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Ability to read and write programs is something that seems to be a difficult thing to
teach. There are no obvious best practices, nor are there any so-called silver bullets, that
would solve all the problems. However, there are some practices and applications that
have tendency to give better results than others, so selection of the infrastructure is
something that you should design with care. After the spring semester of 2006
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programming and adapt to Python as a first programming language. Mostly the
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conducting a literature survey to find similar cases and best appliable tools.

This Master’s thesis consists of introduction to different approaches on novice-oriented
programming courses and teaching tools. It also introduces Python as a first language
and discusses some characteristics and issues usually related to it. Thesis also introduces
results collected from the first Python-based programming course and analyzes if it was
an improvement over the previous courses. Finally, we also search for topics that require
additional research and discuss some topics related to the problems and issues related to
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1 JOHDANTO

Ohjelmoinnin alkeiskurssit ovat tavallisesti ensimmäisiä kursseja, joita teknillistä

koulutusta hakevan yliopisto-opiskelija tulee käydä. Nämä ensimmäiselle

opiskeluvuodelle tarkoitetut kurssit olisikin hyvä saada suoritettua mahdollisimman

nopeasti, jotta opiskelut pystyisivät etenemään normaalisti. Kuitenkin monissa

tapauksissa voidaan havaita, että kurssien kanssa on useita ongelmia: opiskelijat eivät opi

sen enempää lukemaan kuin tuottamaan lähdekoodia. Tietenkin on totta, että osaan näistä

ongelmista on olemassa ratkaisumalleja ja että jotkin näistä menetelmistä ovat

tehokkaita. Kuitenkin ongelma on edelleen ajankohtainen ja globaali [esim.

3,8,16,18,24], eikä varsinaista täydellistä ratkaisua ole olemassa; opiskelijat edelleen

keskeyttävät kursseja eivätkä oppilaitokset pääse opetusmielessä hyväksyttäviin

tuloksiin.

Ohjelmoinnin opetukseen perehtynyt monikansallinen tietojenkäsittelyn opetuksen

erikoistyöryhmä [12] määrittelee, että yliopistotason kurssit koostuvat kolmesta

osatekijästä, joita ovat hallinto, opetus sekä opiskelijat. Hallinto tuottaa kurssille opettajat

ja kurssin järjestämiseen vaadittavan ympäristön, infrastruktuuri työkalut, opetusvälineet

sekä sisällön joka kurssilla opetetaan. Viimeisenä opiskelijat vastaavat kurssin

oppimisesta, joka käytännössä on kurssin kaikkien muiden osa-alueiden tuottama

tarkoitus. Koska diplomityöhön liittyneessä kehitysprojektissa ei puututtu kurssin

opettajiin eikä kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden lähtötasoon, keskittyy kehitystyö

infrastruktuurin uudistamiseen, sekä tehtyjen päätösten ja tulosten arvioimiseen.

Tässä diplomityössä tarkastelemme Lappeenrannan teknillisen yliopiston tilannetta, jossa

heikkoja opetuksellisia tuloksia tuottanut ohjelmoinnin peruskurssi päätettiin

modernisoida. Uuden infrastruktuurin kieleksi valittiin Python, ja kurssia tukemaan

otettiin joukko työkaluja, joiden avulla opiskelijoita pyrittiin auttamaan kurssin

läpäisemisessä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti käytettäviin opetusympäristöihin, sekä

jatkuvaan itseopiskeluun ja lähdekoodin tuottamis- ja lukutaidon kehittämiseen.
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Diplomityö on koottu siten, että toisessa luvussa tutustumme lyhyesti Python-

ohjelmointikielen alkeisiin. Kolmannessa luvussa tutkimme erilaisiin ohjelmoinnin tuki-

ja opetustyökaluihin, sekä esittelemme käyttämämme valintakriteeristön valitsemillemme

työkaluille. Neljännessä luvussa tutkimme erilaisia opetusmenetelmiä, joita

asiantuntijoista koostuvat intressiryhmät ovat esitelleet. Viidennessä luvussa tutustumme

kokemuksiin muissa yliopistoissa, joissa Python on otettu käyttöön ensimmäisenä

ohjelmoinnin opetuskielenä sekä tutkimme kuinka he ovat kieltä hyödyntäneet. Lisäksi

viidennessä luvussa vertailemme Pythonia muihin ohjelmointikieliin sekä tarkastelemme

Pythoniin liittyviä ongelmia sekä ennakkoasenteita. Kuudennessa luvussa läpikäymme

modernisointiprosessin ensin analysoimalla lukuvuoden 2005-2006 ohjelmoinnin

peruskursseja, sekä myöhemmin tarkastelemalla tekemiämme valintoja sekä päätöksiä.

Viides ja kuudes luku pohjautuvat aiemmin julkaistun kirjallisuustutkimuksen tuloksiin.

Seistemännessä luvussa esittelemme kurssilta keräämämme tulokset sekä analysoimme

niiden merkitystä. Kahdeksannessa luvussa teemme tuloksista yhteenvedon ja pohdimme

kuinka tutkimusta tulisi jatkaa sekä mitä muutoksia kurssin rakenteeseen tulisi jatkossa

tehdä.
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2 PYTHON-OHJELMOINTIKIELESTÄ

Python on tulkkipohjainen alustavapaa ohjelmointikieli, joka tukee useita erilaisia

ohjelmointiparadigmoja, kuten proseduraalista tai oliopohjaista ohjelmointyyliä. Python-

ohjelmointikieli on saavuttanut tunnettavuutta yksinkertaisen, mutta ilmaisuvoimaisen

syntaksinsa ansiosta, ja juuri sen vuoksi useat tahot pitävät sitä hyvänä vaihtoehtona

ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. [esim. 1,5,7,9,20,39]. Toinen etu, joka tavallisesti

Python-ohjelmointikieleen liitetään, on sen laajennettavuus. Jo pelkkä

perusohjelmointiympäristö toimitetaan useiden lisämoduulien kanssa, jotka

mahdollistavat mm. yksinkertaisen käyttöliittymän html-sivujen hakemiseen Internetistä,

sähköpostin lähettämisen sekä graafisen käyttöliittymän kokoamisen. Lisäksi

lisämoduulien avulla Python pystytään helposti laajentamalla tukemaan Matlab-

ohjelmointikielen tyylisiä matriisilaskuja tai graafisia piirto- ja suodatusoperaatioita

kuvatiedostoille.

Tähän mennessä Python-tulkki on julkaistu mm. Windows-, Pocket PC-, OS X-,

Linux/Unix-, BeOS-, Nokia S60 sekä Solaris-käyttöjärjestelmille. Vaikka Python vielä

toistaiseksi onkin melko nuori ja suhteellisen tuntematon kieli, on se silti kerännyt

ympärilleen vakaan ja kasvavan käyttäjäkunnan. Esimerkiksi Nokia, NASA, Industrial

Light and Magic, Google ja Philips ilmoittavat aktiivisesti käyttävänsä Pythonia

ohjelmisto- tai tuotantoprojekteissaan [26].

2.2 Python-ohjelmointikielen historiaa

Guido Van Rossum aloitti kielen kehitystyön harrastuksenomaisesti joulukuussa 1989, ja

esitteli Python-ohjelmointikielen version 0.9.0 1991. Alun perin Python kehitettiin

seuraajaksi ABC-ohjelmointikielelle, laajentaen pohjaa mm. poikkeuksien käsittelyllä

sekä moduulimaisella rakenteella. Van Rossumin alkuperäisenä ajatuksena olikin

kehittää kieltä ABC:stä eteenpäin siten, että siitä tulisi skriptikieltä kehittyneempi
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ohjelmointikieli, jolla olisi myös omaa toiminnallisuutta. Tavoitteena oli ”sijoittaa

Python Shell-skriptin ja C-kielen väliin” [34]. Ensimmäinen virallinen versio, 1.0,

Python-ohjelmointikielestä julkaistiin vuonna 1994 ja ensimmäinen toisen sukupolven

Python-tulkki, 2.0, vuonna 2000. Toisen sukupolven tärkeimpiä uudistuksia oli täysin

automatisoitu roskienkeruu-menetelmä muistinhallintaan sekä tehostetut

listankäsittelyparametrit. Ensimmäinen Python Software Foundationin (PSF)

alaisuudessa julkaistu versio tulkista (2.1) julkaistiin vuonna 2001, ja tästä eteenpäin PSF

on hallinnoinut ja johtanut Python-ohjelmointikielen kehitystä. [26,34]

Lyhyen kehityshistoriansa aikana Pythonin sanotaan saaneen vaikutteita mm. Lispistä,

Modula-3:sta sekä Haskellista. Nykyisellään Python-ohjelmointikielestä on olemassa

muutamia murteita, joista viralliselta nimeltään CPython on joukon epävirallinen

standardi. Tämä Python-murre on kehitetty C-kieliseltä alustalta ja se käytännössä toimii

täysin alustariippumattomana useimmilla ei-triviaaleilla laitealustoilla. CPythonia

voidaankin sanoa alkuperäiseksi Python-implementaatioksi, koska sen nykyiset versiot

juontuvat suoraan Van Rossumin kehittelemästä 0.9.0-versiosta. Kielestä on olemassa

tämän lisäksi muutamia muita tunnettuja murteita, kuten Java-pohjainen Jython sekä

.NET-pohjainen IronPython. Tavallisimmin – kuten tässäkin dokumentissa ja

useimmissa lähteissä – termillä ”Python” viitataan nimenomaan sen CPython-

implementaatioon. [26]

2.3 Python-ohjelmointikielen perusrakenteet

Python on ohjelmointikielenä hyvin yksinkertainen syntaksiltaan. Tärkeimpiä huomioita

kielessä onkin, että muuttujia ei tarvitse esitellä taikka alustaa tietotyypillä ennen niiden

käyttöönottoa, eikä koodiosioiden erottelussa käytetä aaltosulkuja vaan sisennystasoja.

Tällä menetelmällä pyritään vähentämään tavanomaista lähdekoodin sekavahkoa

ulkonäköä sekä pakotetaan ohjelmoija toteuttamaan koodi havainnollisella ja loogisesti

jäsennellyllä tavalla. Lisäksi, koska Python on tulkattava ohjelmointikieli, voidaan

yksittäisiä rakenteita ja toimintoja testata rivi riviltä tulkin interaktiivisessa ikkunassa.
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Jos tarkastelemme Python-ohjelmointikielen perusrakenteita, voimme huomata kielen

olevan suhteellisen yksinkertainen. Kieli käyttä käytännössä neljää erilaista

muuttujatyyppiä, joita ovat kokonaisluku, liukuluku, merkkijono sekä lista. Näiden

neljän muuttujatyypin avulla pystytään toteuttamaan käytännössä kaikki peruskurssin

vaatimukset. Joissain tietyissä tapauksissa muuttujien tyyppi joudutaan määrittelemään

käsin, mutta pääsääntöisesti Python on dynaamisesti tyypittävä kieli. Kielessä on kaksi

toistorakennetta; alkuehtoinen for sekä avoin while. Loogisten väittämien testauksessa

Python tukee ainoastaan if-elseif-else-rakennetta. Syötteen vastaanottaminen voidaan

toteuttaa joko tyypittävällä input-funktiolla, joka määrittelee oikean muuttujatyypin

automaattisesti, tai raw_input-funktiolla, joka vastaanottaa syötteet merkkijonoina.

Tulostus toteutetaan print-funktiolla.

# -*- coding: cp1252 -*-
# Ohjelma toistaa rivejä kunnes käyttäjä antaa
# syötteen 'lopeta'

toista = True
while toista == True:
    sana = raw_input('Kirjoita jotakin : ')
    if sana == 'lopeta':
        toista = False
    else:
        print 'Kirjoitit ', sana
print 'Loppu!'

Tarkastelemalla yllä olevaa esimerkkiä voimme tunnistaa joitan Python-

ohjelmointikielelle ominaisia piirteitä. Havaittavin ero muihin ohjelmointikieliin on se,

että Python-koodissa sulkumerkkejä käytetään tavallista vähemmän. Lisäksi kannattaa

huomata, että koodia ei ole sattumalta sisennetty siten, että koodin loogiset osat ovat aina

samalla tasalla; tällä menetelmällä kerromme tulkille, mikä osa lähdekoodista kuuluu

millekin rakenteelle. Vaikka menetelmä voi tuntua vaaralliselta ja helposti sotkeutuvalta,

on käytäntö osoittanut että Python-ohjelmoinnin sisennysnotaatiota tukemaan

suunniteltuja lähdekoodieditoreja käytettäessä ongelmia ei esiinny. Lisäksi aiemmat

tutkimukset ovat osoittaneet [esim. 19,28], että loogiseen notaation rakenteeseen

pakottaminen jopa tehostaa oppimista.
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Yleisesti Python kuitenkin toimii kuten perinteiset ohjelmointikielet;

sijoitusoperaattorina käytetään yhtä yhtäsuuruusmerkkiä, vertailuoperaattorina kahta.

Lisäksi kieli tukee Boolean-arvojen True ja False esitystä, joskin käytännössä arvot ovat

ainoastaan tulkin aliaksia arvoille 1 ja 0. Kommenttinotaationa käytetään #-merkkiä, joka

tarkoittaa että rivin loppuosa on kommentoitu. C-kielelle tyypillistä jatkuvaa

kommenttimerkintää (”/*”, ”*/”) ei varsinaisesti ole, mutta vastaava efekti saadaan

käyttämällä kolmea sitaattimerkkiä (””” tai ’’’). Lisäksi tulkin meta-tiedot –

näppäimistökartta, versionumerointi jne. - syötetään kommenttiriveinä.

Lähdekooditiedostojen tiedostopääte on .py.

Python-ohjelmointikielen toinen eroavaisuus muista ohjelmointikielistä on tehokkaat

merkkijonojen ja listojen käsittelyyn tarkoitetut metodit. Ensinnäkin, merkkijonojen

leikkauksissa voimme hyödyntää kieleen sisäänrakennettua leikkaussyntaksia, jolla

pystymme ottamaan merkkijonoista osia sen mukaan, miten näemme tarpeelliseksi.

>>> sana = "Robottikana"
>>> sana[0:5]
'Robot'
>>> sana[-5:]
'ikana'
>>> sana[3:-3]
'ottik'
>>> sana[::-1]
'anakittoboR'
>>> sana.count("o")
2
>>> sana.upper()
'ROBOTTIKANA'
>>> sana.isalpha()
True
>>>

Yllä oleva esimerkki esittelee joitain Pythonin merkkijonojen käsittelymekanismeja.

Voimme käsitellä merkkijonoja joko leikkauksilla, jolloin saamme osia merkkijonosta,

tai vaihtoehtoisesti käyttää merkkijonojen käsittelyyn tarkoitettuja metodeja, joilla

pystymme palauttamaan merkkijonoista haluamamme tietoja. Lisäksi merkkijonojen

metodeissa on myös suoria testausmetodeja, joilla voidaan nopeasti testata
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merkkijonojen sisältöä. Näitä testejä on mm. merkkijonotestaus isalpha sekä

numeroarvotestaus isdigit.

Lista on eräs Pythonin ominaisista muuttujatyypeistä.  Listalla tarkoitetaan sarjallista

muuttujaa, johon voidaan sijoittaa arvoja sekä alkioita. Lista ei kuitenkaan ole N-

ulotteinen matriisi, koska listan alkioita voidaan muutella dynaamisesti, eikä listan kaikki

alkiot välttämättä edes ole N-ulotteisia. Myös listan käsittely on helppoa kieleen

rakennettujen leikkaus- ja muokkausmetodien avulla.

>>> lista = ['turtana','karhennettu','ananas','vaalea']
>>> lista[:2]
['turtana', 'karhennettu']
>>> lista[-2:]
['ananas', 'vaalea']
>>> lista.sort()
>>> lista
['ananas', 'karhennettu', 'turtana', 'vaalea']
>>> lista[2]
'turtana'
>>>

Kuten yllä olevasta esimerkkikoodista näemme, lista käyttäytyy pääsääntöisesti kuten

merkkijono. Listaan voidaan tallentaa alkioita, joiden käsittelyä varten voimme edelleen

käyttää leikkauksia sekä metodeja. Listan yksittäiseen alkioon voidaan viitata notaatiolla

listannimi[alkio], ja sitä voidaan käyttää normaalin muuttujan tavoin. Listan alkioina

voidaan vapaasti käyttää myös toisia listoja, sekä rekursiivisesti alkuperäistä listaa

itseään.
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3 OHJELMOINNIN OPETUKSEN
TYÖKALUJA
Ohjelmoinnin opetuksessa käytetään tavallisesti useita opetustyökaluja, joiden

tarkoituksena on joko visualisoida ohjelmakoodin toimintaa, tai luoda opiskelijoille

jonkinlainen mielikuva ohjelmoinnin perusajatuksesta. On myös tavallista, varsinkin

yliopistotasolla, että ohjelmoinnin peruskurssien osallistujamäärät voivat olla usean

sadan opiskelijan luokkaa. Tällöin opetustyökaluja tarvitaan myös tasapuolisen

opetuksen ja toistuvien tapahtumien, kuten harjoitustehtävien palautuksen, hallinnointiin.

Jos keskitymme tarkastelemaan pelkästään ohjelmoinnnin opetuksessa käytettäviä

opetustyökaluja, voimme havaita niissä erilaisia pääluokkia, joihin useimmat erilaiset

ohjelmoinnin opetuksen ja harjoittelun työkalut voidaan jakaa. Rongas et al. [30]

tutkimuksessa “Classification of tools for use in introductory programming courses”

käsitellään tätä luokittelua, ja esitellään seuraavanlainen työkalujen jaosta käytettävä

terminologia.

3.1 Ohjelmointi- ja opetustyökalujen luokittelu

3.1.1 Ohjelmointiympäristöt

Integroitu kehitysympäristo (Integrated development environment, IDE) käsitetään

täydelliseksi kokoelmaksi työkaluja sekä ohjelmia, joiden avulla voimme suunnitella,

testata sekä kehittää ohjelmakoodia. Nämä työkalut ovat usein pitkälle toisiinsa

integroituja, ja ne pystyvät vaihtamaan tietoa keskenään ilman käyttäjän interaktiota

mahdollistaen saumattoman työskentelyn eri ohjelmistoprojektin vaiheiden välillä.

Kehitysympäristöjen mukana toimitetaan yleensä ainakin editoriohjelmisto, debuggaus-

työkaluja, tavallisimmat ohjelmointitehtävät kattavat funktiokirjastot sekä kielestä

riippuen kääntäjä tai tulkki. Tavallisesti nämä ohjelmointityökalut tarjoavat lisäksi tukea

ohjelmointityöhön sekä jonkin verran automatiikkaa rutiiniohjelmoinnin helpottamiseksi.
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Ohjelmia ei myöskään ole suunniteltu opetustyökaluiksi: ohjelmiin voi olla liitetty joitain

tukitoimintoja mutta tavallisesti työkalut ovat täynnä ammattilaiskäyttöön suunnattuja

työkaluja ja toimintoja, joiden toimintaa ei ole toteutettu aloittelevia ohjelmoijia

silmälläpitäen. Esimerkiksi IDLE-kehitysympäristö Pythonille ja Eclipse Javalle ovat

nimenomaisesti integroituja kehitysympäristöjä. [30]

3.1.2 Virtuaaliset oppimisympäristöt

Virtuaaliset oppimisympäristöt (Virtual learning environments, VLE) ovat useimmiten

juuri opetuskäyttöön suunniteltuja ohjelmointiympäristöjä. Ne pitävät sisällään työkaluja,

joilla opiskelijat voivat harjoitella ohjelmointia yksinkertaistetuilla tai ohjatuilla

esimerkkitehtävillä, keskustella opettajan kanssa tekemistään ratkaisuista

keskustelupalstalla tai pikaviesteillä sekä etsiä virheitä palauttamistaan lähdekoodeista.

