
Innokas! - Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla, Espoo
Tiivistelmä:
Hankkeessa on teknologia- ja yrittäjyyskasvatuksen keinoin luotsattu kehitystä kohti innovatiivista koulua, jossa 2010-luvun ja tulevaisuuden oppijoiden tarvitsemia taitoja tuetaan.  Koulun arjen kehittämistyötä on lähestytty  
opettajuuden, oppimisen, johtajuuden ja yhteisytöverkostojen näkökulmasta. Toimintaa on rakennettu yhteistyössä opettajien, oppilaiden, koulujen johtajien, vahempien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa jaettua  
asiantuntijuutta ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Hankkessa on luotu innovatiivisen koulun toimintaa tukevia malleja, joissa tieto- ja viestintätekniikkaa ja robotiikkaa on käytetty monipuolistamaan opetusmenetelmiä ja  
luomaan yhteisöllisyyttä. Innovatiivisessa koulussa on opittu ja innostuttu leikillisyyden, pelillisyyden, yhdessä tekemisen ja tutkimisen kautta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli mukana 36  ja kesällä 2012 myönnetyn  
jatkorahoituksen jälkeen 58 eri puolella Suomea sijaitsevaa koulua. Hanketoiminnan koordinoijana on Oppimiskeskus Innokas ja Koulumestarin koulu Espoosta.

Linkki: www.innokas.fi 

OPPIAINE kaikki, erityisesti tvt- ja teknologiataidot

KUVAT

            

VIDEOT 

LAITTEET 
kouluilla olemassa olevat tietokoneet, läppärit ja mobiililaitteet

OHJELMISTOT 

OPPIMISTILA 
-mahdollistaa oppilasta osallistavaa, vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ja vertaisoppimista

      -mihin 2000-luvun taitoihin liittyy: oppimaan oppiminen, yhteistyö, kommunikaatio,  tvt-taidot

Kuva 1: @Koulumestarin koulu/Oppimiskeskus Innokas

http://www.innokas.fi/


1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Each One Teach One – tutoroppilaat ohjaajina ja opettajina

kohderyhmä: kaikki

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
 jaettu asiantuntijuus

osallistavat oppimismenetelmät

  avainsanat:    oppilaat opettavat toisiaan, tvt- ja teknologiataidot

Etenkin tvt- ja teknologiataidoissa myös oppilaat saattavat oman harrastuneisuutensa pohjalta omata monenlaisia taitoja. Tällöin voidaan hyödyntää jaettua asiantuntijuutta ja osallistaa oppilaita käyttämällä heitä ohjaus- ja  
opetustehtäviin. Opettaja, oppilasasiantuntija tai ohjauksen saanut tutoroppilas opettaa uuden taidon yhdelle oppilaalle tai ryhmälle, joka taas opettaa taidon eteenpäin muille oppilaille tai ryhmälle. Tutoroppilaat voivat toimia  
myös kodin ja koulun yhteistyön edistäjinä ja ohjata vanhempia ja huoltajia koulun tapahtumissa.

Edellytyksenä on, että opettaja ottaa selville ja tiedostaa oppilaiden asiantuntijuuden ja mahdollisuudet jakaa sitä toisille oppilaille ja on itsekin  riittävän perehtynyt asiaan ohjatakseen taidon opettamista eteenpäin.  Tvt-  ja  
teknologiataitoja, kuten robotiikkaa opettaessaan oppilailla tulee olla käytössään juuri ne välineet, joihin taidon oppimisen ohjaaminen liittyy.  Ajatuksena on, että oppilaat yhdessä opettajien kanssa ohjaavat oman koulun 
muita oppilaita ja opettajia teemaan liittyen. Menetelmä mahdollistaa sekä lasten että aikuisten asiantuntijuuden monipuolisen hyödyntämisen oppimisen ja opetuksen tukena ja on toimiva esimerkiksi silloin, kun opettaja  
kokee, etteivät aikuisten ohjausresurssit (aika, paikka, omat taidot jne.) ole  riittäviä oppilaiden ohjaamiseen. Erityisen käyttökelpoinen se on tvt opetuksen ja oppimisen tukena.

