
Luokanopettaja Sari Auramon mielestä on tärkeää näyttää oppilaille, että ihmiset kontrolloivat ja komen-
tavat koneita. Myös ohjelmissa olevat virheet pyritään korjaamaan oppilaiden nähden.

– Robotiikka on sitä, että ihminen kirjoittaa koodia, jolla robotti toimii. Ihminen kertoo tällöin robotille, 
mitä tehdä, Auramo sanoo.

Hän kertoo, että robotiikan avulla saadaan usein aikaan liikettä. Robotiikassa on kuitenkin kyse laajem-
minkin tietokoneen ulkopuolisista esineistä ja niiden toiminnasta. 

Riihenmäen yhtenäiskoululla työskentelevän Auramon mielestä robotteja kannattaa yhdistää opetuk-
seen. Robotit tuovat elämyksiä lapsille, sillä niiden kanssa toimiminen on tarpeeksi isoa ja erilaista teke-
mistä. Konkreettiset robotit motivoivat, ja ne ovat synnyttäneet ohjelmointi-intoa ja yhteisöllisyyttä.

Digikoordinaattorina toimiva Auramo on kokeillut 
opetuksessaan monenlaisia laitteita. Robbo-robottien 
kanssa oppilaat oppivat, millaiset asiat toimivat ja pelko 
robotteja kohtaan hävisi. Myös Sphero-palloja on ko-
keiltu ja kunnassa on tehty muita robotiikkaan liittyviä 
hankintoja. Robotiikka on nyt etenkin muutaman hyvin 
innostuneen opettajan varassa, mutta sitä jalkautetaan 
koko ajan kouluihin.

Auramo uskoo itse pedagogiikkaan, jossa ensin asioita 
harjoitellaan yhdessä ja perusasiat käydään läpi. 
Tämän jälkeen oppilaat saavat valita itselleen sopivan 
tavan kokeilla. Hän korostaa, että tämä sopii monelle, 
jolla koulutyö ei muuten suju, sillä se antaa toisenlaisia 
mahdollisuuksia loistaa. Töiden julkaisu muuttaa teke-
mistä kunnianhimoisemmaksi.

Koulussa on yhdistetty robotteja ja ohjelmointia eri op-
piaineisiin. Auramon mukaan tällöin ei kuitenkaan opita 
vain oppiaineita, vaan ohjelmointi muokkaa ajattelua, 
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kykyä ideoida sekä taitoa omaksua 
uusia asioita. Hänen mukaansa tulevissa 
tutkimuksissa olisi hyvä tutustua vielä 
tarkemmin robotiikkaan liittyvään pedago-
giikkaan ja oppimiseen.

Mäntsälässä robotteja on hyödynnetty 
esimerkiksi suomen kielen oppiaineessa. 
Kun oppilaat ovat oppineet koodaamaan, 
on tehty yhdessä video, jossa naamioidut 
robotit seikkailevat. Koska robotit saa liik-
kumaan käskystä, on niiden kanssa voitu 
tehdä hauskoja ja tarinallisia projekteja. 
Tämä on kehittänyt myös ryhmätyötaitoja 
ja ajattelua. Videon katsominen yhdessä 
on ollut kiva huipennus työskentelylle.

Matematiikka ja ohjelmointi kuuluvat luon-
tevasti yhteen.

– Ohjelmointipuolella olen laittanut oppilaat ohjelmoimaan Scratch-pelin kertolaskuista. Ohjelmointi on 
meillä työkalu muiden joukossa. Se solahtaa välillä hyvin osaksi opetusta.

Auramo pohtii, että ohjelmointia voisi yhdistää lukuaineisiin, kuten historiaan tai ympäristöoppiin enem-
mänkin. Hänen mukaansa esimerkiksi ympäristöoppiin kuuluvia sieniä voisi harjoitella ohjelmoinnin, 
kuten Scratch-ohjelman avulla. Historiassa on suunnitelmissa tehdä peli Ranskan vallankumouksesta 
osana monialaista oppimiskokonaisuutta. 

Auramon mukaan oppilaiden taito koodata on lisääntynyt, kun motivaatio on kasvanut. Oppilaat oppivat 
asioita usein puolivahingossa, kun keskittyvät tekemään ohjelmointia. 
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