Virtuaalisiin oppimisympäristöihin on myös usein liitetty työkaluja, joilla opettajat

voivat teettää opiskelijoilla harjoitustöitä, jotka oppimisympäristö kerää ja pisteyttää

opettajan ohjeiden mukaisesti. Oppimisympäristöt voivat myös osata dynaamisen

palautteen antamisen sekä sisältää vinkkijärjestelmän, joka pyrkii auttamaan opiskelijoita

myös silloin, kun opettaja ei ole tavoitettavissa. Viope-ympäristö [36] on

oppikirjaesimerkki virtuaalisesta oppimisympäristöstä. [30]

3.1.3 Verkkopalautusjärjestelmät

Verkkopalautusjärjestelmää (Submission system) voidaan pitää riisuttuna versiona

virtuaalisesta oppimisympäristöstä. Verkkopalautusjärjestelmän ainoa vaatimus on näet

se, että järjestelmä voi vastaanottaa opiskelijoiden palauttamia tehtäviä. Useimmiten

verkkopalautusjärjestelmien yhteydessä on lisäksi jonkinlainen arviointijärjestelmä, joka

pisteyttää tai arvostelee vastauksen sekä merkitsee tulokset ylös. Järjestelmä voi myös

olla automatisoitu niin pitkälle, että se kertoo käyttäjälle palautteena onko työ hyväksytty

vai ei. Verkkopalautusjärjestelmät ovatkin normaalisti ainoastaan osa virtuaalista

oppimisympäristöä, eivätkä ne yksinään tarjoa paljoakaan lisäarvoa oppimismielessä.

[30]
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3.1.4 Tuutorointimekanismit

Tuutorointimekanismit ovat työkaluja, jotka pyrkivät ohjelmointikieltä analysoimalla

antamaan opiskelijalle ohjeita siitä, kuinka heidän tulisi koodiaan muokata tai mistä

heidän kannattaisi aloittaa virheiden etsiminen. Tuutorointimekanismeista voimme

erottaa kaksi pääluokkaa: staattiset ja dynaamiset järjestelmät. Yhteistä molemmille

luokille on se, että opiskelijoille ei pyritä antamaan suoria vastauksia, vaan tarkoituksena

on ennemminkin antaa vihjeitä ja ohjeita, joiden avulla opiskelijat itse ymmärtävät

tekemänsä virheet. [15]

Järjestelmien erot tulevat esiin silloin, kun tarkastellaan järjestelmän toiminnallista eroa.

Staattiset tuutorointijärjestelmät luottavat suureen esiohjelmoituun vastauskirjastoon,

johon on tallennettuna todennäköisimmät virhetilanteet ja niiden syntymiseen johtavat

tapahtumat. Ohjelma pyrkii havaitsemaan näitä tapahtumia lähdekoodista ja antaa

löydettyihin tapahtumiin sopivimman vastauksen. Dynaamiset järjestelmät vastaavasti

pyrkivät analysoimaan lähdekoodia, ja antamaan tulosten pohjalta jonkinlaisen raportin

ohjelman toiminnasta. Dynaamisilla järjestelmillä ei ole vastauskirjastoa, vaan ne

pyrkivät nimenomaan tulkitsemaan lähdekoodin ongelmia esimerkiksi tulkin

virheilmoitusten sekä heurestisen analyysin avulla. Osassa järjestelmistä on myös

käyttäjäinteraktiota, jolloin opiskelija joutuu erilaisten kysymysten ja vastausten pohjalta

päättelemään lopullisen vastauksen. [10,15]

3.2 Ohjelmointi- ja opetustyökalujen valintakriteereistä

Ohjelmointi- ja opetustyökalujen valitseminen ja niistä päättäminen muodosti osan

kurssin suunnitteluun tarvittavasta pohjatyöstä. Koska halusimme rajoittaa kurssin

työkalujen määrää sekä helpottaa niiden käyttöä, otimme tavoitteeksemme valita työkalut

siten, että niiden käyttöönottaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja vapaata. Oli

myös tärkeää huolehtia siitä, että työkalut olivat realistisesti saatavilla myös

opiskelijoiden omille työasemille sekä tarpeen mukaan käytettävissä myös yksin
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työskennellessä omien ohjelmointikokeilujen apuna. Lisäksi, koska halusimme

nimenomaan keskittyä käyttämään yhtä ohjelmointikieltä ja päästä mahdollisimman pian

aloittamaan varsinaisen ohjelmoinnin, päädyimme valinnoissa käyttäämään

seuraavanlaisia kriteerejä:

• Opiskelijan tulee pystyä tuottamaan toimiva ohjelma ilman kattavia ennakkotietoja

ohjelmointikielestä tai tietorakenteista. Lisäksi ohjelmointikielen tulisi toimia siten,

että turhien yksityiskohtien määrä pysyy minimissään.

• Ohjelmointikielen tulisi olla riittävän ilmaisuvoimainen ja tehokas, jotta sillä

pystytään tekemään perinteisessä mielessä monimutkaisiakin asioita – tiedon hakua

verkosta, järjestelyoperaatioita – ilman raskaita ja vaikeaselkoisia ohjaus- ja

hallintarakenteita.

• Ohjelmointikielen tulee olla ajoympäristöstään riippumaton. Sama ohjelmakoodi

tulisi voida suorittaa käytettävästä laitteistosta ja käyttöjärjestelmästä riippumatta

aina samalla tavalla.

• Opiskelijalle ohjelmointiympäristön tulisi olla helppo käyttöönottaa ja sisäistää,

mutta siitäkin huolimatta ympäristön toiminnallisuus ja laajennettavuus tulisi riittää

myös kehittyneempien projektien toteuttamiseen.

• Ohjelmointityökalujen tulisi olla ilmaisia ja verkosti vapaasti saatavilla, jotta

opiskelijat saavat mahdollisuuden käyttää valittuja ohjelmointityökaluja myös kotona

omalla työasemallaan.

• Valitun ohjelmointikielen tulee olla vakavaa ohjelmistotuotantoa varten suunniteltu

Turing-täydellinen kieli, jolle löytyy ohjelmistoteollisuudesta käyttäjäkunta sekä

aktiivinen yhteisö.

Valittuihin kriteereihin pätee aiemmin tekemämme huomiot taustamateriaalista sekä

kirjallisuustutkimuksesta. Koska projektissa oli kyse ohjelmoinnin perusopetuksesta,

määräsi se monessa tapauksessa valintojen suuntautumisesta aloittelijaystävällisempien

vaihtoehtojen suuntaan. Tämä johtui myös siitä, että pohjatason opiskelijoilta ei voitu
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vaatia aiempaa ymmärrystä ohjelmointikielistä tai edes perustietämystä ohjelmointiin

käytettävien ohjelmien toiminnasta.

Varsinaisen kehitystyökalun valintaan liittyi useampia yksityiskohtia. Ensinnäkin, koska

oletimme, että kurssille tulee osallistumaan arviolta 200 opiskelijaa, oletimme myös että

tässä opiskelijajoukossa tulisi olemaan Windows- Mac- sekä Linux-käyttäjiä. Koska

halusimme nimenomaisesti tukea opiskelijoiden oma-aloitteista työskentelyä, halusimme

saada ohjelmointikielen ja työkalut, joilla olisi mahdollista ohjelmoida kaikilla

käyttöjärjestelmäalustoilla. Tällöin luennoilla ja mahdollisessa tukimateriaalissa

esitettävät ohjelmointiesimerkit olisivat helposti käytettävissä eikä niissä esiintyisi

”lokalisointiin” liittyviä ongelmia. Tämä tarkoitti myös sitä, että ohjelmointikielen lisäksi

myös ohjelmointiympäristön tuli olla alustariippumaton, jotta kaikki käyttäjät pystyisivät

työskentelemään samanlaisella kehitysympäristöllä. Näin pyrimme myös vähentämään

työkaluista johtuvia ongelmia ja täten saamaan lisäaikaa kurssin tutoreille keskittyä

nimenomaan ohjelmointiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Itse ohjelmointiympäristön toiminnallisuus oli myös huomionarvoinen seikka. Mikäli

valitsemamme ohjelmointiympäristö olisi vaikeaselkoinen tai rajoittunut, veisi se pohjan

valitsemaltamme ohjelmointikieleltä, koska tällöin kielen tehokkuuden tuomat edut eivät

välttämättä korvaisi ympäristön aiheuttamia ongelmia. Tämän vuoksi halusimme

ohjelmointiympäristön, jossa työkalut olisivat näennäisen yksinkertaisia sekä

suoraviivaisia jotta työkalujen käyttämisen oppimiskynnys olisi matala. Lisäksi

halusimme, että opiskelijoiden ei tarvitsisi välittömästi kurssin jälkeen alkaa etsimään

uusia työkaluja kokeillakseen vaativampia projekteja, joten toivoimme myös että

kehitysympäristön tulisi pystyä toteuttamaan myös laajempia tai kehittyneempiä

menetelmiä hyödyntäviä projekteja. Tähän liittyi myös se ongelma, että useimmiten

kehittyneemmät ohjelmointiympäristöt ovat ammattilaistason työkaluja. Nämä

ohjelmointiympäristöt usein olettavat että käyttäjä osaa jo ohjelmoida ja tietää mitä

mistäkin tapahtuu tai mitä milläkin työkalulla tehdään, eikä ohjelmoinnin opettelua

juurikaan tueta. Lisäksi halusimme huolehtia siitä, että ohjelmointiympäristö ei sisältäisi
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suurta määrää yksityiskohtia, jotka vievät opiskelijan huomion pois itse sisällön

tuottamisesta.

Tavoitteena oli myös, että ohjelmointiympäristö olisi ilmainen, jotta opiskelijat voisivat

laillisesti asentaa ympäristön kotiinsa. Tällä pyrittiin tukemaaan mahdollisuutta valita

oman aikataulun mukaisesti ajankohdat ohjelmoinnin harjoitteluun. Tämä tuki myös etä-

opiskelijoiden työskentelyä, koska nyt heillä oli mahdollisuus käyttää samoja työkaluja

kuin niillä, joilla oli mahdollisuus osallistua luennoille ja harjoituksiin. Tiesimme myös,

että harjoituksien pyörittämiseen käyttämämme resurssit eivät tulisi riittämään, mikäli

opiskelijat joutuisivat poikkeuksetta osallistumaan niihin, joten pyrimme tukemaan

opiskelijoiden etätyöskentelyä työkaluvalinnoillamme. Tämän teimme myös siksi, että

oletimme osan opiskelijoista olevan sellaisia, jotka eivät halua osallistua ohjattuihin

harjoituksiin.

Lopuksi halusimme myös huolehtia siitä, että opiskelijat hyötyvät valitsemamme

ohjelmointikielen opettelusta. Halusimme, että valitsemallamme ohjelmointikielellä tuli

olla käyttäjäkunta myös ohjelmistoteollisuudessa, jolloin ohjelmointikielen opettelusta

olisi suoraa hyötyä opiskelijan jatkon kannalta. Tämä tarkoitti myös sitä, että pyrimme

kielivalinnassamme välttämään kieliä, jotka olivat jäämässä pois käytöstä tai joita

käytettiin lähinnä taaksepäin yhteensopivuuden ylläpitämiseen. Kieleltä toivottiin myös

aktiivista yhteisöä, sekä verkosta saatavilla olevia resursseja, joita voitaisiin hyödyntää

opettelun tukimateriaalina.
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4 ERILAISET OPETUSTOPOLOGIAT

Ohjelmoinnin perusopetuksessa on useita eri koulukuntia, joilla kaikilla on oma

ajatuksensa siitä, kuinka ohjelmoinnin peruskursseja tulisi lähestyä ja minkälaisia

osakokonaisuuksia ohjelmoinnista tulisi opettaa. Näitä erilaisia lähestymistapoja

sanotaan topologioiksi (lähestymistavoiksi), ja niiden erot löytyvät pääsääntöisesti

asioiden opetusjärjestyksestä sekä yksittäisten kurssien lähestymistavoista. Näiden

erilaisten topologioiden pohjalta IEEE Computing Society:n Task Force on Computing

Science julkaisi vuonna 2001 päivitetyn opetusohjelman [12] (CC2001), jossa esitellään

lähtökohdiltaan erilaisia menetelmiä opettaa ohjelmointia. Seuraavaksi tutustumme

hieman tarkemmin näiden topologioiden pääluokkiin ja tarkastelemme niiden vahvuuksia

ja tunnettuja heikkouksia.

4.1 Välttämätön ensin -topologia

Välttämätön ensin-topologia (Imperative-first) on perinteinen lähestyminen ohjelmoinnin

opettamiseen. Se perustuu pitkälti ohjelmointikielten historialliseen keihtykseen ja

aloittaa ohjelmoinnin opetuksen proseduraalisella ohjelmointikielellä. Ohjelmoinnin

opetus aloitetaan ohjelmoinnille välttämättömillä aiheilla, kuten ohjausrakenteilla,

toistorakenteilla, ehtolauseilla sekä muuttujien käsittelyllä. Olioiden esittely on tässä

lähestymistavassa jätetty myöhemmille jatkokursseille, vaikka mikään vaatimuksista ei

erityisesti vaatisikaan ei-oliopohjaista kieltä. Tämän vuoksi ”välttämätön ensin” eroaa

oliolähtöisestä lähestymistavasta, koska ohjelmointi aloitetaan aina proseduraalisella

lähestymistavalla ohjelmointiin, vaikka opetuskielenä käytettäisi oliopohjaisuutta

tukevaa ohjelmointikieltä. [12] Topologia määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1978

ilmestyneessä Computing Curriculassa [3], ja sitä on pitkällä aikavälillä aika-ajoin

paranneltu havaittuja puutteita.

Ensinnäkin, aloittaminen proseduraalisella ohjelmoinnilla tarkoittaa, että opiskelijat

saavat vähemmän kokemusta olio-pohjaisesta ohjelmoinnista. Koska olio-ohjelmointia
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voidaan pitää vaikeana ohjelmointityylinä oppia, ei ensimmäisen kurssin käyttäminen

proseduraaliseen ohjelmointiin välttämättä ole aina paras ratkaisu. Joidenkin

asiantuntijoiden mielestä proseduraalisen ohjelmointimenetelmän oppiminen lisäksi

vaikeuttaa olio-pohjaisen ohjelmointitavan ymmärtämistä. Toisaalta taas osa tutkijoista

on tätä väitettä vastaan todeten, että ohjelmoinnin perusrakenteiden ymmärtäminen olio-

pohjaisilla opetustavoilla on tarpeettoman monimutkaista [17,31]. Tästä voidaankin olla

montaa mieltä, mutta varmaa on joka tapauksessa se, että myös olio-ohjelmointia varten

tulee osata samat perusrakenteet kuin proseduraalisessa ohjelmoinnissa. Joka tapauksessa

Pääasiat ensin-lähestymistapa edellyttää, että olio-ohjelmoinnin asemaa korostetaan

myöhemmillä jatkokursseilla, mutta tätäkään ei välttämättä pidetä ongelmana [4,12,39].

Yleisiä Välttämätön Ensin-opetustavan kanssa käytettyjä kieliä ovatkin juuri C, Pascal

sekä uudemmista kielistä Python.

4.2 Oliolähtöinen topologia

Oliolähtöinen topologia (Objects-first) lähestyy ohjelmoinnin perusopetusta olio-

pohjaisen ohjelmoinnin keinoin. Olio-pohjaisen ohjelmointitavan perustekniikat – kuten

periytyminen ja oliomaisuus – ovat mukana ohjelmoinnissa alusta lähtien. Ohjelmointi

aloitetaan yksinkertaisilla vuorovaikutustehtävillä, joissa opiskelijoiden tulisi ymmärtää

perusajatus oliopohjaisuudesta. Ohjausrakenteet, kuten toisto ja ehto-rakenteen, esitellään

ensimmäisellä kurssilla hieman myöhemmin. Oliolähtöisen lähestymistavan

ensimmäinen kurssi käytetäänkin nimenomaisesti oliopohjaisen ajattelutavan

ymmärtämiseen, kaikissa ohjelmointiongelmissa oliopohjaisuutta voimakkaasti

korostaen. [12]

Oliolähtöisessä lähestymistavassa on muutama tiedostettu heikkous. Yleisimmin

käytetyissä oliopohjaisissa kielissä – kuten C++ tai Java – ohjelmointikielen syntaksi on

huomattavan paljon vaikeampilukuista kuin perinteisillä ohjelmointikielillä. Tämä

johtaakin helposti siihen, että opiskelijat eivät ymmärrä oliolähtöisiä menetelmiä oikein,

ellei opetusmateriaalin valmisteluun ja asioiden esittelyyn käytetä huolellisuutta ja
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kärsivällisyyttä. [12]. Tämä toimenpide taas vaatii usein tavallista enemmän aikaa ja

opetusresursseja, joita ei välttämättä ole saatavilla riittävästi.

4.3 Toiminnallisuuslähtöinen topologia

Toiminnallisuuslähtöinen topologia (Functional-first) perustuu ajatukseen, jossa

ohjelmoinnin opetuksessa lähdetään liikkelle työkaluilla joiden avulla saadaan aikaan

toiminnallisuutta vähäisellä osaamisella. Opetuksessa voidaan hyödyntää työkaluja ja

ohjelmointikieliä, jotka eivät varsinaisesti kuulu perinteisiin tai edes yleisesti käytössä

oleviin standardeihin mutta joilla ohjelmoinnin perusajatus pystytään mahdollisimman

selvästi esittämään. Jos työkalut on valittu oikein, voidaan opiskelijoille esittää paljon

pidemmälle meneviä ohjelmointitekniikoita ja –konsepteja peruskurssin puitteissa.

Topologialla on kuitenkin muutamia heikkoja puolia. Ensinnäkin, opiskelijat suhtautuvat

usein kriittisesti ohjelmointikieliin ja –työkaluihin, joiden katsotaan olevan harvinaisia

tai työelämässä hyödyttömiä. Tämä voidaan korjata esittämällä työkalujen tehokkuutta

sekä valitsemalla välineet siten, että niiden käyttämisestä on opiskelijoille itselleen

hyötyä. Tähän liittyen ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että työkalujen ja

ohjelmointikielen valinnan tulee olla onnistunut, koska toimiakseen opiskelijoiden tulee

opetella ja ymmärtää tavallista enemmän asioita abstraktiotasolla. [12]

Ohjelmointikielistä erityisesti LISP soveltuu toiminnallisuuslähtöiseen opetukseen hyvin.

Myös Visual Basic sisältää ominaisuuksia, joiden voidaan katsoa tukevan

toiminnallisuuslähtöistä opetustapaa.

4.4 Kokonaisuuslähtöinen topologia

Kokonaisuuslähtöinen topologia (breadth-first) poikkeaa muista lähestymistavoista

jonkin verran. Sen sijaan, että keskitytään yksinomaan puhumaan ohjelmoinnista,

pyritään ennemmin antamaan opiskelijoille laajempialainen kuva ohjelmoinnista ja siihen

liittyvistä toiminnoista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ohjelmoinnin peruskurssilla ei

pyrittäisi syventymään mihinkään tiettyyn ohjelmointitapaan tai –tyyliin, vaan ennemmin
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alkeita monista eri ohjelmointiparadigmoista, ohjelmoinnin tukitoiminnoista sekä

ohjelmointikielistä. Myös ohjelman toteuttaminen pseudo-ohjelmoinnin avulla kuuluu

tähän lähestymistapaan.

Kokonaisuuslähtöisen lähestymistavan suurin ongelma on se, että toimivan kurssin

luominen on hyvin vaikeaa. Vaikka kurssi on mahdollista suunnitella siten, että sen

sisältö palvelee niin pää- kuin sivuaineopiskelijoitakin, on sen toteuttaminen hyvän

opetustuloksen kannalta hankalaa. Kokonaisuuslähtöisen menetelmän on kuitenkin

katsottu olevan tehokas esi-ohjelmointikurssi. Tällä tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa

ennen varsinaisia teknisiä ohjelmoinnin kursseja opiskelijat tutustuvat ohjelmointiin

kokonaisuutena. Tällöin opiskelijat saavat paremmat lähtökohdat ymmärtää varsinaista

ohjelmointia teknisenä suorituksena. [12] Kurssikokonaisuuden opettamiseen soveltuvia

työkaluja voisivat olla esimerkiksi ohjelmistojen suunnittelu- ja kuvauskielet, kuten

UML.