Tutoroppilasideaa on toteutettu Innokas! -kehittämishankkeessa mukana olevissa kouluissa eri puolella Suomea hyvin kokemuksin. Käytännettä on toteutettu esimerkiksi seuraavasti:
• tutoroppilaat opettelivat opettajansa kanssa kosketustaulun käyttöä ja jakoivat oppimansa luokkakavereilleen (4. lk). Tutoroppilaalla oli seitsemän oppilaan vastuuryhmä opetettavaan tiettynä tarkoitukseen  

sovittuna aikana viikosta. Kyseisenä aikana käyttöön oli  varattu tiloja, joissa kaikissa oli varusteena interaktiiviset opetustaulut. Näin kaikki saman luokka-asteen oppilaat oppivat samat taidot kuin 
tutoritkin ja harjoittelemaan päästään pienissä ryhmissä. Oppilaat ovat hyödyntäneet opittuja taitoja tulevissa esitelmissä ja luokkatyössä. 

• oppilaat ja opettajat menivät oppimaan yhdessä  robotiikkatapahtuman työpajoihin. Opettajat tulivat työpajoihin 3-5 oppilaan kanssa. Tämän jälkeen oppilaat yhdessä opettajien kanssa ohjasivat oman 
koulun oppilaita ja opettajia teemaan liittyen

• Vanhempainyhdistys järjesti ”Isät on pop” -tapahtuman, joka koostui erilaisista työpajoista. Yhtenä työpajana toimi robotiikkapaja, johon vanhempainyhdistys oli pyytänyt koulupuolelta vetäjän. Pajassa  
lapset vanhempineen rakensivat robotin. Lapset toimivat vanhempiensa ohjaajina laitteen rakentamisessa ja ohjelmoinnissa.

Tutoroppilaat ovat osoittautuneet taitaviksi opettamaan ja ohjaamaan luokkatovereitaan, eivätkä opettajatkaan ole voineet välttyä oppimasta uusia näkökulmia samalla!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE 

KUVAT

Kuva 2: @Koulumestarin koulu/Oppimiskeskus  
Innokas

http://www.innokas.fi/innokas2013/games


VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
kouluilla olemassa olevat tietokoneet, läppärit ja mobiililaitteet Adobe Connect

OPPIMISTILA 
-koulutusympäristö laajenee kotien suuntaan, painottaa oppimisen sosiaalista ulottuvuutta; mahdollistaa oppilasta osallistavaa oppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Kommunikaatio, yhteistyö, tvt-taidot, paikallinen kansalaisuus

2. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Etäyhteyden käyttö oman kylän verkostossa

kohderyhmä: kaikki 

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
koulun työkalut
kodin ja koulun yhteistyö
osallistavat oppimismenetelmät

  avainsanat:   yhteisöllisyys, verkosto, koulun tai päiväkodin arjen jakaminen, vanhemmat/huoltajat, etäyhteydet

Yhteisöllisyys lisää viihtymistä ja  hyvinvointia  koulussa ja  päiväkodissa.  Yhteisöllisyyden tunnetta  lisää arjen jakaminen oman toimintayksikön sisällä ja  lasten/oppilaiden kotien kanssa.  Koulun ja  päiväkodin arjen 
jakaminen voi tapahtua myös etäyhteyksiä käyttäen. Etäyhteyksien käyttäminen vanhempien ja huoltajien verkoston yhteydenpitoon ja koulu- ja päiväkotipäivien tapahtumien ja tuotosten välittämiseen lasten koteihin tai 
tiedoksi samaan koulu-/päiväkotiyhteisöön kuuluville rikastuttaa yhteistyötä ja lisää yhteisöllisyyttä. Menetelmän avulla kodit  saavat tietoa lapsen tekemisistä ja lapset puolestaan kaipaamansa mahdollisuuden esitellä  
koulutyötään ja saada siitä kiitosta ja kannustusta vanhemmiltaan/huoltajiltaan.

