
moinnin toteuttaminen ei ole kuitenkaan peruskoulussa aina helppoa.

− On haastavaa, että mahdollisuudet ja taidot liikkuvat peruskouluaikana eri tasoilla, Saimaan Mediakes-
kuksessa työskentelevä Kähkönen sanoo.

Ohjelmoinnillinen osaaminen on tuntunut Lappeen-
rannassa uusista lukutaidoista vaikeimmalta, koska 
vaaditaan paljon, jotta saa mielekästä tulosta aikaan. 
Kouluissa on harjoiteltu käskyjä ja toistorakenteita, 
esimerkiksi musiikki on yhdenlaista koodaamista. 
Keskeistä onkin koodin harjoittelu eri tavoin: purka-
malla, kirjoittamalla ja toistamalla. Kaupungin hank-
keissa koodaamista tehdään esimerkiksi Python- ja 
Scratch-kielillä.

Opettajat ovat kokeneet epävarmuutta ohjelmoin-
nin suhteen, vaikka osa on myös suorittanut hienoja 
projekteja. Ohjelmointi jääkin kouluissa usein valinnais-
aineiden piiriin. Nyt opettajat suunnittelevat kunnassa 
ohjelmoinnillisen ajattelun tehtäviä, jotka sisältyvät 
muihin oppiaineisiin kuin matematiikkaan tai taito- tai 
taideaineisiin.

− Opettajat tulee innostaa ohjelmoinnilliseen ajatte-
luun ja näiden prosessien tuomiseen oppiaineisiin. 

Ohjelmoinnillisen 
ajattelun edistämiseen 
uusia ratkaisuja
Lappeenrannan pyritään tekemään uusia 
lukutaitoja tutuiksi selkeiden käytänteiden avulla. 

TYÖYHTEISÖPOLKUJA UUSIIN LUKUTAITOIHIN

Pedagoginen osaaminen aineenopetuksessa 

CASE

Artikkelisarjan asiantuntijanäkökulmat 
ja ammattilaisten esiin nostamat 
hyvät käytänteet tarjoavat ratkaisuja 
medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
edistämiseen työyhteisölähtöisesti 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

TYÖYHTEISÖPOLKUJA  
UUSIIN LUKUTAITOIHIN
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat 
työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja 
opetuksen kehittämistä?
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Toimintamallimme on, että teemme materiaalit kuntoon, 
jolloin opettajat pääsevät tarttumaan aiheeseen. Kun 
aiheesta innostuu, silloin löytää myös tietoa, ja asiaa voi 
kokeilla itse matalalla kynnyksellä, Kähkönen kertoo.

Näin ohjelmoinnillinen ajattelu saadaan mukaan ope-
tukseen, ja opettaja voi pohtia, saisiko aiheesta jotain 
uutta tulokulmaa omaan oppiaineeseensa. Hankkeessa 
jokaiselle vuosiluokalle tehdyt materiaalit sisältävät tiivis-
telmän aiheesta, ja ne ovat sekä yleisiä että yksittäiseen 
oppiaineeseen soveltuvia.

− Uusien lukutaitojen opetus ei voi olla irrallista oppiai-
neiden sisällöstä, vaan tekemisen on oltava sidoksissa 
oppiaineiden ytimeen, Kähkönen painottaa. Tällöin 
esimerkiksi pohditaan, miten lähestyä sijamuotoja ohjel-
moinnillisen ajattelun kautta.

− Hankkeessa lähestymme aihetta kokonaisvaltaisesti. Olemme lanseeranneet tukimallia omien osaa-
miskuvausten kautta yhdessä koulussa. Meillä oli myös oma webinaari, jossa kerroimme uusista luku-
taidoista. Koulussa käydään nyt vuosiluokkatiimeittäin läpi sisällöt, mitä tehdään, mitä ei osata ja missä 
tarvitaan tukea.

Hankeopettajat ovat käyneet valmentamassa tiimejä ja ehdottamassa ratkaisuja opetukseen. Hanke 
jatkuu syksyllä 2022, jolloin toiminta jalkautetaan Lappeenrannassa.

Saara Paatero

Uusien lukutaitojen opetus ei 
voi olla irrallista oppiaineiden 
sisällöstä, vaan tekemisen 
on oltava sidoksissa 
oppiaineiden ytimeen.

”

Matti Kähkönen

2