4.5 Algoritmilähtöinen topologia

Algoritmilähtöinen topologia (Algorithms-first) lähtee ohjelmoinnin opetuksessa

liikkeelle tietorakenteista ja algoritmeista. Tässä lähestymistavassa ohjelmointitekniikoita

opetetaan ensi alkuun pseudokielellä, jonka avulla opiskelijoille pyritään antamaan kuva

siitä, kuinka ohjelma rakentuu. Tällöin opiskelijoille pystytään opettamaan ohjelmoinnin

sisäisiä rakenteita ja mekanismeja ilman, että opetuksessa tarvitsee käyttää aikaa jonkin

nimenomaisen ohjelmointikielen tekniikoiden opettelemiseen. [12]

Algoritmilähtöisyyden suurin etu onkin juuri se, että sitä käytettäessä voidaan keskittyä

nimenomaan tekniikoihin ja rakenteisiin. Lisäksi syntaksin ja ohjelmointiympäristön

opettelusta vapautuva aika voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi muiden ohjelmointia

tukevien asioiden, kuten suoritustehokkuuden tai ohjelmistosuunnittelun opetuksessa.

Lisäksi algoritmilähtöinen opetus mahdollistaa nimenomaan ohjelmoinnin ”tieteellisen”

puolen opettamisen opiskelijoille, jotka eivät osaa ohjelmoida.[12]
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Lähestymistavassa on kuitenkin muutama heikko osa-alue. Itsestään selvän ongelman –

varsinaisen ohjelmoinnin osaamattomuuden – lisäksi kurssin toteutus on vaikeaa.

Erityisesti ongelmia syntyy kurssin opiskelijoiden osaamistason todentamisessa: koska

opiskelijoiden osaamistasoa ei voida mitata konkreettisilla ohjelmointitehtävillä,

vaaditaan arvostelussa muita mittareita. Tämän vuoksi myös opetuksesta saadun

käytännön hyödyn mittaaminen on hankalaa.  Lisäksi opetustapa automaattisesti vaatii

jatkokursseja, joilla opetetaan teknistä ohjelmointia. On toki totta, että

algoritmilähtöisellä lähestymistavalla opiskelijat tuntevat paremmin rakenteet sekä

osaavat luultavasti toteuttaa tehokkaampia ohjelmia, mutta menetelmä vaatii käytännön

ohjelmointia varten jatkokursseja, mikä puolestaan vie enemmän aikaa ja resursseja. [12]

4.6 Laitteistolähtöinen topologia

Laitteistolähtöinen topologia (Hardware-first) on kuudes Computing Curriculan

esittelemä lähestymistapa, ja se perustuu laitteistolähtöiseen opiskeluun. Tässä

kokonaisuudessa opetus aloitetaan laitteistojen alimmalta rautatasolta aloittaen

mikrokytkimistä, rekistereistä sekä aritmeettisista operaatioista. Tästä lähdetään

etenemään ylöspäin esitelleen ohjelmointikielet eräänlaisina abstrahointimekanismeina

laitteiden perusoperaatioiden yläpuolelle. Menetelmän tavoitteena on läpikäydä aiheet

perusteellisesti, sekä jättää mahdollisimman vähän asioita ”uskon varaan”.[12]

Lähestymistapa on luonnollisesti hidas, mutta sen käyttäminen voi joillain sulautettujen

järjestelmien aloilla olla perusteltua. Perus-työasemien puolella ongelmia aiheuttavat

muun muassa virtuaalikoneiden yleistyminen, eli tilanne, jossa alla olevan laitteiston

ominaisuudet eivät enää vaikuta ohjelmien suoritukseen. Lisäksi lähestymistapa vaatii

tietotekniikkaorientoituneita opiskelijoita aiheiden kompleksisuuden vuoksi, ja onkin

ehkä lähtökohtaisesti vaikein topologia käytettäväksi kursseilla, joille osallistuu myös

muiden alojen opiskelijoita.[12] Jos opetus aloitetaan tältä tasolta, voidaan opetuskielenä

käyttää vaikkapa Assembler-tyylisiä hyvin lähellä rautasoa olevia ohjelmointikieliä.
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5 TAUSTATUTKIMUKSEN TULOKSET
Ennen kuin siirryimme käyttämään Python-ohjelmointikieltä ohjelmoinnin

perusopetuksessa, kartoitimme taustatutkimuksella [13] muiden yliopistojen ja

oppilaitosen kokemuksia Python-ohjelmointikielestä. Tällä taustatutkimuksella

halusimme selvittää Python-ohjelmointikielen soveltuvuutta ohjelmoinnin

perusopetukseen sekä sitä, millaisia tuloksia sillä on saatu aikaan. Lisäksi halusimme

selvittää, liittyykö kielen käyttöön seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon välttääksemme

muiden aiemmin kohtaamia ongelmia. Lisäksi halusimme tietää onko nimenomaisesti

Python-alkeisopetukseen olemassa jotain perusmalleja, joiden käyttäminen tuottaisi

positiivisia tuloksia.

5.1 CASE-tapauksia Pythonin käyttöönotosta

Aiempia tutkimuksia ohjelmoinnin peruskurssien uudistamisesta on tehty usealla taholla.

Meidän tapausta silmällä pitäen olimme ennen kaikkea kiinnostuneita tapauksista, joissa

uutena ohjelmointikielenä oli käytetty nimenomaisesti Pythonia. Kirjallisuustutkimuksen

yhteydessä havaitsimme, että Python-ohjelmointikielen käyttöönottoon liittyy selkeä

kahtiajako kielen hyödyntämisperiaatteissa. Python-ohjelmointikielen käyttö on

normaalisti jakautunut joko siten, että kieltä käytetään perinteisen ohjelmointikielen

kaltaisesti korvaamaan aiempi ohjelmointikieli tavoitteena yksinkertaistamalla

opetuskielen syntaksia helpottaa ohjelmoinnin ymmärtämistä. Lisäksi tähän liittyy usein

myös eräänlainen ohjelmoinnin alkeiskurssi – Computer Science 0 – [1,21,22,31,38],

joka on tarkoitettu käytäväksi ennen varsinaisia ohjelmoinnin peruskursseja. Tällä

kurssilla opetetaan ohjelmoinnista vain alkeet, kuten muuttujan, ehtorakenteen ja

vertailulauseiden konseptit, ruudulle tulostus ja muita perusasioita.

Jos tarkastelemme varsinaisia tapauksia, joissa Python-ohjelmointikieltä on käytetty

suoranaisessa ohjelmoinnin opetuksessa, voimme esimerkeiksi ottaa Louisiana State

Universityn [1], Wartburg Collegen [39] sekä Luther Collegen [20]. Näissä
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oppilaitoksissa Python korvasi aiemman ohjelmointikielen (C++ tai Java) ja sitä

käytettiin ainoana ohjelmointikielenä peruskurssilla aiemmin käytetyn ohjelmointikielen

kaltaisesti. Yleinen mielipide ohjelmoinnin kurssin muutoksista on kaikissa näissä

tapauksissa ollut positiivinen.

Toinen, radikaalimpi linja Python-ohjelmointikielen käyttöönotossa on ollut esimerkiksi

Centre Collegessa [32], Lewis-Clark State Collegessa [23] sekä Georgia Institute of

Technologyssa [5,7]. Näissä oppilaitoksissa ohjelmoinnin peruskurssilla on myös otettu

käyttöön Python ainoana ohjelmointikielenä, mutta sen lisäksi kurssin lähtökohtia ja

linjaa on muutettu huomattavasti. Tällä tarkoitetaan sitä, että Pythonin

sisäänrakennettujen moduulien ja yksinkertaisten mutta tehokkaiden funktioiden avulla

kurssin painopistettä on siirretty voimakkaasti pois algoritmiperusteisesta opetuksesta.

Centre Collegen luoma kurssi keskittyykin enemmän ohjelmoinnin hyödyntämiseen

modernien tietoteknisten välineiden käyttämisessä, kuten Internet-sivujen tarkastelussa,

LEGO-robottien ohjauksessa sekä erilaisten WWW-teknologioiden tukivälineenä [32].

Georgia Istitute of Technology (GIT) vei ajatusta painopisteen muuttamisesta

opiskelijalähtöisemmäksi niin pitkälle, että kehitti erillisen kurssin erityisesti nais- ja

sivuaineopiskelijoiden tarpeita silmällä pitäen [7,8]. GIT:n kurssista kerätyssä

suoritustasoja vertaavassa tutkimuksessa tämä painopisteen fokusointi kohderyhmän

mukaisesti näkyy selvästi parantuneina tuloksina niin suorituksissa kuin kurssia

koskevissa mielipiteissä. [29] Verrattuna aiemmin pidetyn kurssin tuloksiin, sekä

samanaikaisesti pidettyyn tietotekniikan pääaineopiskelijoille suunnattuun

tekniikkapainotteiseen ohjelmoinnin peruskurssiin nähden opiskelijat olivat selvästi

kiinnostuneempia ja motivoituneempia uudesta mediaohjelmointi-kurssista. Tämä näkyy

erityisesti keskeyttäneiden ja huonon arvosanan saaneiden määrässä, joka oli vertailluista

kursseista matalin. Lisäksi yleinen mielipide kurssin sisällöstä oli selvästi vertailuryhmän

positiivisin.
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Taulukko 1: GIT:n tuloksia perinteisen ohjelmoinnin kurssin, teknisen ohjelmointikurssin sekä
Python-pohjaisen mediaohjelmointi-kurssin vertailusta. Suluissa pitkäaikainen keskiarvo [7].
Kurssi Hylätty tai huono

arvosana

En pitänyt

kurssista

Pidin

sisällöstä

Sisältö on

hyödyllistä

Aiempi kurssi 43.0 % (27.8 %) 18.2 % 12.1 % 0.0 %

Tekninen

ohjelmointi

19.0 % 12.9 % 16.1 % 25.8 %

Mediaohjelmointi

(Python)

11.5 % 0.0 % 21.3 % 12.4 %

GIT:n tapauksen tekee mielenkiintoiseksi se, että se muistuttaa pitkälti Lappeenrannan

teknillisen yliopiston tilannetta.  GIT:n aiempi ohjelmoinnin peruskurssi kärsi suurista

keskeytysprosenteista sekä huonoista arvosanoista, varsinaisen WFD (withdrawal, failure

or D; keskeyttäneet, hylätyt tai heikko arvosana) –arvon ollessa pahimmillaan 43% [7].

Lisäksi kurssin ongelmiksi voitiin laskea yleinen negatiivinen suhtautuminen kurssiin ja

sen sisältöön; jotkin sivuaineopiskelijat olivat jopa alkaneet kyseenalaistaa ohjelmoinnin

tarpeellisuuden opintosuunnitelmassaan. GIT:n tapauksessa kurssin mukauttaminen

opiskelijaryhmän mukaan sekä ajanmukaistaminen tuottikin varsin rohkaisevan tuloksen:

Kurssiuudistuksen jälkeen yksikään opiskelija ei enää ilmoittanut ettei pidä kurssista, ja

keskeyttämisprosentti oli vertailuryhmän alhaisin: vain 3 opiskelijaa 120:stä keskeytti

kurssin ennen loppukokeita. Lisäksi opiskelijoista joka viides ilmoitti pitäneensä kurssin

sisällöstä. [8,29] Opiskelijoiden mielipiteissä kurssin hyödyllisyyden osalta kurssi hävisi

insinööri- ja tietotekniikkaopiskelijoille tarkoitetulle teknisen ohjelmoinnin kurssille,

mutta voitti aiemman peruskurssin, jonka sisältöä kukaan ei pitänyt erityisemmin

hyödyllisenä. [8]

Centre Collegen tapauksessa [32] ohjelmoinnin peruskurssin modernisointi tuotti

vastaavanlaisia tuloksia: kurssiorganisaation havaintojen perusteella opiskelijat

vaikuttivat tyytyväisemmiltä ja kiinnostuneemmilta läpikäytävistä aiheista. Lisäksi

kurssin palautettujen harjoitustöiden taso oli aiempia vuosia korkeampi, eikä niiden

joukossa enää ollut ”viritelmiä”, vaan opiskelijat olivat oikeasti panostaneet työhönsä.
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Kurssia seuraneen Java-jatkokurssin jälkeisessä opiskelijakyselyssä lähes kaikki

opiskelijat pitivät Pythonia parempana ohjelmoinnin alkeiskielenä. Tähän samaan

ilmiöön törmää myös esimerkiksi John Zellen tutkimuksessa Pythonin sopivuudesta

ohjelmoinnin opetuskieleksi [39]. Useimmiten opiskelijat, jotka myöhemmillä kursseilla

tutustuvat Python-ohjelmointikieleen, ovat kysyttäessä pitäneet Pythonia erinomaisena

opetuskielenä, jota olisi suotu käytettävän jo aikaisemmassa vaiheessa opintoja.

Myös Lewis-Clark State Collegessa (LCSC) [23] päädyttiin positiivisiin tuloksiin.

Kyseisessä oppilaitoksessa aiemmin käytössä olleiden C++-kieleen perustuvien kolmen

ensimmäisen ohjelmointikurssin jälkeen 89% aloittaneista opiskelijoista oli keskeyttänyt

ohjelmoinnin kurssien suorittamisen huolimatta siitä, että ensimmäisen vuoden

ohjelmointikurssit oli tarkoitus suorittaa yhtenä kokonaisuutena.

Taulukko 2: LCSC:n ohjelmoinnin perusohjelman keskeytysprosentit. [30]
CS1 CS1.5 Data Structures/CS2 Yhteensä

C++ 55 % 66 % 25 % 89 %

Python 55 % - 9 % 60 %

Ohjelmoinnin perusteiden (CS1) kurssille osallistui useita eri pääaineopiskelijoita, joille

loput ohjelmoinnin peruskursseista oli vapaaehtoisia, mikä selittää kurssia vaivanneen

55% keskeytysprosentin. Huolestuttavaa sen sijaan oli, että ohjelmoinnin jatkokurssi

(CS1.5) sekä tietorakenteiden kurssi oli lähes kaikille sen osallistujille pakollisia. Vaikka

opiskelijat olivat pääsääntöisesti tietotekniikan opiskelijoita, oli varsinkin jatkokurssin

keskeytysprosentti 66 %. Kun tähän lisättiin vielä tietorakenteiden kurssin keskeyttäneet

25 %, voidaan sanoa, että ohjelmoinnin peruskurssit suoritti vain joka kymmenes

ohjelmoinnin opiskelun aloittanut. [23]
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Ongelma päätettiin ratkaista ottamalla LCSC:ssä käyttöön Centre Collegen esittelemän

[32] opintosuunnitelman mukainen ohjelmoinnin peruskurssirakenne. Lisäksi kurssien

määrää tiputettiin kahteen siten, että ainoastaan CS1 ja uusi CS2 oli opiskelijoille

pakollisia. Ohjelmoinnin jatkokurssia (CS1.5) muutettiin siten, että sen aiheita otettiin

mukaan uudelle CS2-kurssille, ja loput kurssista koottiin syventäväksi jatkokurssiksi,

jonka käymisen opiskelija pystyi jättämään joko myöhempiin vuosiin tai kokonaan

väliin. Näillä muutoksilla keskeyttäjien määrä saatiin laskeamaan lähes 30 %. Kurssien

opettaja oli lisäksi sitä mieltä, että kurssit olivat ylipäätään mielekkäämpiä niin opettajille

kuin opiskelijoille, ja että samoin kuin Centre Collegessa, myös LCSC:ssä opiskelijoiden

innostus ja motivaatio kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna [23].

5.2 Python verrattuna muihin ohjelmointikieliin

Python on alun perin skriptipohjainen ohjelmointikieli. Tämä, ja muut ohjelmointikieliin

liittyvät seikat useimmiten herättävät tiettyjä vastalauseita ja ennakkoluuloja puhuttaessa

ohjelmointikielen valinnasta [vrt. 4,18,39]. Eräs tavallisimmista vastalauseista liittyykin

suorituskykyyn ja tehokkuuteen, varsinkin puhuttaessa tulkattavista ohjelmointikielistä.

Tähän liittyen Lutz Prechelt suoritti vapaaehtoisvoimin ohjelmointikielille vertailutestin

[25], jossa oli edustettuna muun muassa C, C++, Java sekä Python. Testissä ohjelmoijat

saivat tehtäväkseen toteuttaa eräänlaisen sanakirjaohjelman, joka etsi numerosarjoista

numeroa vastaavien kirjainten sanakombinaatioita. Valmiit ohjelmat palautettiin

arvioitavaksi, ja niiden suorituskyvystä, niihin käytetystä ajasta sekä

resurssivaatimuksista koottiin tilastot.

Osallistujat kerättiin Tcl, Perl, Python ja Rexx-kielten osalta verkosta avoimella

ilmoituksella, C, C++ ja Java-ohjelmoijat olivat toteuttaneet tehtävän aiemmin järjestetyn

kurssin harjoitustyönä. Testiin osallistui yhteensä 91 työtä, joista 80 suoriutui

hyväksytysti ennakkotesteistä (virheettömästi suoritettava ohjelma, pienellä datajoukolla

oikea tulos) ja pääsi mukaan varsinaiseen vertailuun. Osanottajamäärät ja testiin

osallistuneet kielen on listattu taulukkoon 3.
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Taulukko 3: Osallistujamäärät Precheltin testeihin. [25]
Kieli Palautuksia Hylättyjä Testattuja
C 8 3 5

C++ 14 3 11

Java 26 2 24

Python 13 0 13

Rexx 5 1 4

Tcl 11 1 10

Perl 14 1 13

Total 91 11 80

”Palautuksia” tarkoittaa testejä varten palautettujen töiden kokonaismäärää. ”Hylätyillä”

tarkoitetaan koodeja, jotka tuottivat virheita tai antoivat vääriä vastauksia. ”Testatut”

tarkoittavat niitä koodeja, jotka hyväksyttiin varsinaisiin testeihin ja joiden tuloksia

tilastoissa vertaillaan. Testissä käytettyjen tulkkien ja kääntäjien versionumerot on

listattu taulukkoon 4. Testit on suoritettu vuonna 2000, joten on mahdollista, että

aktiivisesti kehittyville ohjelmointikielille on vielä tämän jälkeen julkaistu tehokkaampia

ja nopeampia ajoympäristöjä.

Taulukko 4: Testeissä käytetyt kääntäjät/tulkit [25]
Testeissä käytetyt ajoympäristöt

C GNU gcc 2.7.2

C++ GNU g++ 2.7.2

Java Sun JDK 1.2.1/1.2.2

Perl perl 5.005_02

Python python 1.5.2

Rexx Regina 0.08g

Tcl tcl 8.2.2
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Seuraavissa tilastoissa tulokset esitetään seuraavalla tavalla: Musta piste tarkoittaa

kaikkien testiin hyväksyttyjen vastausten keskiarvoa, vaaleat ympyrät yksittäisten

ohjelmien antamia tuloksia. Harmaa palkki rajaa vastausten keskikvartaalialueen (25%-

75%). Musta viiva vastaavasti rajaa tulosalueen 10%-90%. Musta katkoviiva kuvaa

aritmeettisen keskivaihtelun, josta on vähennetty heikoin ja paras tulos. Osassa kuvista

mainittava z1000 viittaa testissä käytettyyn 1000 alkion datajoukkoon. Vaikka testiin

osallistui suhteellisen pieni määrä töitä, ja joidenkin ohjelmointikielten tapauksessa

otanta jäi jopa alle kymmeneen osallistujaan, voidaan testistä havaita jotain

mielenkiintosia trendejä.

Ohjelmien keskimääräinen ajoaika z1000-datajoukolla oli kolmenkymmenen ja

kuudenkymmenen sekunnin välillä. Kolmen ohjelman ajo keskeytettiin 21 minuutin

jälkeen, koska ne eivät olleet tähän mennessä tuottaneet vielä vastauksia. Yhden Tcl-

ohjelman kokonaisajoajaksi mitattiin 202 minuuttia. Testituloksien pohjalta voimme

havaita, että vaikka C-kielen keskimääräinen ajoaika oli kaikista paras, olivat sen

vaihtelut huomattavia. Vastaavasti Python-ohjelmien antamat tulokset olivat samaa

luokkaa kuin C++ tai Java-ohjelmilla. Keskimmäisiä kvartaaleja vertailemalla Python-

ohjelmat olivat itse asiassa samassa mittaluokassa myös C-ohjelmien kanssa.