Kouluun tai  päiväkotiin tarvitaan verkkoyhteydet  ja  tietokone, jossa äänen ja  kuvan välittymisen mahdollistavat mikrofoni ja kamera sekä etäyhteyteen tarvittava ohjelma (esimerkiksi Adobe Connect).  Jos yhteydet  
toteutetaan  esim.  Adobe  Connectin  avulla,  opettajat  tarvitsevat  siihen  käyttäjäoikeudet  (host),  jotta  he  voivat  jakaa   tiedostoja  ja  selaimen  ja  tietokoneen  työpöydän  näykymiä  etäyhteyksissä  mukana  oleville.  
Konferenssimikrofoni on tarpeen, jotta useamman henkilön puhe välittyy istunnossa mukana oleville. Vanhemmat/huoltajat tarvitsevat esim. Adobe Connect -kokoukseen osallistuakseen verkkoyhteydet ja tietokoneen sekä  
tiedokseen nettiosoitteen, jolla päästään virtuaalikokoustilaan, josta kokousta isännöivä henkilö antaa oikeudet osallistua yhteydenpitoon.  

Seuraavat Innokas! -kehittämishankkeessa toteutetut, koulun tai päiväkodin etäyhteyksin verkostolle jaetut asiat toimivat esimerkkinä siitä, millaista koulun tai päiväkodin arjen jakaminen voi olla:

• Kouluun on perustettu oman kylän verkoston toimintatiimi, jonka kokouksia on pidetty ja toiminnan suunnittelua toteutettu etäyhteyksin. 
• Koulun alkuopetusluokkien oppilaat kävivät tutustumassa kirjastoon ja siellä oleviin lukuterapiakoiriin. Lukuterapiatoimintaa esiteltiin webin välityksellä kouluun muillekin oppilaille.
• Pelipedagogiikka-viikolla koulun oppilaat eri luokkatasoilta esittelivät pelien käyttöä koko koululle etäyhteyden välityksellä. Oppilaat olivat tehneet etukäteen PowerPoint- ja Notebook-esityksiä Minecraftista, Lesson  

Activity Toolkitistä, Ikariamista ja Kodusta. Kiinnostunet koulukaverit seurasivat tarkkaavaisesti annettuja vinkkejä. Päiväkodin viisivuotiaat lapset esittelivät Papunet-pelien käyttöä. Kirjaston työntekijä esitteli  
lisäksi pöytäroolipeliä oppilasryhmän kanssa suorana lähetyksenä. 

Menetelmän etuna voidaan pitää sen osallisuutta lisäävää vaikutusta, sillä sen avulla koululaisten ja päiväkotilasten taito- ja tietomäärää voidaan jakaa kaikkien yhteiseksi iloksi. Se, että etäyhteyksin toteutettuja esittelyjä  
voi myös tallentaa, mahdollistaa niiden jakamisen kaikille halukkaille katsottavaksi myöhemminkin.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OPPIAINE aihekokonaisuudet (elämänhallinta) 

KUVAT

Oppilaat harjoittelevat tunnetaitoja tekemällä nukketeatteriesityksen:   Oppilaat kuvakäsikirjoittavat nukketeatteriesityksen:

Oppilas kuvaa nukketeatteriesityksen videoksi iPadilla (yllä)       Vertaisarviointia Sokrative-työkalulla (yllä)

Kuva 4: @Koulumestarin koulu/Oppimiskeskus Innokas 

Kuva 3: @Koulumestarin koulu/Oppimiskeskus Innokas

Kuva 6: @Koulumestarin  
koulu/Oppimiskeskus Innokas

Kuva 5: @Koulumestarin  
koulu/Oppimiskeskus Innokas



VIDEOT 
http://vimeo.com/58529362 (oppilaiden tekemä tunnetaitovideo)

         LAITTEET OHJELMISTOT 
-tabletlaite (kuvaaminen) -Vimeo -video-ohjelma
-älypuhelin, tabletlaite tai kannettava tietokone -Socrative 

OPPIMISTILA
-siirtymää oppiainerajat ylittävään, projektimaiseen ja oppiainerajat ylittävään oppimiseen
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus, yhteistyö, tvt-taidot, sosiaalinen vastuu (kansalaisena maailmassa)

3. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:   Tunnetaitoja nukketeatterin avulla

kohderyhmä:   esiopetus, perusopetus

teemat:   oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
  aihekohtaisuudet (elämänhallinta, tunnekasvatus)
  osallistavat oppimismenetelmät

  avainsanat: tunnetaidot, nukketeatteriesitys, video

Elämänhallintaa edistävien, sosiaalisiin taitoihin liittyvien tunnetaitojen opettamisen päiväkodin tai koulun ryhmätoiminnoissa tulisi olla järjestelmällistä. Aihetta voidaan lähestyä oppijalähtöisesti siten, että oppilaat laativat  
itse tunnetaidon osaamiseen liittyvän nukketeatteriesityksen. 

