
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 teknologian aihekokonaisuus, ilmaisutaito

KUVAT    
Tanssirobotteja:

4 robotiikka-jouluikkunaa:
1.
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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

LAITTEET 
-tietokone
-Lego Mindstorms NXT-sarjat
-Digikamera tai tabletlaite videon kuvaamiseen

OHJELMISTOT 
-iMovie (tehtiin esittelyvideot roboteista)
-blogi (wordpress.com)
-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, 

HYVÄ KÄYTÄNNE

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 
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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 
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