Kuva 1: Ohjelmien suoritusaika z1000-datajoukolla. [25]
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Vertailtaessa tuloksia 10%-90%-asteikolla, Python-ohjelmien antamien tulosten varianssi

oli kaikista pienin.

Kuvassa 2 esitetään ohjelmien muistinkäyttötarpeita. Vaaditun muistin määrään on

laskettu ohjelman käyttämän ajoympäristön vaatima muistimäärä, itse ohjelman vaatiman

muistin määrä sekä muut mahdolliset tietorakenteiden varaamat muistialueet. Tässä

testissä Python pärjäsi suhteellisen hyvin, keskimääräinen muistinkulutus oli samaa

luokkaa muidenkin ohjelmointikielien, kuten C++:n ja C:n kanssa. Lisäksi muistinkäytön

varianssi oli kaikilla mittaustavoilla esitettynä testijoukon suppein. Tässä testissä Java-

ohjelmointikielellä oli suurena haittana ajoympäristö, joka vei paljon muistia huolimatta

toteutuksesta.

Kuva 2: Ohjelmien muistinkäyttö. [25]

Kuva 3: Ohjelman pituus koodiriveinä. [25]



29

Kuva 3 esittää ohjelman totetutuksen kokoa mitattuna ei-kommentoitujen

lähdekoodirivien määränä. Tässä testissä oli ilmeistä, että annetun tehtävän tyypistä

johtuen skriptipohjaisten ohjelmointikielien (Tcl, Rexx, Python, Perl) vastaukset olivat

automaattisesti lyhyempiä kuin perinteisillä ohjelmointikielillä (C, C++, Java) toteutetut.

Erityisesti Python hyötyi aiemmasta taustastaan skriptauskielenä, jonka vuoksi kielellä

oli tehokkaita työkaluja merkkijonojen ja regular expressionien käyttöön. Javan, C++:n

tai C-kielen tulokset eivät tässä testissä ole varsinaisesti vertailukelpoisia muihin

verrokkeihin, koska tuloksista voidaan nähdä, että pisimmätkin skriptipohjaiset ratkaisut

ovat pääsääntöisesti lyhyempiä kuin pienimmät perinteisillä ohjelmointikielillä

toteutetut.

Kuvassa 4 esitetään ohjelmien toteuttamiseen käytetty aika. Ajanoton menetelmä oli

seuraavanlainen: skriptikielien osalta ajanotto perustui täysin tekijöiden ilmoittamaan

tuntikirjanpidon arvioon. Perinteisten ohjelmointikielten ryhmässä ajanoton lisäksi

tekijöillä oli käytössään tilastotietoja ohjausryhmiin osallistumisesta. Tämä tarkoitti siis

sitä, että perinteisten ohjelmointikielten osalta arviota ajankäytöstä voidaan pitää hieman

tarkempana kuin skriptikielten ryhmässä.

Ensimmäinen asia, mikä tuloksista voidaan huomata, on tietenkin se että ohjelmakoodin

rivien määrä korreloi vahvasti ohjelmointiin käytetyn ajan kanssa. Jos otamme huomioon

tämän seikan, muuttuvat tulokset jonkin verran.

Kuva 4: Ohjelman toteuttamiseen käytetty aika. [25]
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Kuva 5: Koodituottavuus tunnissa (Käytetty aika tunteina / Rivien määrä) [25]

Kuva 5 osoittaa, että ohjelmointikielien välisessä koodituottonopeudessa ei varsinaisesti

ole suuria eroja. Kaikki ohjelmointikielet pääsevat keskikvartaaleiltaan 20-40 tuotetun

koodirivin tuntinopeuteen. Tarkkaa keskiarvoa tarkastelemalla voimme kuitenkin

huomata, että Python-ohjelmien kohdalla kokonaiskeskiarvo on kuitenkin hieman muita

korkeampi, ainoana yltäen lähes 40 koodiriviin tunnissa. Huomionarvoista tuloksissa on

kuitenkin se, että huolimatta skriptauskielten etulyöntiasemasta, muutama yksilöllinen

harjoitustyö Java ja C++ -toteutuksina pystyy samaan aikaluokkaan kuin skriptauskielet.

Tämä ikävä kyllä näkyy myös taulukon toisessa ääripäässä; Java-ohjelmien tulokset 40,

49 ja 63 tuntia on leikattu pois taulukon tuloksista.

Testeihin osallistuneet ohjelmoijat olivat kaikki joko tietotekniikan opiskelijoita tai

Internetissä ilmoittautuneita vapaaehtoisia. Voidaankin sanoa, että testeihin osallistuneet

ohjelmoijat olivat pääsääntöisesti samalla lähtötasolla, ja että kaikki osallistujat olivat

vähintään melko päteviä ohjelmoijia [25].
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6 KURSSIN MODERNISOINTI

Lappeenrannan teknillinen yliopisto päätti ryhtyä uudistamaan ohjelmoinnin

perusopetuksen kurssirakennettaan lukukauden 2004-2005 päätteeksi, koska aiemmin

käytössä olleet C-pohjaiset lähestymistavat kärsivät useista ongelmista. Nämä ongelmat

olivat samoja kuin aiemmin esitellyissä tapauksissa [5,23,32]: opiskelijoiden motivaatio

oli alhainen, kurssin keskeytysprosentit olivat korkeat sekä varsinkin

sivuaineopiskelijoiden arvosanat heikkoja. Tämän vuoksi kurssien rakenne päätettiin

arvioida kokonaan uudelleen sekä samalla päivittää vastaamaan nykyisten opiskelijoiden

tarpeita.  Tutkimus aloitettiin keräämällä lukukaudella 2005-2006 aineistoa arviointityötä

varten, ja tämän jälkeen suorittamalla alustava taustatutkimus [13], jonka pohjalta kurssi

modernisoitiin.

6.1 Lähtötilanne

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ohjelmoinnin perusopetukseen lukuvuonna 2005-

2006 voitiin laskea kuuluvaksi viisi kurssia, jotka olivat pakollisia joko kaikille

tietotekniikan perusopiskelijoille tai suositeltu käytäväksi useimmille sivuaineenaan

tietotekniikkaa opiskeleville. Nämä kurssit oli jaettu aihealueiden mukaisesti seuraavalla

tavalla:

• Ohjelmoinnin perusteet A ja B; kummallakin kurssilla käytettiin opetuskielenä C-

kieltä. Kurssi A oli tarkoitettu pääaineensa vuoksi ohjelmointia opiskeleville,

jotka jatkoivat poikkeuksetta eteenpäin seuraaville kursseille. Näihin

opiskelijoihin kuuluivat mm. tietotekniikan perusopiskelijat sekä sähkötekniikan

opiskelijat. Vastaavasti B-kurssi oli tarkoitettu niille, joiden opinto-ohjelmaan

kuului ainoastaan yksi pakollinen ohjelmointikurssi. Näillä kursseilla oli yhteiset

luennot sekä harjoitustehtävät. Kurssit oli tarkoitettu suoritettavaksi ensimmäisen

opiskeluvuoden syyslukukauden aikana.
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• Tietorakenteet ja C-kieli, joka oli samalla ohjelmoinnin ja C-kielen jatkokurssi.

Kurssille osallistuva opiskelija oli poikkeuksetta Ohjelmoinnin perusteet A–

kurssin suorittanut opiskelija, useimmiten tietotekniikan laitokselta. Kurssille

osallistui myös jonkin verran sivuaineopiskelijoita, mutta heidänkin kohdalla

ennakkovaatimuksena oli Ohjelmoinnin perusteiden A-kurssin hyväksytty

suorittaminen. Kurssi oli suoraa jatkoa syksylle, ja se oli tarkoitus suorittaa

ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana.

• Olio-ohjelmoinnin perusteet, C++-kurssi, sekä Algoritmien suunnittelu, C-kurssi.

Kumpikin kurssi oli toisen vuoden jatkokursseja, joille oli tarkoitus mennä vasta

kun aiemmat peruskurssit oli suoritettu hyväksytysti. Kumpikin kurssi oli

pääasiassa pakollinen tietotekniikan opiskelijoille, mutta kursseille osallistui

myös ihmisiä, joille kurssi oli vapaavalintainen sivuaineopinto.

Tässä työssä tutkimme ainoastaan Ohjelmoinnin perusteiden kursseja. Saadaksemme

jonkinlaisen kuvan kurssin mittasuhteista ja tuloksista, on kurssin suorituskerrasta

lukukaudella 2005-2006 kerätty tietoa siitä, kuinka kurssille ilmoittautuneet opiskelijat

pärjäsivät.

Taulukko 5: Suoritus- ja osallistumistietoja LTY:n Ohjelmoinnin perusteiden kurssilta syksyllä 2005
A B Yhteensä

Ilmoittautuneita 170 79 249

Vastasi aloituskyselyyn 138 60 198

Suoritti Viopen tehtävät 114 51 165

Suoritti harjoitustyön 69 - 69

Sai loppuarvosanan 60 29 89

Kurssin syyskuussa 2005 aloittaneista 249 opiskelijasta ainoastaan 89 sai kurssista

loppuarvosanan saman lukuvuoden aikana.  Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että

64,3 % opiskelijoista keskeytti kurssin tai sai hylätyn loppuarvosanan.
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Jos tutkimme varsinaisia arvosanatietoja taulukosta 6, voimme nähdä että kurssin A

opiskelijat, jotka saivat arvosanan, suoriutuivat kurssista keskimäärin hyvin;

kurssikeskiarvo oli 3,4, kun taas kurssilla B vastaava arvo oli ainoastaan 2,3. Vastaavasti

heikon arvosanan (1 tai 2) saaneita oli 38 % kurssin suorittaneista. Lisäksi on hälyyttävää

huomata, että A-kurssilla harjoitustyön puuttumisen takia keskeytti lähes 40 %

opiskelijoista.

Taulukko 6: LTY:n Ohjelmoinnin perusteiden kurssilla lukuvuonna 05-06 annetut arvosanat
Arvosana Kurssi A Kurssi B

1 5 5

2 9 15

3 19 5

4 9 4

5 18 0

Yhteensä 60 29

Kurssin yhteydessä järjestettiin myös vapaaehtoinen kysely, jossa opiskelijoilta kysyttiin

ohjelmoinnin perustietoihin liittyviä asioita sekä taustatietoja aiemmasta ohjelmoinnin

opetuksesta. Kysely lähetettiin jokaiselle kurssille ilmoittautuneelle opiskelijalle ja sen

täyttämisestä sai yhden lisäpisteen kurssiarvosanaan. Kyselyyn vastasi 198 opiskelijaa,

eli 79 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista.

Taulukko 7: Aloituskyselyn tuloksia LTYn Ohjelmoinnin Perusteiden kurssilta syksyllä 2005
Aiemmin osallistunut

ohjelmoinnin kurssille:

Kurssi A Kurssi B

En koskaan. 38 25,7 % 14 25,0 %

En aiemmin LTYllä 55 37,2 % 15 26,8 %

Aiemmin LTYllä 55 37,2 % 27 48,2 %

Yhteensä 148 100 % 56 100 %
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Kuten taulukosta 7 näemme, suurin osa opiskelijoista – 74,4 % A-kurssilla ja 75 % B-

kurssilla - on joskus aiemmin saanut jonkinlaista ohjelmoinnin opetusta. Tietenkin tulee

huomata, että useimmat ”Aiemmin LTYllä”-vaihtoehdon valinneista on luultavimmin

sellaisia opiskelijoita, jotka ovat yrittäneet suorittaa ohjelmoinnin perusteiden kurssia

aiempana lukuvuonna. Toinen asia, mitä aloituskyselyssä kysyttiin, oli se, milloin

opiskelija oli ensimmäisen kerran osallistunut ohjelmoinnin perusteiden kurssille tai

jollekkin sitä vastanneelle LTYn kurssille.

Taulukko 8: Opiskelijan ilmoittama ensimmäinen ilmoittautumisvuosi ”Ohjelmoinnin Perusteet”-
kurssille.

Ensimmäinen ilmoittautumisvuosi

A-Kurssi B-Kurssi

aiemmin kuin 2000 7 aiemmin kuin 2000 6

2000 1 2000 7

2001 11 2001 6

2002 11 2002 6

2003 31 2003 15

2004 32 2004 14

2005 76 2005 23

Yhteensä 169 Yhteensä 77

Taulukosta 8 voimme nähdä, että 24,6 % B-kurssin osallistujista oli vähintään neljännen

vuoden opiskelijoita, joista vanhin ilmoittautuja oli yrittänyt kurssia ensimmäisen kerran

vuonna 1992. Samoin A-kurssin opiskelijoista joka kymmenes – 11,2 % - oli vanhempi

opiskelija, jonka opintoohjelman mukaan kuuluisi suorittaa viimeisiä syventäviä

opintojaan. Huolestuttavaa oli myös se, että kummallakin kurssilla ensimmäisen vuoden

opiskelijat edusti vähemmistöä kurssin ilmoittautujista.

Kurssin keskeyttämisen syyt voivat olla vaihtelevia. Lukuvuoden 2005-2006 kurssin

keskeyttäneille – eli niille jotka eivät saaneet loppuarvosanaa – lähetettiin kysely, jossa

heitä pyydettiin ilmoittamaan minkä vuoksi he keskeyttivät kurssin.  Tähän kyselyyn
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saatiin 53 vastausta ja niiden perusteella voitiin päätellä, että tärkeimmät keskeyttämisen

syyt olivat kurssin vaikeusaste, ajan puute kaikkien vaadittavien tehtävien

toteuttamiseen, oma laiskuus sekä kurssiaikataulujen päällekkäisyydet.

6.2 Huomioita lähtötasosta

Yleisesti havaitsimme, että kurssin tämänhetkiset tulokset eivät olleet kovinkaan hyviä.

Projektilta voitaisi siis realistisesti vaatia tulostason merkittävää parannusta. Pystymme

myös näkemään, että tulosten laatuun ei myöskään vaikuta yksi tekijä, vaan useampi

pienempi muuttuja, joiden yhteisvaikutuksesta kurssin tulos muodostuu. Jos

tarkastelemme kriittisesti keräämäämme aineistoa edelliseltä vuodelta, voimme tehdä

seuraavanlaisia huomioita kurssin yleisestä suunnasta:

• Kurssin harjoitustyö on vaikea suoritettava käytössä olevien taitojen ja

työkalujen puitteissa. Vaikkakin harjoitustyössä ei vaadittukkaan kuin

ainoastaan kurssilla jo opetettuja aiheita, antaa 39,5 % keskeytysmäärä kurssin

tässä vaiheessa syyn epäillä harjoitustyön mielekkyyttä ja soveltuvuutta.

• Kurssin luennoille osallistuminen oli vähäistä. Luennoija arvioi, että kurssin

alkuperäisestä 249 osallistujasta ainoastaan noin 50 kävi luennoilla aktiivisesti.

Tämä ongelma esiintyi myös harjoituksissa.

• Kurssin aihealue oli kunnossa. Käsiteltävät aiheet oli mitoitettu Computing

Curriculan [3] suositusten mukaisesti, joten huonojen tulosten syynä ei voinut

olla väärin valittu aihealue tai liian laaja aihesisältö. Tätä tuki myös huomio, että

kurssin arvioitu työmäärä vastasi ECTS-tuntilaskelmaa.

•  Nykyisellään kurssi jakoi opiskelijat kahteen ryhmään. Jos opiskelijalla oli

ohjelmointitaustaa tai hän oli tietoteknisten aineiden suuntaan orientoitunut, hän

pärjäsi keskimäärin hyvin. Jos opiskelija taas ei ollut aiemmin ohjelmoinut, oli

kurssin suoritus hänelle vaikeaa, ja arvosana heikko. Tämä oli erityisen selvästi
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havaittavissa kurssikeskiarvoista; A-kurssilla opiskelijoiden keskiarvo oli 3,4,

kun taas B-kurssin keskiarvo oli yli yhden arvosanan heikompi (2,3). Lisäksi B-

kurssilta puuttui parhaan arvosanan (5) saaneet opiskelijat kokonaan.

6.3 Uuden kurssin suunnittelu

Kurssin modernisointia varten teimme joukon päätöksiä, joiden pohjalta ryhdyimme

toteuttamaan varsinaista suunnittelutyötä. Koska käytännössä rakensimme kurssin

uudelleen tyhjästä, tarkoitti se samalla myös sitä, että jouduimme tekemään päätöksiä

kurssin sisällön suhteen.

• Tärkein päätös kurssisisältöön liittyen koski olio-ohjelmoinnin asemaa

peruskurssilla. Tähän aiheeseen on otettu kantaa mm. Sajaniemen ja Hun

tutkimuksessa [31], jossa olio-pohjaisuuden todettiin olevan tarpeettoman vaikeaa

aloitteleville ohjelmoijille. Tähän samaan ongelmaan viitattiin mm.  Radenskin

[27] sekä Donaldsonin [4] aihetta käsittelevissä tutkimuksissa, joten katsoimme

parhaaksi jättää olio-ohjelmoinnin myöhempien kurssien käsiteltäväksi.

• Koska kurssilla ei tulla käsittelemään oliopohjaisuutta, päätimme valita

lähestymistavaksemme välttämätön ensin –lähestymistavan  (luku 4.1), jossa

oliopohjaisuus esitetään vasta jatkokursseilla. Valitsimme tämän lahestymistavan

myös siksi, että sen käytöstä organisaatiolla oli aiempaa kokemusta edellisiltä

vuosilta.

• Koska valitsemamme Python oli dynaaminen tulkattava kieli toisin kuin aiemmin

käyttämämme C, jouduimme muuttamaan kurssin sisältöä jonkin verran.

Varsinkin manuaalinen muistinhallinta ja pointterit ovat myös muualla [16]

todettu vaikeiksi aiheiksi ymmärtää, joten aiheiden poistaminen ei-

pääaineopiskelijoiden ensimmäiseltä ohjelmointikurssilta tuntui loogiselta.

• Koska C-kieleen liittyviä teknisiä aiheita karsittiin, saimme mahdollisuuden

puhua laajemmin ohjelmointiin liittyvistä aiheista, kuten suoritustehokkuudesta,

testauksesta sekä ohjelmistojen tuottamisesta.
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• Päätimme vaatia kurssin opiskelijoilta aktiivista viikoittaista osallistumista.

Tämän vuoksi päätimme toteuttaa kurssin harjoitukset siten, että opiskelijoiden

tuli palauttaa tietty prosenttimäärä viikkotehtävistä tarkastettavaksi. Myöhemmin

päätimme myös laajentaa viikoittaisia palautettavia tehtäviä lisäämällä kurssille

viikkokyselyt, joissa kysyttiin väittämiä viikon luentoaiheista.

• Varmistaaksemme myös sivuaineopiskelijoiden osaamistason päätimme lisätä B-

kurssille oman ohjelmointiprojektin. Tämä projekti tulisi olemaan A-kurssin

projektista riisuttu sekä yksinkertaistettu versio.

• Ohjelmointityökaluksi valittiin alustavien vaatimusten (luku3.2) pohjalta Python

Software Foundationin [26] kehittämä ja ylläpitämä IDLE-kehitysympäristö, joka

on saatavilla useille eri käyttöjärjestelmille. Kehitysympäristö on ilmainen, ja sen

mukana toimitetaan lähdekoodieditorin lisäksi debuggaustyökaluja sekä Python-

tulkki.

• Python-ohjelmointikielelle ei löytynyt kattavaa opasta tai olemassa olevaa

suomenkielistä oppikirjaa, joten päätimme koota Python-ohjelmointikielen

alkeista oman opetusmateriaalikokonaisuuden.

• Kurssin toteuttaminen tulisi tuottamaan alustavasti arvioituna yli 4000 (vähintään

100 opiskelijaa, 14 viikkoa, 3 tehtävää per viikko = 14*3*100) tarkastettavaa

ohjelmointitehtävää. Tämän vuoksi halusimme jonkinlaisen

verkkopalautusjärjestelmän tai jopa täysimittaisen virtuaalisen

oppimisympäristön palautusten, tarkastuksen sekä palautteeannon

automatisointiin.

Näiden päätöksien pohjalta aloitimme kurssin suunnittelun luomalla ensin

tuntisuunnitelman, joka kattoi luentojen aiheet. Tämän jälkeen kurssille suunniteltiin

luentoihin liittyvät esimerkkitehtävät ja näien pohjalta viikoittaiset harjoitustehtävät.