Koulun  kaikilla  luokka-asteilla  voidaan  esim.  kerran  viikossa  pitää  tunnekasvatustunti,  jolla  päästään  harjoitelemaan  sosiaalisia  ja  tunnetaitoja.  Eräs  tapa  toteuttaa  opetusta,  on  tunnetaitoihin  liittyvien  lyhyiden  
nukketeatteriesitysten laatiminen. Isommat oppilaat voivat esimerkiksi laatia ja suunnata esityksensä oman koulun pienimmille oppilaille. 

Aluksi valitaan haluttu tunne-elämässä tarvittava taito, esimerkiksi kiellon hyväksymien, jonka pohjalta ryhmä lähtee työstämään kuvakäsikirjoitusta esitykselle. Kun kuvakäsikirjoitukset ovat valmiit, aletaan harjoitella ja  
kuvata esityksiä. Kuvaamista varten esitysten rakenne on sovittu tietynlaiseksi, ja tabletlaitteella kuvaaminen on helppoa oppilaille. Valmiit videot on ladattu koulun Vimeo -tilille, mistä ne ovat kaikkien opettajien saatavilla.  
Opettaja arvioi kuvakäsikirjoitukset ja valmiit tuotokset. On myös mahdollista, että oppilaat arvioivat esitykset vertaisarviona esim. Socrative- kyselytyökalun avulla.

Espoossa kaikki opettajat saavat koulutusta tunnetaitojen opetukseen ART -tunnetaitojen ohjelmasta muokatulla koulutusvesiolla  (=ArtEs). ART lyhenne tulee sanoista Aggression Replacement Training. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.suomenart.com/?page_id=8
http://www.socrative.com/
http://vimeo.com/58529362


OPPIAINE teknologian aihekokonaisuus, ilmaisutaito

KUVAT    
Tanssirobotteja:

4 robotiikka-jouluikkunaa:
1.
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-063.jpg 
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-046.jpg 

2.
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-0651.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-048.jpg

3.
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-064.jpg 
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-049.jpg

4. 
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-062.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-047.jpg 

VIDEOT 
          oppilaiden tekemiä esittelyjä roboteista:

Xoogle
Strasselijussit ja Jagger
Prinsessa-robotti
Porarobotti
Pukinpaja 

oppilaiden koostama video luokan osallistumisesta robotiikkaturnaukseen
http://www.youtube.com/watch?v=0pIvHt_Fiyw

Kuva 7: @Koulumestarin koulu/Oppimiskeskus  
Innokas

http://www.youtube.com/watch?v=0pIvHt_Fiyw
http://vimeo.com/57359280
http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/fbedd0d9-b036-47be-be0b-478103d346b3
http://www.youtube.com/watch?v=RBwhQdVCbvw
http://www.youtube.com/watch?v=JFUyJuCSpBY
http://www.youtube.com/watch?v=5OUoFFax-ck
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-047.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-062.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-049.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-064.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-048.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-0651.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-046.jpg
http://luovuusjainnovatiivisuus.files.wordpress.com/2012/12/2012-12-18-063.jpg


LAITTEET OHJELMISTOT 
tietokone iMovie (tehtiin esittelyvideot roboteista)
Lego Mindstorms NXT-sarjat blogi (wordpress.com)
Digikamera tai tabletlaite videon kuvaamiseen Lego Mindstorms eduacation -ohjelma

OPPIMISTILA 
-mahdollistaa oppiainerajat ylittävää, projektimaista ja oppilasta osallistavaa oppimista sekä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ja vertaisoppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy?Luovuus ja innovatiivisuus, ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen (itsesäätely), yhteistyötaidot, informaation lukutaito, tvt -taidot, 

4. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:    Luovuutta ja innovatiivisuutta robotiikan avulla

kohderyhmä: perusopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
aihekokonaisuudet (teknologia)
osallistavat oppimismenetelmät

avainsanat: robotiikka, robotiikkaturnaus, luovuus ja innovatiivisuus

Robotiikkalego -sarjojen käyttäminen opetuksessa tarjoaa keinon kehittää oppilaiden teknologiataitoja ja toteuttaa innovaatiokasvatusta. Robotiikkaan liittyvä rakentelu, ohjelmointi ja kilpailuihin osallistuminen tukevat  
projektinomaisen ja tavoitteellisen työskentelyn oppimista. Robotiikkaturnaukset ja halu menestyä kisoissa lisäävät oppilaiden motivaatiota omatoimisesti etsiä ohjelmointiin ja rakenteluun liittyvää tietoa netistä. Esimerkiksi  
RoboCupJunior (RCJ) -organisaatio toteuttaa kansainvälisen lapsille ja nuorille suunnatun robotiikkaturnauksen, jossa kilpaillaan kolmessa lajissa, jotka ovat jalkapallo, tanssi ja pelastus. Lisäksi suomalaiset RCJ-harrastajat 
voivat kokeilla taitojaan myös robottisumopainissa. Robottihahmojen luominen tutustuttaa teknologiaan, mutta on samalla innovatiivista ja ilmaisutaitoja kehittävää toimintaa.

Menetelmässä opettaja tuo peruskoululuokkaansa Legorobottilaatikot ja oppilaat alkavat tutustua rakenteluuun ja ohjelmointiin. Robotit rakennetaan pienissä ryhmissä esimerkiksi kolmen viikon aikana. Yleensä oppilaat 
innostuvat niin,  että haluavat rakennella robottejaan koulun jälkeen tai kotona, jotta voivat rauhassa kokeilla erilaisia ratkaisuja. Mikäli luokassa innostus tiivistyy, kannattaa projektiin yhdistää robotiikkaturnaukseen  
osallistuminen. Kisoihin osallistuessaan oppilaat näkevät muiden tekemiä robotteja ja saavat uusia näkökulmia omia toteutuksia varten. Robotiikkaprojektiin voidaan yhdistää myös mediataitojen oppimista, mikäli oppilaat  
tekevät omien robottien toimintaa esittelevän videon (esim. iMovie -ohjelmalla) ja lataavat sen esim. YouTubeen. Oppilaat voivat myös kirjoittaa kuvausta suunnittelusta, rakentamisesta ja toteutuksesta blogiin ja laittaa  
ottamiaan kuvia sinne.

Seuraavat Innokas! -kehittämishankkeessa toteutetut robotiikkaprojektit toimivat esimerkkinä siitä, mitä menetelmän puitteissa on toteutettu:
– 6. lk:n tyttöjen ryhmä rakensi robotiikkaturnaukseen Jagger-robotin. Robottia vietiin välillä kotiin stailattavaksi ja ohjelmaa hiottiin sekunnin tarkkuudelle kuuntelemalla Move like Jagger -kappaletta todella  

monta kertaa!
– 9. lk:n pojat rakensivat Lego NXT porarobotin, joka poraa reikiä styrox levyyn. Sen rakentamiseen meni noin 8 oppituntia ja siihen käytettiin kahta NXT rakennussarjaa. Ohjelmointi oli toteuttajien mielestä melko  

yksinkertaista, mutta robotin rakenteen suunnittelu puolestaan haastavaa. Robotti poraa reikiä styrox-levyyn. Se käyttää kolmea moottoria ja yhtä NXT aivoa. Robotissa on kaksi nappia, toisesta se poraa, toisesta  
kääntää alustaa. Tuloksena on ympyrän muotoinen kuvio reikiä. Linkki videoon.