Harjoitustehtävien suunnittelun jälkeen niiden vaatimuksista kerättiin

referenssimateriaali, johon sisällytettiin kaikki tehtävissä tarvittavien asioiden lisäksi

mahdollisimman vähän ylimääräistä tai tarpeetonta tietoa.
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6.4 Uusi kurssirakenne

Uusi kurssirakenne toteutettiin siten, että kurssin osa-alueiden oli tarkoitus olla läheistesti

kytkettynä toisiinsa. Tämä tarkoitti sitä, että kurssin materiaali, viikkotehtävät,

luentoesimerkit sekä muu materiaali oli tarkoitus suunnata siten, että aihe olisi pysynyt

mahdollisimman hyvin rajattuna viikon aiheisiin. Lisäksi, koska olimme jo aikaisemmin

päättäneet ryhtyä noudattamaan Computing Curricula 2001:n [12] suosittamia

opetusaiheita sekä opetuskokonaisuuksia, jouduimme huomioimaan sen vaatimukset

viikoittaisissa luentoaiheissa. Käyttämämme lähestymistapa suositteli ensimmäisen

ohjelmointikurssin sisällöksi aihejakoa, johon liittyi voimakkaasti ohjelmoinnin

perusrakenteiden lisäksi ohjelmointia tukevia aiheita, kuten ylläpito- ja

suunnitteluprosesseja.
Taulukko 9: Välttämätön Ensin -lähestymistavalla suunnitellun ensimmäisen ohjelmointikurssin

aihe- ja tuntijako Computing Curriculan suositusten mukaisesti. [12]
Aihe Tuntia
Ohjelmoinnin perusrakenteet 10 tuntia

Algoritmit ja ongelmanratkaisu 3 tuntia

Tietorakenteiden alkeet 2 tuntia

Laitteistotason tiedonesitys 1 tunti

Laitteistotason koneiden rakenne 2 tuntia

Yleiskatsaus käyttöjärjestelmiin 1 tunti

Johdatus verkostokeskeiseen tiedonkäsittelyyn 1 tunti

Johdatus esityskielten kääntämiseen 1 tunti

Määrittelyt ja tyypit 3 tuntia

Abstrahointimekanismit 3 tuntia

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus 1 tunti

Tietokonegrafiikan perusteet 1 tunti

Tietojenkäsittelyn historia 1 tunti

Tietojenkäsittelyn sosiaalinen konteksti 1 tunti

Ammattimaiset ja eettiset vastuut ohjelmistokehityksessä 1 tunti

Tekijänoikeuskäsitteet 1 tunti

Ohjelmistosuunnittelu 3 tuntia

Ohjelmistotyökalut ja kehitysympäristöt 2 tuntia

Ohjelmistotuotanto 1 tunti

Yhteensä 39 tuntia
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Kuten voimme huomata taulukosta 9, on kurssin suositusrakenteessa 19 aihetta, joiden

käsittelyyn tulisi käyttää vähintään yhden tunnin verran aikaa. Koska meidän kurssimme

tuli järjestää 14 kahden tunnin mittaisella luennolla, jouduimme hieman muuntelemaan

taulukkoa omaan tilanteeseemme sopivaksi. Yhdistelemällä toisiinsa liittyviä aiheita –

kuten ohjelmistoprosessi ja ohjelmistotuotanto- pystyimme vähentämään yksittäisten

aiheiden lukumäärää neljääntoista. Lisäksi jouduimme joissain tapauksissa muuttamaan

aiheen itseopiskelua vaativaksi tai lyhentämään ei-keskeisten aiheiden – laitteistotaso,

tekijänoikeusasiat – käsittelyä. Taulukkoon 10 on kuvattu kurssin lopullinen rakenne,

sekä luentoaiheisiin liitetyt suositellut aihealueet.
Taulukko 10: Kurssin rakenne yhdistettynä CC2001-aiheisiin. [12]

Viikko Luennon aihe Liitetty CC2001-aihe
1 Johdatus Pythoniin sekä käytettäviin työkaluihin.

Ohjelmointi ammattina.
Tietojenkäsittelyn historia, Johdatus
esityskielten kääntämiseen.
Ohjelmistotyökalut ja kehitysympäristöt

2 Ohjelmoinnin perusajatus; toimivan koodin
rakenne, syötteet ja tulosteet, numeeriset
muuttujat.

Ohjelmoinnin perusrakenteet, Määrittelyt ja
tyypit, Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

3 Muotoiltu tulostus; merkkijonomuuttuja,
merkkijonojen leikkaukset ja muut sekalaiset
merkkijonoihin liittyvät aiheet. Tyypit

Ohjelmoinnin perusrakenteet, Määrittelyt ja
tyypit

4 Lähdekoodin haarautuminen; loogiset väittämät,
ohjausrakenteet sekä Boolean-arvot.

Ohjelmoinnin perusrakenteet Algoritmit ja
ongelmanratkaisu

5 Lisää rakenteita; while- ja for-toisto. Muuttujien
tyypeistä.

Ohjelmoinnin perusrakenteet Algoritmit ja
ongelmanratkaisu

6 Aliohjelmat; lähdekoodin jako loogisiin
osakokonaisuuksiin. Koodin
uudelleenkäytettävyydestä.

Ohjelmoinnin perusrakenteet

7 Tiedostot; Tiedostoihin luku ja kirjoitus. Kuinka
tiedostot toimivat.

Ohjelmoinnin perusrakenteet,
Tietorakenteiden alkeet

8 Tietorakenteet; Lista, tiedon muokkaus
rakenteissa.

Tietorakenteiden alkeet

9 Kirjastot; toiminnallisuuksien sisällyttäminen,
komentoriviparametrit.

Johdatus verkostokeskeiseen
tiedonkäsittelyyn, Ohjelmoinnin
perusrakenteet

10 Virheidenkäsittely; virheensieppaus,
poikkeussäännöt.

Ohjelmoinnin perusrakenteet

11 Bittitason operaatiot; lisää tietorakenteita,
tietokoneen toiminnan periaatteita.
Muistinkäsittelyn teoria.

Yleiskatsaus käyttöjärjestelmiin,
Laitteistotason tiedonesitys, Laitteistotason
koneiden rakenne

12 Testaus; Debuggaus. Kompleksisuuden
perusajatus, laskenta-ajat.

Ohjelmistotyökalut ja kehitysympäristöt,
Abstrahointimekanismit

13 Dokumentointi; Ohjelmien määrittely,
testaussuunnitelman tekeminen ja vaatimusten
toteuttaminen.

Tekijänoikeuskäsitteet, Ohjelmistotuotanto,
Ohjelmistosuunnittelu, Tietojenkäsittelyn
sosiaalinen konteksti, Ammattimaiset ja
eettiset vastuut ohjelmistokehityksessä,
Abstrahointimekanismit

14 Lopetusluento; Seuraavista kursseista, mitä on
vielä oppimatta, johdanto graafisiin
käyttöliittymiin.

Ohjelmistotuotanto, Tietojenkäsittelyn
sosiaalinen konteksti
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Kurssirakenteeseen tehtiin myös muita muutoksia. Opiskelijoille näkyvin muutos oli

siirtyminen viikoittaisiin ohjelmointitehtäviin sekä quiz-kysymyksiin.

Ohjelmointitehtävien vaikeustaso suunniteltiin siten, että opiskelijan oletettiin pystyvän

suorittamaan ohjelmointitehtävät ilman ulkopuolista apua, tai maksimissaan vähäisellä

opastuksella ohjaustilaisuuksissa tai sähköpostin välityksellä. Yhteensä

ohjelmointitehtäviä annettiin kolme per viikko, joista 40 % tuli palauttaa hyväksytysti.

Samalla tavoin kurssin luennoista järjestettiin yhteensä 11 viikkokyselyä, joissa

jokaisessa oli 5 kyllä/ei-väittämää. Myös näistä tehtävistä tuli saada yli 40 % oikein.

Tällä tavoin varmistimme, että opiskelijat kävivät läpi pelkän ohjelmoinnin lisäksi myös

luennoilla käsiteltyä teoriaosuutta.

Aikaisempina vuosina kurssilla oli käytössä C-kielen opetusta varten suunniteltu

virtuaalinen opetusympäristö, jollaista emme saaneet Python-kielelle hankittua. Saimme

kuitenkin aikaisemman yhteistyökumppanimme [33] kanssa koottua viikkotehtävien

palautuspalvelun, johon opiskelijat pystyivät tunnuksillaan Internetin kautta

palauttamaan harjoitustehtäviä itse haluamaansa aikaan. Palautusjärjestelmä osasi lisäksi

tarkastaa tehtäviä sekä antaa opiskelijoille palautetta siitä, mitä työssä oli vikana jos jokin

osa-alue oli puutteellinen. Järjestelmään rakennettiin myös vinkkijärjestelmä, jonka antoi

käyttäjille Humen kategorioihin [10] jaettuja vinkkejä harjoitustehtävien

ongelmakohdista. Vinkkimekanismi toteutettiin passiivisesti siten, että opiskelija pystyi

halutessaan valitsemaan vinkin esiohjelmoiduista kategorioista. Lisäksi järjestelmä

sisälsi myös plagiaattientunnistusmekanismin, jonka avulla pystyimme sarja-ajona

tarkastamaan palautettujen töiden samankaltaisuuksia.
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Taulukko 11: Vanha ja uusi A-kurssi vertailtavana.
Alkuperäinen A-kurssi  Uusittu A-kurssi

Luentoja 7 * 2 h 14 * 2 h, sisältäen demot
Demoluentoja 7 * 3 h ei
Ohjaustilaisuudet vapaaehtoiset, 2-3

tehtävää/viikko
pakolliset, 2-3 tehtävää/viikko, 40
% palautettava

Opetuskieli C Python
Viikkokyselyt Ei Kyllä, 5 kysymystä / viikko, 40 %

palautettava
Harjoitustyöt Kyllä, verkkokurssi ja

harjoitustyö
Kyllä, harjoitustyö.

Ohjelmoinnin
tukimateriaali

Yleinen ohjelmointiopas,
20 sivua.

Luentoaiheista koottu käsikirja,
122 sivua.

Kurssia tukevat
verkkotyökalut

Täydellinen virtuaalinen
C-kurssi ohjeineen.

Palautusjärjestelmä
harjoitustehtäville,
vinkkimekanismi

Uusitut A- ja B-kurssit eroavat lisäksi toisistaan siten, että B-kurssilla pakollisia

ohjelmointitehtäviä oli ainoastaan 33 kappaletta kun A-kurssilla niitä oli 40. Lisäksi B-

kurssin harjoitustyö oli teknisesti helpompi toteutettava, eikä sen tekemiseen tarvittu niin

paljoa kurssin jälkipuoliskolla opetettuja kehittyneempiä tekniikoita.

Käytännössä opiskelijoilla oli siis kolme pakollista osa-aluetta, jotka kaikki tuli suorittaa

hyväksytysti: ensin alkuviikosta oli viikkokyselyt, joilla testattiin luennoilla opetettujen

asioiden ymmärtämistä, tämän jälkeen viikkotehtävät, joilla kehitettiin ohjelmointitaitoja.

Lisäksi kurssin lopulla oli suurempi ohjelmointiprojekti, jossa opiskelijat joutuivat itse

suunnittelemaan ja toteuttamaan vaatimusten kaltaisen ohjelman kurssilla opetetuilla

menetelmillä.

6.5 Python-ohjelmointioppaasta

Suunnitteluvaiheessa alustava aikomuksemme oli koota viikoittaisista

ohjelmointiaiheista kurssisivuille verkkomateriaalia, jonka avulla opiskelijat pystyisivät

viikoittain tulostamaan avukseen 4-5 sivua ohjelmointitehtävissä auttavaa materiaalia.

Tämä materiaali kerättiin pääasiassa verkosta löytyvistä Python-ohjelmointilähteistä,

kuten Byte of Python [33] sekä Python Software Foundationin omasta tutoriaalista [26].
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Pian kuitenkin huomasimme, että englanninkielisen lähdemateriaalin käyttäminen ei

välttämättä ole opiskelijoiden kannalta paras vaihtoehto, mutta suomenkielistä

materiaaliakaan ei ollut riittävästi saatavilla. Lopulta päätimme suomentaa itse

löytämäämme materiaalia sekä täydentää sitä tärkeäksi tai puutteellisesti käsitellyillä

alueilla.

Toteutettuamme verkkomateriaalin kolme ensimmäistä viikkoa alkoi vaikuttaa ilmeiseltä,

että pystyisimme toteuttamaan suomennoksen sekä kokonaisuuden mielekkäämmin,

mikäli kirjoittaisimme sen itsenäisen käsikirjan muotoon. Tämän päätöksen johdosta

päädyimme kokoamaan Python-ohjelmointioppaan [14], joka tätä kirjoittaessa oli ainoa

suomenkielinen Python-ohjelmointia käsitellyt opas. Valmistuttuaan opas annettiin

yleisesti saataville julkaisemalla se Tietotekniikan laitoksen käsikirjasarjassa ja lisäksi

sallimalla sen vapaa levittäminen verkossa Creative Commons-lisenssin alaisuudessa.

Itse oppaassa on 13 lukua, jotka käsittelevät kurssiin liittyen viikoittaisia

ohjelmointiaiheita. Koska viikko 14 oli tarkoitettu kertaus- ja koosteluennoksi, ei sitä

varten kirjoitettu omaa lukua oppaaseen. Lisäksi oppaaseen on laitettu mukaan ohjeet

IDLE-kehitysympäristön asentamisesta sekä liitteiksi hakuviitteita englanninkieliseen

materiaaliin sekä ohjeita tulkin virheilmoitusten ymmärtämiseksi. Oppaassa oli myös

lyhyt sanasto-liite, josta opiskelijat pystyivät hakemaan selkokielisiä selityksiä

ohjelmointitermeille siltä varalta, että he eivät niitä ymmärtäneet tai muistaneet.

Sisällöstä arviolta 50 % on suomennettu Byte of Python –verkkokirjasta, 30 % Python

Software Foundationin tutoriaalista ja 20 % oli itse tuotettua uutta materiaalia.  Opas on

tätä nykyä kokonaisuudessaan saatavilla Python Software Foundationin wikikirjastosta

ulkomaalaisten Python-oppaiden osastolta.
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7 UUDEN KURSSIN TULOKSET
Ohjelmoinnin perusteiden kurssilla lukuvuonna 2006-07 järjestettiin opiskelijoille kolme

kyselyä, joissa heiltä kysyttiin mielipiteitä ja odotuksia kurssin odotuksista, suunnasta,

sekä tuloksista. Ensimmäinen kysely, aloituskysely, järjestettiin kurssin ensimmäisellä

viikolla, ja siihen vastaaminen oli pakollista, mikäli opiskelija halusi osallistua kurssille.

Tässä kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden mielipiteitä ja ajatuksia ohjelmoinnista,

heidän lähtötasoaan ohjelmoinnin saralla sekä yleistietämystä tietotekniikasta.

Toinen kysely, välikysely, järjestettiin kurssin puolivälissä, kurssiviikolla 7, ja siinä

kyseltiin opiskelijoiden ajatuksia ja mielipiteitä kurssin tähänastisesta onnistumisesta,

Python-ohjelmointikielen oppimisesta sekä erilaisten ohjelmointiin liittyvien aiheiden

ymmärtämisestä. Kolmas kysely oli loppukysely, joka lähetettiin opiskelijoille kurssin

päättymisen jälkeen jouluna 2006. Tässä kyselyssä keskityttiin palautteeseen sekä siihen,

kuinka opiskelijoiden mielestä kurssi oli mennyt, mitkä asiat olivat olleet vaikeita oppia

sekä kuinka he kehittäisivät kurssia eteenpäin.

Lisäksi niille, jotka jättivät kurssin kesken, lähetettiin sähköpostiin keskeytyskysely,

jossa kysyttiin tärkeimpiä syitä kurssin keskeyttämiseen. Kolmesta ensinmainitusta

kyselystä vastanneet opiskelijat palkittiin yhdellä pisteellä, joka vaikutti suoraan

kurssiarvosanan muodostumiseen.

7.1 Kyselyjen tulokset

Kyselyt lähetettiin opiskelijoille suoraan sähköpostilinkkinä, jonka kautta opiskelijat

pääsivät vastaamaan Webropol-järjestelmällä toteutettuun kaavakkeeseen. Taulukosta 12

näemme kuhunkin kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden määrän, sekä prosenttiosuuden

koko kurssin opiskelijoista. Kannattaa kuitenkin huomata, että väli-, loppu- ja

keskeytyskyselyn prosenttiosuudet on laskettu aloituskyselyyn vastanneiden määrästä.

Tämä johtuu siitä, että kurssin aloittamisen ja palautusjärjestelmänä käytetyn Viope-
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ympäristön käyttäjätunnusten saamisen ehtona oli aloituskyselyyn vastaaminen. Mikäli

opiskelija ei vastannut aloituskyselyyn, ei hän saanut tunnuksia eikä täten omannut edes

teoreettista mahdollisuutta suorittaa kurssia. Tällaisen opiskelijan katsoimme jättäneen

osallistumatta kurssille virallisesta ilmoittautumisestaan huolimatta.

Taulukko 12: Kurssikyselyihin vastanneiden opiskelijoiden lukumäärät sekä vastausprosentit.
Kysely Kurssi A % -osuus Kurssi B % -osuus

Aloituskysely 129/144 89.6 % 58/75 77.3 %

Välikysely 118/129 91.5 % 54/58 93.1 %

Lopetuskysely 90/129 69.8 % 35/58 60.3 %

Keskeytyskysely 35/129 27.1 % 22/58 37.9 %

Vastausprosentteja tarkastellessa kannattaa huomioida, että lopetuskysely ja

keskeytyskysely ovat käytännössä vaihtoehtoisia keskenään. Jos opiskelija sai kurssin

suoritettua siihen vaiheeseen, että suoritusmerkinnästä puuttui ainoastaan tenttiarvosana

sekä harjoitustyön palautus, pyydettiin häntä täyttämään lopetuskysely. Jos opiskelija

taas ei saanut kerättyä riittävää määrää harjoituspisteitä kurssin aikana, pyydettiin häntä

täyttämään keskeytyskyselyn. Kyselyt tavoittivat siis lähes kaikki kurssin aloittaneet

opiskelijat, joten tuloksia voidaan pitää kurssin opiskelijaryhmän mielipiteitä kuvaavina.

7.1.1 Aloituskyselyn tilastotietoja

Kurssin A opiskelijoista 122 (94,6 %) ilmoitti suorittaneensa ylioppilastutkinnon jossain

vaiheessa ennen kurssin aloittamista. Oppilaista viidellä (3,9 %) oli aiempi insinööritason

tutkinto, samoin kuin viidellä oli alempi korkeakoulututkinto. Kolmetoista opiskelijaa

(9,3 %) ilmoitti suorittaneeensa myös jonkin muun toisen asteen tai opistotason

tutkinnon. Vastaavasti B-kurssilla kaikki opiskelijat ilmoittivat olevansa ylioppilaita,

joukossaan kaksi (3,4 %) opiskelijaa jotka olivat suorittaneet myös jonkin toisen

opistotason tutkinnon sekä yksi opiskelija, jolla oli aiempi alempi korkeakoulututkinto.
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Opiskelijoilta kysyttiin myös heidän opiskeluhistoriaansa viimeisen vuoden ajalta. A-

kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista 76 (59,4 %) ilmoitti opiskelleensa myös

edellisellä lukukaudella jossain oppilaitoksessa, 37 (28,9 %) ilmoitti olleensa armeijassa

tai siviilipalvelusta suorittamassa sekä 14 (10,9 %) ilmoitti pitäneensä muun syyn takia

taukoa opiskeluissaan. Vastaavat lukemat B-kurssilla oli seuraavanlaiset: 52 (89,7 %)

opiskeli myös edellisellä lukukaudella, 4 (6,9 %) oli suorittamassa varusmiespalvelusta

ja 2 (3,4 %) piti taukoa muun syyn takia. Taukoa varusmiespalveluksen tai muun syyn

takia pitäneet ihmiset ilmoittivat yleisesti tauon kestoksi 6, 9 tai 12 kuukautta muutamaa

poikkeusta lukuun ottamatta. Yhteensä 4 ihmistä ilmoitti olleensa poissa

opiskeluelämästä enemmän kuin 12 kk.