– Jouluun valmistautuminen tarjoaa monenlaista puuhaa myös robotiikkarakentajille. Robotiikan avulla perinteisiin jouluasetelmiin ja -ikkunoihin saadaan mukaan toiminnallisuutta. 
– Neljä 6. lk poikaa tekivät robotit ja muun rekvisiitan joulupukin pajaan ja 7. lk tytöt valmistivat roboteille tonttuasut. Ohjelmointi oli yksinkertainen, mutta silti vasaroinnista ja sahauksesta päätellen siellä  

lahjoja valmistui. Tontut työkaluineen opettivat tekijöilleen myös monta asiaa kestävistä rakenteista ja vivuista. Linkki videoon. 
– Jouluikkunoita tekemällä saatiin kouluun kauniita, jouluisia asetelmia, mutta sen lisäksi niissä tonttu matkaa kelkalla, keinuu leikkihevosen selässä tai kurkkii ikkunasta sisään, joulukuuset pyörivät ja valot  

saadaan loistamaan ja vilkkumaan. Jouluikkunoita toteuttaneet ryhmät myös kirjoittivat kuvauksia ja laittoivat valokuvia työskentelystään kehittämishankkeen blogisivulle. 
– Eräässä joulujuhlassa perinteiset tontut päädyttiin korvaamaan roboteilla. Syksyn aikana oli tutkittu internetin kautta erilaisia robotteja ja tutustuttu Lego-rakenteluun. Kun perusrunko oli saatu valmiiksi,  

oppilaat pääsivät harjoittelemaan ohjelmointia robotin omasta äly-yksiköstä. Mukana tulevan vihkosen tehtävät toimivat hyvin alustuksena itse ohjelmointiin. Koska roboteista oltiin innostuttu toden teolla,  
koulun 2-3 oppilaan ryhmät saivat joulujuhlaan aikaiseksi kahdeksan tontturobottia, joiden ympärille opettaja käsikirjoitti pienen näytelmän.

Linkit: http://www.robocupjunior.fi/
           http://www.innokas.fi/innokas2013/competitions 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.innokas.fi/innokas2013/competitions
http://www.robocupjunior.fi/
http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2012/12/18/julfonster-2-i-bosund-skola/
http://vimeo.com/57359280
http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/fbedd0d9-b036-47be-be0b-478103d346b3
http://www.innokas.fi/innokas2013/competitions
http://www.robocupjunior.fi/
http://mindstorms.lego.com/en-us/default.aspx


OPPIAINE fysiikka

KUVAT

            
Linkitys: http://www.innokas.net/ ja artikkelissa ”Legorobotiikkaa 8.luokan fysiikan oppitunnilla” olevat kuvat

VIDEOT 

LAITTEET OHJELMISTOT 
-kannettava tietokone (läppäri taulukkolaskentaohjelman opettamiseen) -Exel- taulukkolaskentaohjelma
-Lego Mindstorm NXT – sarja -Lego-Mindstorms education
-kosketustaulu (robotin ohjelmoinnin esittäminen)
-älypuhelin (mittaamiseen)

OPPIMISTILA 
-mahdollistaa oppiainerajat ylittävää, projektimaista ja oppilasta osallistavaa oppimista sekä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ja vertaisoppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, yhteistyö, informaation lukutaito, tvt-taidot

5. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:    Robotiikkaa fysiikan tunneilla

kohderyhmä: peruskoulu

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

  avainsanat:     Lego-robotiikka, mittaaminen, liikkeen tutkiminen, graafinen mallintaminen

Kuva 8: @Koulumestarin  
koulu/Oppimiskeskus Innokas

http://www.innokas.net/


Legorobotiikan voi yhdistää fysiikan opiskeluun. Legorobotin liikkeen tutkiminen ja graafinen mallintaminen antavat konkreettisen tavan tutkia ja lähestyä reaalimaailman ilmiötä. Siinä opitaan myös luonnontieteen tapaa  
tehdä systemaattisia havaintoja ja esittää niitä.