Seuraava aihekategoria koski opiskelijoiden ohjelmointitaustaa. A-kurssin opiskelijoista

28 (21,9 %) ilmoitti opiskelleensa ohjelmointikursseja aiemmin. 20 henkilöä (15,6 %)

sanoi opiskelevansa omatoimisesti ohjelmointia ja 17 (13,3 %) käyneensä omantoimisen

opettelun lisäksi myös ohjelmointikursseja. 53 opiskelijaa (41,1 %) sanoi osaavansa

jotain ohjelmoinnin perusteita ja 36 (27,9 %) osasi nimetä joitain aiemmin käyttämiään

ohjelmointikieliä.  Vastaavasti B:n opiskelijoista 9 (15,3 %) oli käynyt aiemmin kursseja,

1 (1,7 %) opiskellut omatoimisesti ja 2 (3,4 %) käynyt omatoimisen opiskelun lisäksi

kursseja. 15 (25,9 %) ilmoitti osaavansa joitain ohjelmoinnin perusteita ja 5 (8,6 %)

nimesi joitain aiemmin käyttämiään kieliä. Varsinaista aiemman ohjelmoinnin määrää

kartoittaessamme saimme tietää, että A-kurssilaiset olivat keskimäärin ohjelmoineet

muutamia kymmeniä alle 50-rivisiä koodeja, sekä yksittäisiä yli 50 riviä olevia töitä.

Muutama opiskelija ilmoitti lisäksi tehneensä yli 1000-rivisiä ohjelmointiprojekteja. B-

kurssilaiset olivat toteuttaneet lähinnä lyhyitä, alle 50-rivisiä ohjelmia. Tarkka taulukko

vastauksista löytyy liitteestä A, taulukko 1.

Kysyttäessä aikaisempia yrityskertoja nimenomaan LTY:n Ohjelmoinnin Perusteet-

kursseilla A-kurssilla 36 (28,1 %) ilmoitti yrittäneensä kurssia ainakin kerran, 21 (16,3

%) kahdesti. Yli kaksi kertaa yrittäneitä oli 5 (3,9 %) kappaletta. B-kurssin tilanne oli
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hyvin samankaltainen; 11 (19 %) opiskelijaa oli koittanut aiemmin, 9 (15,5 %) kahdesti

ja 4 (6,9 %) useammin kuin kahdesti. Tämä siis tarkoitti, että A-kurssin opiskelijoista

lähes puolet (48,4 %) ja B-kurssiln opiskelijoista kaksi viidestä (41,4 %) oli yrittänyt

kurssia jo ainakin kerran aikaisemmin.

Kartoitimme myös opiskelijoiden syitä ilmoittautua kurssille. Kyselyn tuloksista (Liite 1,

taulukko A2) havaitsimme, A:n ja B:n syissä jonkin verran eroavaisuuksia. Ensinnäkin

tärkein ero kurssien välillä on se, että A-kurssin opiskelijat ovat useimmiten

ilmoittautuneet kurssille juuri siksi, että kurssi on pakollinen ja että heidän on opittava

ohjelmoimaan. Tähän liittyen opiskelijoilla oli havaittavissa myös paljon vahvempi halu

oppia ymmärtämään ohjelmoitia, koska he selkeästi tunsivat enemmän tulevansa

tarvitsemaan ohjelmointitaitoja niin opinnoissa, työelämässä kuin harrastuksissaan. B-

kurssilaiset taas olivat keskimäärin enemmän vapaaehtoisesti kurssilla sekä tunsivat

joutuneensa kurssille koska mitään parempaakaan valinnaista ei ollut tarjolla. Lisäksi B-

kurssilaiset ovat vähemmän varmoja siitä, mihin he tulevat ohjelmointitaitojaan

keskimäärin tarvitsemaan.

Kartoitimme myös sekalaisilla kysymyksillä opiskelijoiden muuta tietoteknistä

taustatietämystä. Käytännössä kaikki opiskelijat (yli 95%) ilmoitti käyttäneensä

tietokonetta ainakin Internetissä seikkailuun, sähköpostin lukemiseen sekä pelaamiseen

ja tekstinkäsittelyyn. Nettisivujen tekoon ja ohjelmointiin tietokonetta oli käyttänyt noin

joka kolmas opiskelija (Liite 1, taulukko A4).

Lopuksi kysyimme myös opiskelijoiden ennakkoasenteita kurssin aloittamista kohtaan.

Opiskelijat saivat asteikolla yhdestä (Kurssi tulee olemaan helppo) seitsämään (Kurssi

tulee olemaan vaikea) antaa arvosanan kurssin oletetulle vaikeustasolle. A-kurssin

opiskelijat olivat selkeästi hieman positiivisemmalla lähtöasenteella – arvosana 4,6 –

aloittamassa kuin mitä B-kurssilaiset, jotka antoivat odotusarvosanan 5,1.
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7.1.2 Välikyselyn tilastotietoja

Välikyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden siihenastisia ongelmia ja mielipiteitä kurssin

ajalta. Asteikko vastauksille oli valittu siten, että arvosana 1 tarkoitti, ettei opiskelija

ymmärtänyt asiaa ollenkaan, 2 että opiskelija ymmärsi asian huonosti. Vastaavasti

arvosana 3 tarkoitti, että opiskelija ymmärsi asian melko hyvin ja 4 sitä että opiskelijalla

ei mielestään ollut ongelmia asian ymmärtämisessä. Kohta ka. (keskiarvo) kuvaa sitä,

minkä arvosanan opiskelijat keskimäärin antoivat ongelmalle. Kun opiskelijoilta

kysyttiin mitä mieltä he ovat yleisesti tässä vaiheessa ohjelmointiin liittyvien asioiden

hallitsemisestaan, he vastasivat seuraavanlaisesti:

Taulukko 13: Kuinka vaikeaksi opiskelijat tunsivat yleiset ohjelmointiin liittyvät toimenpiteet
kurssin puolivälissä.

Ongelma Kurssi A Kurssi B

1 = en osaa/ymmärrä …
4 = ymmärrän hyvin

1 2 3 4 ka. 1  2  3  4 ka.

Python-ympäristön käyttäminen 2 8 75 33 3,2 0 5 43 6  3

Ohjelmakoodin värityksen merkitys
editoriohjelmassa

3 14 56 45 3,2 3 6 30 15 3,1

Ohjelman suunnittelu sanallisen
tehtävänannon pohjalta

0 26 75 17 2,9 0 17 35 2 2,7

Omassa koodissa olevien virheiden
löytäminen

0 29 74 15 2,9 3 21 29 3 2,6

Luennoilla esitettyjen
ohjelmaesimerkkien ymmärtäminen.

3 15 70 29 3,1 2 9 33 10 2,9

Viikkotehtävien ymmärtäminen 3 18 79 18 2,9 1 15 35 3 2,7

Taulukon 8 tiedostoista voimme siis nähdä, että niin A- kuin B-kurssilla opiskelijoilla oli

tässä vaiheessa eniten ongelmia hahmottaa omassa koodissa olevia virheitä sekä luoda

lähdekoodia sanallisen kuvauksen pohjalta. Lisäksi B-kurssilaisilla oli jonkin verran
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ongelmia ymmärtää viikkotehtävien tehtävänantoja. Käytetyn Python-

ohjelmointiympäristön käyttäminen ei ollut kummakaan ryhmän mielestä ollut vaikeaa.

Toinen tehtävä liittyi itse Python-ohjelmointikieleen. Opiskelijoita pyydettiin

arvioimaan, kuinka hyvin he mielestään ymmärsivät tai osasivat seuraavat

ohjelmointikäsitteet ja niiden käytön. Molempien kurssien opiskelijoille kolme suurinta

ongelmakohtaa Python-ohjelmointikielessä olivat nimiavaruudet ja tiedostonkäsittely

sekä askeltava toisto. Lisäksi B-kurssilaisille vaikeita asioita olivat mm. sisäkkäiset

ohjelmarakenteet ja aliohjelmat sekä muuttujien roolien hahmottaminen. Yleisesti ottaen

oman ymmärryksen tason arvio oli kautta linjan B-kurssilaisilla (yleiskeskiarvo 2,78) A-

kurssia (2,96) heikompi. Tarkemmat tulokset ovat esitetty liitteen A taulukossa A5.

Muuttujista ja niiden rooleista esitetyissä kysymyksissä kurssien opiskelijat olivat

samoilla linjoilla;

• Muuttujien tyyppeistä hankalimpana A- ja B-kurssilla pidettiin liukulukuja (A

53,8 %, B 52,8 %). Merkkijonomuuttujien ymmärtäminen oli vaikeinta A-

kurssilla 46,2 %:lle, B-kurssilla 47,2 %:lle. Kokonaislukujen ymmärtäminen ei

kenenkään mielestä ollut vaikeaa.

• Lisäksi opiskelijoita pyydettiin valitsemaan listalta ne muuttujien roolit, joiden

ymmärtäminen heidän mielestään oli vaikeaa. Kummallakin kurssilla kolme

vaikeinta ymmärrettävää roolia olivat samoja, yhden korostuessa selkeästi muusta

joukosta. Vaikeimmin ymmärrettäviä muuttujien rooleja opiskelijoiden mielestä

olikin Sopivimman säilyttäjä (A 71,2 %, B 51,9 %), Tilapäissäilö (A 38,7 %, B

44,4 %) sekä Askeltaja (A 29,7%, B 33,3 %).

Lisäksi opiskelijoita pyydettiin tässä vaiheessa kurssia arvioimaan kurssin eri osa-

alueiden koettu vaikeusaste (kyky oppia käytetyllä työmuodolla sekä yleinen mielipide

osa-alueesta) sekä hyödyllisyys (kuinka paljon opiskelija katsoo hyötyvänsä kyseisestä

osa-alueesta tai työmuodosta) asteikolla yhdestä viiteen. Arvosanat 1-4 olivat normaaleja

kouluarvosanoja: 1 = Liian vaikea/Täysin hyödytön… 4 = Liian helppo/Erittäin
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hyödyllinen. Opiskelijoita pyydettiin myös merkitsemään erikseen, mikäli hän ei ollut

käyttänyt kyseistä palvelua tai osallistunut kyseisiin opetustapahtumiin. Opiskelijat

antoivat kurssin osa-alueista seuraavanlaista palautetta:
Taulukko 14: Kurssin osa-alueiden vaikeus ja hyödyllisyys välikyselyssä, kurssi A.

A-kurssi,

118 vastaajaa

Vaikeusaste

(ka.)

Vastaajia Hyödyllisyys

(ka.)

Vastaajia Ei käyttänyt/

osallistunut

Luennot 2,6 85 2.9 113 48

Viikkokyselyt 2,4 112 2,9 108 3

Viikkotehtävät 2,0 114 3,8 108 2

Viopen vinkit 2,4 73 2,2 114 40

Ohjaustilaisuudet 2,5 51 3,2 114 76

Henkilökohtainen

ohjaus

2,4 46 3,3 114 82

Python-

ohjelmointiopas

2,7 98 3,7 114 2

Esimerkkiohjelmat

(luennot, opas)

2,7 93 3,3 112 9

Välikoe 2,4 90 3,1 110 22

Taulukko 15: Kurssin osa-alueiden vaikeus ja hyödyllisyys välikyselyssä, kurssi B.
B-kurssi,

54 vastaajaa

Vaikeusaste

(ka.)

Vastaajia Hyödyllisyys

(ka.)

Vastaajia Ei käyttänyt/

osallistunut

Luennot 2,8 43 2,8 52 14

Viikkokyselyt 2,4 53 2,6 51 0

Viikkotehtävät 2,1 53 3,6 51 0

Viopen vinkit 2,4 38 1,9 53 15

Ohjaustilaisuudet 2,6 23 3,5 53 30

Henkilökohtainen

ohjaus

2,5 24 3,5 53 29

Python-

ohjelmointiopas

2,7 51 3,8 52 0

Esimerkkiohjelmat

(luennot, opas)

2,7 46 3,2 50 2

Välikoe 2,5 37 3,2 50 14
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Tuloksista on havaittavissa muun muassa seuraavanlaisia trendejä:

• Molemmilla kursseilla viikkotehtäviä pidettiin erittäin hyödyllisinä, joskin

samalla kurssin vaikeimpana yksittäisenä osa-alueena.

• Keskimäärin hyödyllisimmiksi opiskelijat kokivat kurssin osa-alueet, jotka eivät

olleet tarkasti sidottuja tiettyihin kellonaikoihin ja paikkoihin (Python-

ohjelmointiopas, Viikkotehtävät). Vastaavasti luennot ja viikkokyselyt koettiin

vähemmän hyödyllisiksi.

• Viopen vinkkijärjestelmä koettiin tarpeettomimmaksi osaksi kurssia, vaikka

silläkin oli oma kannattajaryhmänsä: 29 A:lta ja 17 B:ltä antoi vinkeille

hyödyllisyydestä arvosanan 3 tai 4.

• B-kurssilaiset kokivat asiat keskimäärin hieman helpommiksi kuin A-kurssilaiset.

Lisäksi kurssin opiskelijoilta pyydettiin vapaata palautetta kurssin tähänastiseen

suoritukseen liittyen. Avointa palautetta antoi A-kurssilla 53 opiskelijaa ja B-kurssillä

28. Palautteiden aiheet jakautuivat seuraavalla tavalla:

Taulukko 16: Välikyselyn avoin palaute.
Aihe A-kurssi B-kussi

Tehtävänantojen epäselvyys, kirjoitusvirheet 14 kpl 8 kpl

Kommentoitu Python-kielen valintaa. 3 kpl 3 kpl

Kommentoitu Python-opasta positiivisesti. 6 kpl 0 kpl

Positiivisia kommentteja järjestelyistä. 16 kpl 5 kpl

Negatiivisia kommentteja kurssin järjestelyistä. 10 kpl 5 kpl

Muutosehdotuksia aikatauluihin. 11 kpl 7 kpl

Kurssin järjestelyihin liittyvää palautetta 15 kpl 13 kpl

Kommentoitu tehtävänantojen vaikeustasoa 9 kpl 6 kpl
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7.1.3 Loppukyselystä kerättyjä tilastotietoja

Loppukysely lähetettiin niille opiskelijoille, jotka olivat joulukuun loppuun mennessä

saaneet kurssin suoritettua siihen pisteeseen, että heiltä puuttui suoristusmerkinnästä enää

harjoitustyön palautus ja kurssin lopputentin hyväksytty suoritus. Kyselyyn vastasi 90

opiskelijaa kurssilta A ja 35 opiskelijaa kurssilta B.

Ensimmäisessä osiossa opiskelijoita pyydettiin arvioimaan asteikolla 1:stä ( En lainkaan)

4:ään (Niin hyvin kuin voin) kuinka hyvin he osasit ja ymmärsivät yleiseen ohjelmointiin

ja Python-ohjelmointikieleen liittyviä termejä. Opiskelijat vastasivat kysymyksiin

seuraavalla tavalla:

Taulukko 17: Kurssin aihealueiden ja Python-kielen ymmärrys loppukyselyn mukaan.
Kurssin Aihe A-kurssi B-kurssi

Python-ympäristön käyttäminen. 3,2 3,1
Ohjelmakoodin värityksen merkitys
Python-editorissa.

3,5 3,3

Ohjelman suunnnitteleminen
sanallisen tehtävän pohjalta.

3,0 2,8

Omissa ohjelmissa olevien virheiden
löytäminen.

2,8 2,7

Ohjelmien laadunvarmistus ja
testaaminen yleisesti.

2,8 2,6

Uudelleenkäyttö (aliohjelmat ja
kirjastot)

2,8 2,7

Ohjelmien toteuttaminen vähitellen
bottom-up

2,8 2,8

Ohjelman toteuttaminen
suunnittelulähtöisesti top-down

2,6 2,5

Koodi- eli merkkitaulukot (esim.
ASCII-taulukot)

2,5 2,5

Numeroiden eri esitysmuodot eli
kantaluvut

2,6 2,6

Ohjelman rakenne, tietorakenteet ja
algoritmit.

2,9 2,8

Ohjelmien kääntäminen ja
tulkkaaminen.

2,8 2,6

Ohjelmien kuvaaminen ja
dokumentointi.

2,7 2,6
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Python-kielen ominaisuus A-kurssi B-kurssi

Kielen kirjoitussäännöt 3,2 3,2

Tietojen tulostaminen 3,5 3,4

Tietojen syöttäminen 3,4 3,3

Laskutoimitukset 3,4 3,3

Vertailulausekkeet 3,3 3,1

Merkkijonojen käsittely 3,1 3,1

Sijoituslause 3,1 2,9

Ehtolause 3,3 3,1

Alkuehtoinen toisto 3,1 2,8

Askeltava toisto 3,1 2,7

Sisäkkäiset ohjelmarakenteet 3,0 2,8

Muuttujan tyyppi 3,0 2,6

Muuttujan rooli 2,8 2,6

Tiedostonkäsittely 3,0 2,7

Aliohjelmat ja parametrien välitys 2,8 2,6

Nimiavaruudet 2,7 2,6

Komentoriviparametrit 3,0 2,5

Tietorakenne lista 3,0 2,7

Tietorakenne luokka 2,3 1,9

Poikkeustenkäsittely 2,6 2,2

Graafinen käyttöliittymä 1,8 1,6

Opiskelijoita pyydettiin myös arvostelemaan kurssin osasuoritukset toiseen kertaan.

Tehtävä oli sama kuin välikyselyssä, eli arvosanat 1-4 olivat normaaleja

kouluarvosanoja: 1 = Liian vaikea/Täysin hyödytön… 4 = Liian helppo/Erittäin

hyödyllinen. Opiskelijoita pyydettiin myös merkitsemään mikäli ei edelleenkään ollut

käyttänyt kyseistä palvelua tai osallistunut kyseisiin opetustapahtumiin. Tällä kertaa

saimme seuraavanlaiset tulokset
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Taulukko 18: A-kurssilaisten mielipiteet osa-alueiden hyödyllisyydestä ja vaikeudesta.
A-kurssi,

90 vastaajaa

Vaikeusaste

(ka.)

Vastaajia Hyödyllisyys

(ka.)

Vastaajia Ei ole käyttänyt

Luennot 3,0 65 2,8 87 30

Viikkokyselyt 2,5 87 2,8 83 0

Viikkotehtävät 2,2 86 3,7 83 0

Viopen vinkit 2,4 53 2,4 88 32

Ohjaustilaisuudet 2,6 39 3,6 89 54

Henkilökohtainen

ohjaus

2,5 30 3,0 87 59

Python-

ohjelmointiopas

2,8 71 3,7 87 1

Esimerkkiohjelmat

(luennot, opas)

2,6 68 3,1 89 14

Harjoitustyö 1,8 85 3,2 84 0

Taulukko 19: B-kurssilasiten mielipiteet osa-alueiden hyödyllisyydestä ja vaikeudesta.
B-kurssi,

35 vastaajaa

Vaikeusaste

(ka.)

Vastaajia Hyödyllisyys

(ka.)

Vastaajia Ei ole käyttänyt

Luennot 2,9 24 2,7 32 7

Viikkokyselyt 2,5 30 2,6 32 0

Viikkotehtävät 2,2 32 3,8 32 0

Viopen vinkit 2,2 13 2,2 32 15

Ohjaustilaisuudet 2,3 16 3,3 33 12

Henkilökohtainen

ohjaus

2,4 11 3,5 33 16

Python-

ohjelmointiopas

2,7 26 3,2 33 0

Esimerkkiohjelmat

(luennot, opas)

2,6 25 3,0 33 2

Harjoitustyö 1,9 27 3,2 33 2
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Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan ajankäyttöään luennoille, ohjaustilaisuuksiin sekä

kurssin eri osa-alueiden toteuttamiseen. Opiskelijat antoivat seuraavanlaista palautetta:

Taulukko 20: Opiskelijoiden ilmoittamien ajankäyttöarvioiden keskiarvoja. Yksiköt tunteja.
Luennot Ohjaus-

tilaisuudet

Viikko-

tehtävät

Viikko-

kyselyt

Harjoitus-

työ

Muu Yhteensä

A-

Kurssi

11,5 6,0 37,0 5,5 25,5 9,0 94,0

B-

Kurssi

15,5 8,0 25,5 5,0 11,0 6,5 70,5

Tähän työmäärään tulee vielä lisätä harjoitustyön viimeistely, tenttiin valmistautuminen

sekä itse tenttitilaisuuteen osallistuminen kokonaistyömäärän selvittämiseksi. Koska A-

kurssille oli varattu aikaa 165 tuntia ja B:lle 135, voimme nähdä että kummassakaan

tapauksessa emme vaatineet opiskelijoilta liikaa; olisimme voinneet molemmissa

tapauksissa lisätä työmäärää kolmanneksella. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista noin

puolet (49,4 % A, 54,3 % B) ilmoitti palauttaneensa harjoitustyön, ja noin joka viides

(19,1 % A, 17,1 % B) ilmoitti työn olevan 67-100% tehty. 31,5 % A-kurssilaisista ja 28,7

% B-kurssilaisista ilmoitti työn olevan aloitettu tai puolivälissä. Ainoastaan yksi

opiskelija kummaltakin kurssilta ilmoitti harjoitustyön olevan edelleen aloittamatta.
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7.1.4 Keskeytyskyselyn tilastotietoja

Niille opiskelijoille, jotka eivät saaneet suoritettua harjoitustyötä annettuun päivämäärään

mennessä tai joilla ei ollut riittävää määrää harjoituspisteitä tenttiin osallistumista varten

lähetettiin kurssin päätyttyä keskeytyskysely. Tällä kyselyllä kartoitettiin syitä, joiden

vuoksi opiskelijat jättivät kurssin kesken sekä kysyttiin kommentteja kurssista niiden

ihmisten kannalta, jotka eivät kurssista suoriutuneet. Opiskelijoiden ilmoitusten

mukaisesti keskeyttäneitä oli seuraavilta osastoilta ja vuosikursseilta:

Taulukko 21: Kurssin keskeyttäneet osastoittain.
Osasto A-kurssi B-kurssi

Tietotekniikka 11 (32,4 %) 1 (4,5 %)

Sähkötekniikka 16 (47,1 %) 0

Tuotantotalous 4 (11,8 %) 6 (27,3 %)

Muu 3 (8,8 %) 15 (68,2 %)

Taulukko 22: Kurssin keskeyttäneet vuosikursseittain.
Vuosikurssi A-kurssi B-kurssi

1 4 (18,2 %) 12 (36,4 %)

2 3 (13,6 %) 5 (15,2 %)

3 2 (9,1 %) 10 (30,3 %)

4 6 (27,3 %) 1 (3 %)

5 1 (4,5 %) 1 (3 %)

N 6 (27,3 %) 4 (12,1 %)

Tiedoista käy ilmi, että keskimääräinen opiskelija, joka keskeyttää A-kurssin on

neljännen tai N:nnen vuoden opiskelija, kun taas B-kurssin keskeyttäjä on

todennäköisimmin fuksi tai korkeintaan kolme vuotta yliopistolla opiskellut.
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Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 (Ei ollenkaan) – 5 (Keskeinen

syy) seuraavien tekijöiden vaikutus kurssin keskeyttämisen syihin:
Taulukko 23: Opiskelijoiden ilmoittamat syyt kurssin keskeyttämiseen.

Syy A-kurssi B-kurssi

En hahmottanut, mistä kurssilla on kysymys 1,3 1,7

Kurssi ei osoittautunut niin kiinnostavaksi kuin

saamani ennakkotiedot antoi ymmärtää

1,7 2,0

Aikataulukonfliktien vuoksi en pystynyt osallistumaan

opetukseen ja/tai tekemään kurssilla edellytettyjä

suorituksia.

3,0 3,5

Sairaudet tai muut yksityiselämän tapahtumat tekivät

kurssin suorittamisen mahdottomaksi

1,8 1,5

Kurssi osoittautui liian työlääksi tarjolla oleviin

opintopisteisiin nähden

2,3 2,9

Kurssin suorittaminen näytti vaativan enemmän aikaa

mitä olin valmis käyttämään siihen.

3,0 3,0

Kurssin vaatimustaso osoittautui liian korkeaksi

minulle.

3,1 2,5

En saanut apua silloin kun tarvitsin. 1,7 2,0

Kurssin pitäjien opetustyyli ja –menetelmät eivät

sopineet minulle.

2,1 2,3

En saanut itsestani tarpeeksi yritystä, että kurssi olisi

tullut hoidettua.

3,1 2,6

Lisäksi opiskelijoille annettiin mahdollisuus jättää kirjallinen lisäkommentti. Tähän

kohtaan vastasi 16 opiskelijaa A:lta ja 10 B:ltä, kommentoiden keskeyttämisensä syitä

mm. seuraavilla tavoilla:
Taulukko 24: Vapaa palaute keskeytyskyselystä.

Aihe Määrä

Kurssi tai jokin sen osa koettiin liian vaikeaksi 9 kpl

Harjoitustyö jäi tekemättä. 9 kpl

Aikataulukonfliktit yleisesti 9 kpl

Harjoitusesimerkit liian yleistäviä/ yksinkertaisia. 3 kpl
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7.2 Kurssin harjoituksista kerätyt tulokset

Kurssin ollessa käynnissä seurasimme muutamilla viikoittaisilla seuranta-arvoilla ja

tunnusluvuilla kurssin etenemistä sekä opiskelijoiden työskentelyä kurssilla. Näitä

tunnuslukuja oli mm. viikoittaiset vastauspisteiden määrät, harjoituksien kävijämäärät

sekä erillisien opiskelijoiden kävijämäärät, helpdesk-sähköpostin määrä sekä luentojen

kävijämäärät. Koska jaoimme kurssit Viope-ympäristössä neljään ryhmään, on osassa

taulukoista nähtävissä kurssien lisäksi ryhmäjako joka on seuraavanlainen: 1:set kävivät

ensisijaisesti harjoituksissa ja työskentelivät ilman Viope-vinkkejä, 2:set suorittivat

kurssia ensisjaisesti itseopiskeluna Viope-vinkkien avulla. Opiskelijaryhmässä A1 oli 68

opiskelijaa, ryhmässä A2 62 opiskelijaa. Vastaavasti B1:ssä oli 21 opiskelijaa ja B2:ssa

36 opiskelijaa. Tulee kuitenkin huomata, että harjoituksissa käymistä ei kuitenkaan

rajoitettu tai valvottu sen tarkemmin, 1:llä ei ollut läsnäolopakkoa harjoituksissa eikä

2:en käyntimäärää rajoitettu tai valvottu sen tarkemmin.

Taulukko 25: Harjoitusten kävijämäärät.
Kurssin viikko

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R1 (ti 14-16)
7 4 6 4 6 6 8 8 6 12

R2 (ke 12-14)
7 9 16 3 7 8 11 11 - 16

R3 (ke 14-16)
17 8 9 6 6 10 5 9 - 13

R4 (ke 14-16)
3 3 10 2 1 0 0 3 - -

R5 (to 10-12)
6 0 4 1 0 2 4 6 0 8

R6 (to 14-16)
5 5 9 0 3 4 1 4 5 6

R7 (pe 10-12)
15 7 9 5 3 5 4 9 5 7

H
ar

jo
itu

sr
yh

m
ä

Yht
60 36 63 21 26 35 33 50 16 62

Tämä taulukko on kuitenkin epätarkka siinä mielessä, että se ei huomioi tilannetta jossa

opiskelija on käynyt useissa eri harjoitusryhmissä saman viikon aikana; oli tavallista, että

esimerkiksi harjoitusryhmästä kaksi (ke 12-14) jäi ryhmiin kolme ja neljä opiskelijoita

(ke 14-16). Samoin ryhmässä viisi (to 10-12) käyneitä kävi myös usein ryhmässä kuusi
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(to 14-16). Lisäksi ryhmien kokoon vaikutti merkittävästi muutkin ulkoiset seikat:

esimerkiksi lumimyrsky viikolla 9 sekä itsenäisyyspäivä viikolla 13 vaikutti selvästi

osallistujien määrään. Kuitenkin, jos vertaamme varsinaisia harjoituksissa viikoittain

käyneiden opiskelijoiden määriä, saamme seuraavanlaisen tuloksen:
Taulukko 26: Varsinainen kertymä opiskelijamääristä harjoitusryhmissä.

Vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
40 26 14 16 25 19 28 14 14 16 16 17 9 18

B
10 18 6 9 15 13 14 6 7 12 9 10 5 13

Yht.
50 44 20 25 40 32 42 20 21 28 25 27 14 31

Voimme huomata, että varsinkin viikoilla 5 ja 7 opiskelijoita on ollut huomattavasti

tavallista enemmän kun taas viikoilla 12 ja 14 osallistujien joukossa on ollut paljon

opiskelijoita, jotka ovat käyneet monissa harjoituksissa. Vastaavasti, jos tarkastelemme

luentoaktiivisuutta, saamme siitä seuraavanlaisen taulukon:

Taulukko 27: Opiskelijoiden luentoaktiivisuus.
Vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
81 68 41 44 42 37 53 47 34 30 24 28 22 29

B
36 34 33 25 22 23 29 32 21 22 21 24 22 22

Yht
117 102 74 69 64 60 82 79 55 52 45 52 44 51

Nämä aktiivisuustaulukot eivät kerro koko totuutta opiskelijoiden aktiivisuudesta

kurssilla, koska niin luennot kuin ohjaustilaisuudetkin olivat vapaaehtoisia. Jos

tarkastelemme sitä, kuinka monta tehtävää opiskelijat yhteensä palauttivat kerran

viikossa, saamme arvion siitä, kuinka aktiivisesti opiskelijat työskentelivät kurssilla:
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Kuva 6: Kurssilaisten ohjelmointitehtävien palautusprosentit luentoviikoittain.  (Liite 1, taulukot A6
ja A7).

Kuva 8 on neljä kuvaajaa, joilla esitetään verkkopalvelun neljän eri ryhmän palauttamia

tehtäviä. Koska palautettavien tehtävien määrä vaihtelee ryhmien välillä, on kuvaajassa

esitettynä prosentuaalinen osuus tilanteesta, jossa kaikki opiskelijat olisi palauttanut

kaikki tehtävät. Kuvaajaan on huomioitu ohjelmointitehtävien lisäksi viikkokyselyt siten,

että saadakseen 100% palautustason olisi jokaisen ryhmän opiskelijan pitänyt vastata

kaikkiin viikkokyselyn kysymyksiin sekä tehdä jokainen ohjelmointitehtävä. Kuvaajasta

voidaan tehdä muutama mielenkiintoinen havainto. Ensinnäkin, viikoilla viisi, seitsämän

ja kaksitoista jokaisen ryhmän palautusprosentti laskee merkittävästi viitaten siihen, että

kyseisten viikkojen tehtävissä on ollut jotain vialla. Lisäksi voimme havaita, kuinka

opiskelijat loppua kohti vähentävät palauttamiensa tehtävien määrä yleisesti laskevana

trendinä kuvaajissa. Opiskelijoiden työmotivaatiosta toinen esimerkki näkyy viikolla 8:

periodin vaihdos kuvautuu hyvin aktiivisuuden kasvuna, kun opiskelijat palaavat

tenttiviikon aiheuttamalta kurssitauolta.
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Yllättävää tuloksessa oli kuitenkin se, että kurssin aktiivisimmiksi opiskelijoiksi voidaan

haivaita B-kurssia opiskelevat harjoitusryhmiin osallistuvat sivuaineopiskelijat ryhmästä

B2. Toinen yllätys oli se, että itseopiskeleva ryhmä B1 oli selvällä marginaalilla kurssin

vähiten aktiivinen opiskelijaryhmä. Tarkkaa selitystä tälle ilmiölle ei osata sanoa, mutta

luultavasti itseopiskeluun ensisijaisesti halunneet opiskelijat ovat olleet sellaisia, jotka

eivät ole halunneet sitoutua kurssiin samalla tavalla kuin harjoitusryhmiin halunneet ja

olivat siksi vähemmän motivoituneita yrittämään ongelmien ilmetessä.

Opiskelijat palauttivat harjoitustehtävät Viope-järjestelmään, joka keräsi opiskelijoiden

vastaukset sekä tarkasti ne. Verkkopalvelu keräsi opiskelijoista tietoja muun muassa

siitä, kuinka kauan opiskelija oli kirjautuneena verkkopalveluun.

Taulukko 28: Keskimääräiset suoritustiedot harjoitusryhmittäin.
Palvelussa

keskimäärin

käytetty aika

Kirjautumiskertoja

keskimäärin

Aikaa/Tehtävä Aikaa/Kerta

A1 29,6 h 62 0,45 h 0,45 h

A2 33,7 h 78 0,45 h 0,49 h

B1 26,1 h 60 0,44 h 0,47 h

B2 31,1 h 62 0,52 h 0,51 h

Kuten taulukosta 28 voimme havaita, ei kurssiin käytetty aikamäärä verkkopalvelun

tuloksissa mitattuna vaihtele paljoakaan eri ryhmien välillä tehden suoran vertailun

mahdolliseksi. Jos vertailemme opiskelijoiden kirjautuneena käyttämää aikaa siihen,

kuinka monesti he ovat järjestelmään kirjautuneet, voimme piirtää kuvassa 6 esitellyn

joukon.
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Kuva 7: Kirjautuneena käytetty aika

Kuvasta näemme, että opiskelijoiden kirjautuneena käyttämä aikamäärä oli suhteellisen

hyvin jakautunut 30 min / kirjautumiskerta (kuvan musta viiva) akselin ympärille. Tästä

kuvaajasta pystymme näkemään, että kurssilla oli muutamia opiskelijoita, jotka

nojautuivat Viope-järjestelmään paljon – vähän kirjautumisia, paljon käytettyä aikaa –

antaen arvion siitä, että osa opiskelijoista käytti kehitysympäristön sijaan

palautusjärjestelmää ohjelmien varsinaiseen toteuttamiseen ja testaamiseen. Tällaiset

opiskelijat kuvautuvat kuvaan reilusti jakoviivan alapuolelle tarkoittaen sitä, että arviolta

ainakin 10 opiskelijaa toimi näin.

Toinen merkityksellinen kuvaaja saadaan, kun vertaamme opiskelijoiden

verkkopalvelussa käyttämää aikaa heidän palauttamiensa tehtävien määrään. Tällä kertaa

kuvassa on kaksi tunnuslukuakselia, punainen viiva merkitsee 30 min / tehtävä ja musta

tunti per tehtävä.
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Kuva 8: Käytetty aika per tehtävä. Punainen katkoviiva 30 min/tehtävä, musta 1h/tehtävä.

Opiskelijat sijoittuvat varsin hyvin tunti per tehtävä –kuvaajan sisäpuolelle. Kuvassa

opiskelijat, joiden tulos on lähellä mustaa akselia tai sen alapuolella, on potentiaalinen

ongelmaryhmä, koska on oletettavaa että he käyttävät palautusjärjestelmää tehtävien

tekemiseen. Kertymä on tiheimmillään nimenomaan puolen tunnin tietämillä, joten

voimme olettaa opiskelijoiden pystyvän debuggaamaan palauttamansa koodin tässä

ajassa ilman, että he käyttävät tarkastustyökalua tehtävän tekemiseen. Kuitenkin

näemme, että ryhmässä on ollut 6 opiskelijaa, joiden tulos ei riitä edes tuntiin per tehtävä.

Lisäksi 5 opiskelijaa on hyvin lähellä tätä tulosta. Näitä opiskelijoita tulisi jatkossa

opastaa tarkemmin varmistamalla, että he käyttävät nimenomaan ohjelmointiympäristöä

ja sen työkaluja.

Kuvaajasta nähdään myös se, että luentoviikolla 14 harjoitustehtävien palautusmäärät

romahtavat tasaväkisesti. Tätä voidaan selittää sillä, että opiskelijat ovat tässä vaiheessa

luultavasti keränneet jo haluamansa pistemäärän eivätkä voi enää vaikuttaa
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harjoitusarvosanaansa. Myös tuleva tenttiviikko ja harjoitustyön tekeminen voidaan

katsoa osasyyksi romahtaneille palautusmäärille.

Koska harjoitustehtävien palautusmäärissä olleet poikkeamat antoivat syyn epäillä

tehtävien olleen joillain viikoilla vaikeita, tutkimme myös sitä, kuinka paljon opiskelijat

viikoittain käyttivät aikaa palautusjärjestelmässä tehtävien tekemiseen.

Tehtäviin käytetty aika (h)
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Kuva 9: Viopessa viikoittain käytetty aika (h).

Tämä taulukko vahvistaa oletuksiamme aikaisemmista taulukoista. Siirryttäessä viikolta

neljä viikolle viisi opiskelijoiden käyttämä aika käytännössä puolitoistakertaistuu. Toinen

piikki työmäärässä osuu viikolle seitsemän ja kolmas viikolle kaksitoista. Lisäksi viikolla

14 voidaan havaita piikki työajoissa, mutta tämä voitanee osittain selittää harjoitustöiden

testaukseen käytetyllä ajalla.
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7.3 Opiskelijoiden tekemistä virheistä kerätyt tulokset

Verkkojärjestelmä keräsi myös tietoa siitä, minkä verran opiskelijat tekivät virheitä

ohjelmien palautuksen yhteydessä. Järjestelmä tallensi viikosta kuusi eteenpäin lokiin

tiedot siitä, minkälaisia virheitä opiskelijat tekivät sekä minkä tehtävän yhteydessä

virheet tapahtuivat.

Kuva 10 osoittaa sitä minkälaisia virheitä opiskelijat tekivät. Keräämällä eri virhetyypit

pylväiksi saamme aikaiseksi seuraavanlaisen kuvaajan:

Palautusten virheet 4.10.- 15.12.
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Kuva 10: Viope-järjestelmään palautettujen koodin virheet ajanjaksolla 4.10.-15.12.

Kuten huomaamme, opiskelijoiden tavallisin virhe liittyy joko ohjelmointikielen

syntaksiin tai käytettyihin muuttujan- ja funktionnimiin. Molemmissa tapauksissa tutkija

voi olettaa, että kyseisiin virheisiin tärkein syy on siinä, että opiskelijat eivät ole

harjaantuneet kirjoittamaan ohjelmakoodia ja tämän vuoksi kirjoittavat muuttujien nimiä

väärin sekä unohtavat vaadittavia välimerkkejä. Varsinaista ongelman aiheuttajaa tulisi
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kuitenkin tutkia tarkemmin, mutta tässä vaiheessa näemme kuitenkin selvästi, että

yleisimmin ongelmat ovat juuri tämän kaltaisia

 Melko tavallisiksi virheiksi voidaan katsoa myös käytettyjen muuttujien tyyppivirheet

sekä Pythonin syntaksille ominaiset indeksi- ja sisennysvirheet. Huomionarvoista onkin,

että näistä ainoastaan tyyppi- ja indeksivirheitä voidaan pitää puhtaasti opiskelijoiden

tuottaman lähdekoodin toimintalogiikasta ja suunnittelusta johtuvina virheinä.

Useimmissa muissa tapauksissa virhe voi oikean suunniteluvirheen sijaan olla myös joko

kirjoitusvirhe tai johtua huolimattomuudesta.

Jos tarkastelemme opiskelijoiden palauttamien tehtävien virhemäärää viikoittain (kuva

11), voimme tehdä siitä muutamia mielenkiintoisia havaintoja.

Virheiden yhteismäärät viikoittain
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Kuva 11: Viopeen palautettujen koodien virheiden määrä viikoittain.

Ajankäyttötilastoissa näkyneet piikit viikoilla seitsemän ja kaksitoista ovat tässä

tapauksessa muuttuneet siten, että viikolla seitsemän minkäänlaista piikkiä ei enää ole

havaittavissa ja viikon kaksitoista piikki on verrattavissa yleiseen keskitasoon. Lisäksi
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viikolla 10 on nyt havaittavissa merkittävä piikki. Tosin viikolla 10 opeteltavana aiheena

oli virheen kiinniottaminen ja virhetilanteesta toipuminen, joten piikki virhetilastoissa

voi johtua tässä tapauksessa monesta syystä. Ensinnäkin, tehtävissä oli tarkoituksena

nimenomaan tuottaa virheitä ja ottaa niitä kiinni, joten on todennäköistä että lokiin

merkittyjen virheiden määrä on tästä johtuen kasvanut. Lisäksi aihe itsessään oli

loppukyselyiden tulosten perusteella yksi kurssin vaikeimpia.