Menetelmää on käytetty 8. luokan fysiikan opetuksessa. Oppilaat ovat ennen tätä oppimistehtävää tutustuneet tasaiseen liikkeeseen tutkimalla ilmakuplan liikettä putkessa ja kiihtyvään liikkeeseen tutkimalla pariston liikettä  
kaltevalla  pöydällä  sekä keränneet  näistä  mittaustulokset  vihkoon ja  piirtäneet  kuvaajat  käsin.  Toteuttamista  varten tarvitaan Legorobotiikka -sarjoja.  Rakennettujen robottien ohjelmoinnin opettamisessa  on käytetty  
kosketusnäyttötaulua. Graafiseen mallintamiseen käytetään Excel-  taulukkolaskentaohjelmaa, johon tutustumista varten oppilaiden käytössä tulee olla tietokoneita. Mallintamisessa on mahdollista käyttää myös Legon  
datalogin ominaisuutta, mikäli ohjelma saadaan toimimaan oppilaiden tietokoneilla. Tarvitaan myös vähintään yksi tietokone, joka pyörittää Lego Mindstorm education -ohjelmaa, jolla oppilaat pääsevät ohjelmoimaan 
robotteja, mikäli kyseistä ohjelmaa ei saada toimimaan oppilaiden käytössä olevilla läppäreillä. Robotin liikkeeseen kuluneen ajan mittaamiseen käytettiin älypuhelimia. Mittauspisteet merkattiin lattiaan maalarinteipillä.  
Tehtävä on haastava, koska on todennäköistä, ettei oppilailla ole aikaisempaa kokemusta Lego-robotin ohjelmoinnista tai käyrien piirrosta Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.

Kahden 45 minuutin pituisen oppitunnin tavoitteena on Lego-robotin liikkeen tutkiminen ja liikkeen graafinen mallintaminen. Oppilaat ohjelmoivat 2-3 oppilaan ryhmissä legorobotin liikkumaan halutun ajan halutulla  
teholla suoraan eteenpäin. Tämän jälkeen ryhmän tavoitteena on robotin liikkeen tutkiminen ja liikkeen graafinen mallintaminen Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Mittauksia suoritetaan kahdella eri teholla ja tulosten  
vertailtavuuden varmistamiseksi mittaustulokset esitetään samassa kuvaajassa. Oppilaat ohjeistetaan ensimmäisen oppitunnin alussa luokan kosketusnäyttötaulun avulla Lego-robotin ohjelmointiin ja toisen oppitunnin alussa 
läppäreillä olevan taulukkolaskentaohjelman käyttöön. Varsinaiseen mittaukseen ja tulosten tulkintaan ei tässä vaiheessa anneta ohjeistusta. Oppilaat ohjelmoivat Lego-robotit Lego Mindstrom education – ohjelmalla, jonka  
tulee löytyä ainakin opettajan tietokoneelta. Mikäli robottien ohjelmointi onnistuu vain yhdeltä tietokoneelta, työt jakautuvat siten, että osa ryhmistä ohjelmoi robottiaan ja osa valmistelee mittauspistettään. Robotin liikkeen  
aikana oppilaat  mittaavat  aikaa  kännyköillä  ja  merkitsivät  mittauspisteet  lattiaan maalarinteipillä.  Mittaustulosten käsittely toteutetaan  Exel-taulukkolaskentaohjelmalla.  Kuvaajana piirrettään  matkan kuvaaja.  Aihetta  
syvennetään seuraavan oppitunnin aikana.  Muistitikulle tallennettujen tulosten avulla ryhmät pohtivat sellaisia kysymyksiä, kuin Millaista oli robotin liike? Miksi kuvaaja on suora? Mitä suoran jyrkkyys kertoo robotin 
liikkeestä? Mikä oli robotin nopeus ( käyrän yhtälö näkyy piiretyissä kuvaajissa)? Miten tehon lisäys vaikutti robotin nopeuteen (mikäli jokin ryhmä on kaksinkertaistanut tehot, tulkinta on helppoa)?

Opetuskäytäntöä toteutettaessa kaikki ryhmät saivat kaksoistunnin aikana suoritettua kaksi mittausta eri  tehoilla, taulukoitua tulokset taulukkolaskentaohjelmaan sekä piirrettyä Excelin avulla matkan kuvaajat  samaan  
koordinaatistoon. Oppilaat olivat kokeneet, että mittaustehtävästä tulee olemaan jatkossa apua kuvaajien tulkinnoissa yleisemminkin. Lisäksi oli koettu hyödylliseksi oppia piirtämään kuvaajia tietokoneella. Oppilaat pitivät  
ttehtävää mukvana ja hyödyllisenä ja opettaja oli kokenut tehtävään liittyvän ohjauksen olleen helppoa.

Linkki, jossa opettajan kuvaus ja valokuvasarja tehtävästä: http://www.innokas.net/ ja hakusanaksi Legorobotiikkaa 8.luokan fysiikan oppitunnilla 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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