Jos vertaamme virhelokia ajankäyttötilastoihin, voimme kategorisoida viikoilla olleita

ongelmia erilaisiin ryhmiin. Viikon seitsemän tehtävät olivat opiskelijoille vaikeita

(vähän virheitä, paljon aikaa), viikon kymmenen tehtävät vaativat paljon hienosäätöä

aiheesta johtuen (vähän aikaa, paljon virheitä) ja viikolla kaksitoista tehtävät olivat liian

monimutkaisia tai työläitä (paljon aikaa, paljon virheitä). Myös viikolla kuusi tehtävät

vaativat paljon viimeistelyvaiheen korjauksia viikon kymmenen tehtävien tapaan.
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Kuva 12: Muutaman yleisimmän virheryhmän kertymä viikoilla 6-14.

Asiaa voidaan myös tutkia hajauttamalla neljä yleisintä virhetyyppiä viikoittaisiksi

kertymäkuvaajiksi (kuva 12). Kuva 12 osoittaa selvästi, että virheet ovat vähentyneet
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kurssiviikkojen edetessä. Voidaan myös olettaa, että opiskelijat oppiessaan ovat

onnistuneet merkittävästi vähentämään koodinluku- ja kirjoitustaidon kehittymisen

myötä syntäksi- ja nimivirheitä sekä virheellisen rakenteen aiheuttamia sisennysvirheitä.

Esimerkiksi tyyppivirheiden määrä on alusta asti pysynyt melko lailla muuttumattomana,

mikä viittaisi siihen, että siitä johtuvat virheet eivät aiheudu ensisijaisesti kokemuksen

puutteesta.

7.4 Kurssin arvosanoista kerätyt tulokset

Kurssille A osallistui 146 opiskelijaa sekä kurssille B 73 opiskelijaa. Näistä opiskelijoista

73 A:laista ja 37 B:läistä sai loppuarvosanan. Tämä siis tarkoittaa, että kurssin

keskeytysprosentti oli 44% A:lle ja 59% B:lle. On kuitenkin realistisempaa laskea

kurssin keskeytysprosentit aloituskyselyyn vastanneiden perusteella, koska tällöin

tiedämme, että kyseessä ollut opiskelija on ainakin aloittanut kurssin käymisen.

Aloituskyselyyn vastanneet huomioon ottamalla keskeytysprosentti laskee A-kurssilla 36

prosenttiin ja B-kurssilla 47 prosenttiin.

Yhteensä 30 opiskelijaa palautti aloituskyselyn mutta ei saanut suoritettua yhtäkään

muista vaadituista osasuorituksista. Lisäksi 33 opiskelijaa jätti jonkin kurssin

osasuorituksen tekemättä menettäen täten mahdollisuutensa loppuarvosanaan. Se sijaan

niistä opiskelijoista, jotka suorittivat kaikki kurssin osasuoritukset poislukien tentin, on

tähän mennessä onnistunut läpäisemään 96 %. Seuraavassa kuvassa esitellään joitain

kurssin tunnuslukuja verrattuna aiemman vuoden kurssiin:
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Kurssille ilmoittautuneiden suoritukset
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Kuva 13: Kurssille osallistuneiden suoritukset

Erityisesti kannattaa huomioida kaksi seikkaa: Ensinnäkin molempien kurssien

suoritusprosentti on kasvanut selkeästi, A-kurssilla jopa yli 20 %-yksikköä. Toisekseen

molemmilla kursseilla pakolliset työt palauttaneet opiskelijat ovat pääsääntöisesti

läpäisseet lopputentin, toisin kuin vuoden 2005 B-kurssilla.

Kurssin arvosanojen kertymätaulukosta voimme nähdä joitain tärkeitä yksityiskohtia.

Ensinnäkin, aiempien vuosien kaltainen heikoilla arvosanoilla hyväksyttyjen tenttien

(arvosana 1 tai 2) pääjoukko puuttui B-kurssilaisilta kokonaan. Lisäksi A-kurssin

kertymä siirtyi siten, että arvosanapiikit 3 ja 5 tasoittuivat muodostaen yhden siistin

kertymän. Huomionarvoista on myös se, että kertymän muodostama käyrä sai

molemmilla kursseilla Gaussin jakauman kaltaisen muodon, viestittäen että kurssin

sisältö ja vaikeusaste oli suhteellisen hyvin säädetty kurssin opiskelijoiden mukaiseksi.
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Kuva 14: Arvosanakertymä kursseilta vuosina 2005 ja 2006.

Jos tarkastelemme kurssin tuloksien keskiarvoja, voimme myös nähdä positiivista

kehitystä. B-kurssia käyneiden opiskelijoiden keskiarvo nousi kokonaisella arvosanalla

arvosta 2,3 arvoon 3,5. Vastaavasti A-kurssilla keskiarvo laski kaksi kymmenystä arvoon

3,3. Kannattaa joka tapauksessa huomata, että aiemmin kurssilta on saatu paljon

arvosanoja 5, joten keskiarvon laskeminen voidaan selittää arvosanajakauman

normalisoitumisella ja satunnaisella heilahtelulla.
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Kuva 15: Opiskelijoiden kokonaisajankäyttö kursseilla vuosina 2005 ja 2006.

Lisäksi selvitimme opiskelijoiden ajankäyttötietoja kurssin varrelta. Kuvassa 15

esitellään opiskelijoiden omaan ajankäyttöarvioon perustuvia tuloksia, joissa musta piste

osoittaa mediaanin paikan, laatikko keskimmäiset kvartaalit sekä musta viiva datajoukon,

josta on vähennetty paras ja huonoin 10 %. Datasta on siistitty pois muutama tulos,

joiden voidaan katsoa olevan epärealistisia yli 250 tuntia olevia arvioita. Koska kurssilta

A annettiin opiskelijoille 6 opintopistettä, tarkoittaa se sitä, että opiskelijan tulisi käyttää

keskimäärin 160 tuntia kurssin suorittamiseen. Vastaavasti B-kurssilaisille laskennallinen

kuormitus oli 135 tuntia (5 op).
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Kuva 16: Kursseilla käytetyn työajan keskiarvo, mediaani sekä vaihtelu.

Jos tarkastelemme kerättyjä tuloksia, voimme havaita, että opiskelijoiden ajankäyttö

kurssilla on kasvanut jonkin verran. Kurssille käytettyjen aikojen mediaanit on

molemmissa tapauksissa kasvanut jonkin verran, A-kurssilla 8 tuntia ja B-kurssilla 12.

Keskihajonta on kuitenkin molemmissa tapauksissa pienentynyt, joten tästä voimme

päätellä että opiskelijoiden käyttämä työmäärä on ollut aiempaa yhtenäisempi. Tämä taas

viestii siitä, että opiskelijoiden suoritukseen ei taustatiedot vakuttaneet enää yhtä vahvasti

kuin aiemmin.

Jos vastaavasti vertaamme palautusjärjestelmän ajankäyttötietoja opiskelijoiden

loppuarvosanoihin, voimme poimia sieltä esiin muutamia yksityiskohtia. Kuvassa 17 on

kuvattu opiskelijoiden neljän viimeisen kurssiviikon aktiivisuus verkkojärjestelmässä.

Tässä vaiheessa kurssia kaikki ohjelmointikeskeiset aiheet oli jo opetettu, ja kurssin

ohjelmassa siirryttiin ohjelmoinnin tukitoimia, kuten dokumentointia, testausta ja

suunnittelua, koskeviin aiheisiin. Lisäksi tässä vaiheessa kurssia aktiivisesti suorittavilla

opiskelijoilla oli jo koossa vaadittu minimimäärä palautettuja harjoitustehtäviä sekä

viikkokyselyitä.
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Kuva 17: Ajankäyttö viimeisellä neljällä kurssiviikolla verrattuna loppuarvosanaan.

Vaikka aktiivisuustiedoissa on paljon hajontaa, voimme keskimmäisistä kvartaaleista,

mediaanista sekä yleisestä trendistä havaita, että kurssiarvosanan ja kurssin loppuosan

aktiivisuuden välillä on yhteys. Ne opiskelijat, jotka eivät viimeisten viikkojen aikana

enää työskennelleet harjoitustehtävien kanssa, saivat todennäköisemmin heikomman

arvosanan kuin ne, jotka olivat mukana aktiivisesti kurssin loppuun asti.

Vastaava suhde voidaan nähdä myös palautettujen viikkotehtävien ja -kyselyiden

määrässä. Vaikka tehtävien palauttamisesta saadut pisteet vaikuttivat kurssin

kokonaispistemäärään, ei suora vaikutus ollut kuin 6 pistettä kolmestakymmenestä.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ehdottoman minimimäärän tehtäviä palauttamalla ei

pystynyt saamaan arvosanoja 4 tai 5, mutta muut arvosanat olivat mahdollisia.

Palauttamalla 60 % tehtävistä – kun hyväksytyn suorituksen minimi oli 40 % - myös

parhaiden arvosanojen saamisesta tuli mahdollista.
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Kuva 18: Palautettujen tehtävien lukumäärän ja loppuarvosanojen  suhde.

Kuvassa sininen piste vastaa yhtä opiskelijaa, hänen palauttamiensa tehtävien

yhteispistemäärää sekä loppuarvosanaa. Kuten tuloksista voimme nähdä, yleinen trendi

osoittaa että opiskelijat, jotka palauttivat enemmän kuin 80 pisteen edestä tehtäviä saivat

todennäköisimmin erittäin hyvän arvosanan. Vastaavasti alle 60 pistettä palauttaneilla

tulos jäi keskiarvon alapuolelle.

Taulukko 29: Harjoituksissa käyneiden opiskelijoiden määrät ja arvosanat.

Loppuarvosana 1 2 3 4 5

Määrä 4 15 35 42 15

Yhteensä käyntejä 5 27 108 129 41
Käyntien
Keskiarvo 1,25 1,8 3,09 3,07 2,73

Korjattu määrä 1 5 24 29 9

Korjattu keskiarvo 5 5,4 4,5 4,45 4,56
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Lopuksi voimme vielä tarkastella harjoitustilaisuuksissa käynnin vaikutusta

opiskelijoiden arvosanaan. Kuten taulukosta 29 huomaamme, vaikuttaisi hyvän

arvosanan saaneet opiskelijat käyneen useammin harjoituksissa. Kuitenkin kun

huomioimme laskelmissa ainoastaan ne opiskelijat, jotka kävivät ainakin yksissä

harjoituksissa (korjatut arvot), voimme nähdä että tässä tapauksessa harjoituksissa

käyminen ei ole merkittävästi vaikuttanut arvosanaan.

Tässä yhteydessä tulee huomioida muutama seikka: Ensinnäkin, kursseilla harjoitukset

oli suunniteltu lähinnä ohjaustilaisuuksiksi, joissa opiskelijat pystyivät kysymään apua,

mikäli eivät päässeet omin avuin eteenpäin. Toiseksi, kurssi oli jaettu ryhmiin siten, että

puolet opiskelijoista työskenteli ensisijaisesti itsenäisesti, eikä heiltä odotettu

harjoituksiin osallistumista.
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7.5 Yleisiä havaintoja kurssin toteutumisesta

Kurssin aikana opetukseen osallistuvat henkilöt pitivät viikoittaisia palavereja, joissa

läpikäytiin kurssin etenemistä. Näiden palaverien muistiinpanoista sekä ohjausryhmiä

pitäneiden henkilöiden harjoituspäiväkirjoista voidaan tehdä seuraavanlaisia havaintoja

kurssin sujumisesta:

• Opiskelijat tuntuvat olevan aikaisempaa aktiivisempia kurssin suorittamisen ja

itseopiskelun kanssa.

• Käytännössä kaikki opiskelijat hankkivat, lukivat jä hyödynsivät

ohjelmointiopasta; oppaan käyttö vähenti perusongelmien määrää ja helpotti

opiskelijoiden ohjausta. Tämä johti tosin myös siihen, että harkitsematon

sanavalinta oppaassa johti useasti useita opiskelijoita koskeneisiin ongelmiin.

• Opiskelijoiden ongelmat keskittyivät enemmän palautusjärjestelmän ja

ohjelmointiympäristön ongelmiin; kurssiassistenttien arvion mukaan

ohjelmoinnin perusasioiden – muuttujat, tyypit, rakenteet - kanssa ei ollut yhtä

paljon vaikeuksia kuin aiemmin.

• Yleisimmin ongelmat olivat seurausta tehtävänantojen viimeistelyn

puutteellisuudesta.

• Opiskelijoille erityisen vaikeita konsepteja olivat nimiavaruudet,

komentoriviparametrit sekä Pythonin lista-muuttujatyyppi jäsenfunktioineen.

• Tavallisia ongelmia, joita ohjaustilaisuuksissa käsiteltiin, olivat toisto- ja

alifunktiorakenteiden käyttäminen.

• Aikaisempien vuosien kaltaisilta ongelmilta käytettävien ohjelmointityökalujen

yhteensopimattomuuksien ja toimintaongelmien kanssa pääosin vältyttiin.

• Yleinen mielipide kurssia kohtaan oli luennoijan sekä ohjaustilaisuuksien pitäjien

mielestä positiivisempi; opiskelijoiden ongelmat olivat yleisen osaamattomuuden

- ”Kuinka käytän tiedostoja” - sijaan tiettyihin aiheisiin liittyviä ja

yksityiskohtaisia – ”Kuinka luen tiedostosta rivin siten, että siihen ei jää loppuun

rivinvaihtomerkkiä”.
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8 TULOSTEN ARVIOINTI

Kokonaisuutena projektia voidaan pita onnistuneena jo pelkästään senkin vuoksi, että se

tuotti haluamaamme dataa ohjelmoinnin perusopetukseen liittyvistä ongelmista sekä

ratkaisumenetelmistä. Kuitenkaan täysin mustavalkoinen ajattelumalli ei kerro koko

totuutta siitä, miten projekti onnistui, vaan joudumme tarkastelemaan projektia eri osien

summana. Oliko valitsemamme kieli tai ohjelmointityökalut hyviä? Onnistuiko kurssin

rakenne, entä tehtävien suunnittelu ja toteutus? Lisäksi opetukselliset tulokset ovat

hankalia arvioida; onko kurssi onnistunut silloin, kun opiskelijoiden saamat arvosanat

ovat hyviä, silloin kun läpipääsyprosentti on korkea vai kun käytännön osaaminen

tuloksista huolimatta on parantunut? Joudummekin arvioimaan kaikkia osa-alueita

erikseen ja tekemään havaintoja sen mukaan, mikä toimi ja mikä vaatii vielä tarkastelua.

Seuraavissa osioissa arvioimmekin projektin onnistumista niin käytännön saavutusten ja

toiminnallisuuden kuin tilastollisten tulosten valossa, aloittaen tarkastelun

ohjelmointikielen soveltuvuudesta.

8.1 Pythonin soveltuvuus ohjelmoinnin opetukseen

Vaikka onkin ymmärrettävää, että erilaisilla ohjelmointikielillä on eri vahvuusalueita, ja

että parhaan ohjelmoinnin opetuskielen valinta riippuu myös opetustyylistä,

lähestymistavasta sekä henkilökohtaisista mieltymyksistä. Voimme kuitenkin arvioida

sitä, kuinka hyvin Python meidän tapauksessamme toimi, sekä esittää joitain

argumenttejä siitä, kuinka Python toimii opetuskäytössä verrattuna muihin

ohjelmointikieliin.
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8.1.1 Vertailutestien tuloksista

Jos tarkastelemme Precheltin [25] testeistä kerättyjä tuloksia, voimme huomata sieltä

muutamia mielenkiintoisia ilmiöitä. Ensinnäkin, Python-ohjelmointikielellä toteutetuista

kandidaateista yhtäkään ei hylätty esikarsinnassa huolimatta siitä, että erityisesti

skriptikielten tapauksessa useimmat osallistujat käyttivät paljon aikaa jo pelkästään

kielen opiskelemiseen [25]. Toisekseen, Pythonilla toteutettuihin ohjelmiin käytettiin

melko tasaväkisesti aikaa kahdesta kuuteen tuntia, kun taas esimerkiksi Javaa tai C++:aa

käyttäneiden keskuudessa vaihtelut olivat merkittäviä; jopa kymmenien tuntien erot

olivat tavallisia näiden kielien kohdalla. Näiden tulosten valossa vaikuttaakin siltä, että

kyseistiä kieliä käytettäessä henkilökohtainen osaaminen ja ohjelmointikokemus ovat

huomattavasti vaikuttavampia tekijöitä kun puhutaan ohjelmakoodin toteuttamisesta

annetun ongelman ratkaisijana.

Tämän lisäksi testi osoitti hyvin vahvasti sen, että puhuttaessa muistinkäytöstä tai

suoritusajoista, Python ei itsessään ole riskitekijä verrattuna muihin kieliin. Lisäksi

vertailtaessa tarvittavien laitteistoresurssien kulutusta, näemme että tulkattavan kielen

käyttäminen ei erityisesti nosta ohjelmointiin käytettävän laitteistojen vaatimuksia

esimerkiksi käännettäviin kieliin verrattuna. Yleisesti ajatellen Python olikin melko

tasaväkinen tärkeimpien vertailukumppaniensa C:n, C++:n sekä Javan kanssa kaikilla

testin osa-alueilla. [22] Vastaavia tuloksia on myös kirjattu muissa testeissä: esimerkiksi

Hans Fangohrin [5] testeissä Python osoitti olevansa kelvollinen vaihtoehto MATLAB

tai C-kielelle insinööriopiskelijoiden laskentakieleksi. Lisäksi Pythonia on vertailtu mm.

Tcl-ohjelmointikieleen [11] sekä Javaan [3].

8.1.2 Huomioita Pythonista opetuskäytössä

Kuten aiemmin mainittu, Python on ohjelmoinnin perusopetuksen ohjelmointikielenä

varsin usein mielipiteitä jakava. Python-ohjelmointikielestä on julkaistu monia sitä

tukevia – tai vastaavasti kritisoivia – julkaisuja, ja niissä usein keskitytään tietyihin

kieleen liittyviin ongelmiin tai erikoisuuksiin. Esimerkiksi Donaldson [3] on kerännyt
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joitain Python-ohjelmointikielen vastaisia argumentteja, joita kielestä useimmiten

käytetään, ja esittänyt niihin vasta-argumentteja. Seuraavaksi aiommekin tarkastella näitä

argumentteja hieman lähemmin.

Tavallisimmin Pythonista kritisoidaan kielen tapaa käyttää rivitystä koodiosioiden

erotteluun. Tämä huomio on tietenkin ymmärrettävä, mutta jos ajattelemme tilannetta

ohjelmoinnin perusopetuksen kannalta, voimme pitää sitä jopa kielen vahvuutena.

Esimerkiksi Ramalingamin ja Wiedenbeckin [28] tutkimus osoittaa, että

ohjelmointikielen notaatiolla on vaikutusta siihen, kuinka hyvin opiskelijat ymmärtävät

lähdekoodin rakennetta ja sisältöä. Koska Pythonin sisennysmenetelmä pakottaa

opiskelijan ottamaan käyttöön loogisen ja systemaattisen sisennystyylin, opettaa se

opiskelijan samalla jäsentämään lähdekoodinsa loogisiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi

Shannon [32] väittää Pythonin sisennystavan selkeästi parantaneen opiskelijoiden kykyä

hahmottaa ohjelmakoodin toimintaa. Lisäksi Grandell et al. [21] sekä Zelle [39] tukevat

käsitystä, jonka mukaan Pythonin ylimääräisistä merkeistä siistitty syntaksi helpottaa

ohjelmoinnin opettelemista. Omalla kohdallamme havaitsimme, että käyttämällä

lähdekoodin luomiseen Pythonin syntaksia tukevaa editoriohjelmaa eivät sisennykset

aiheuta ongelmia.

Toinen kommentoitia vaativa argumentti Pythonia vastaan on sen kutsuminen

skriptikieleksi. Olisi helppo väittää, että kyseinen kommentti, samoin kuin se että Python

ei tue C++ tai Java –syntaksia, on pelkkää ilkeämielistä vähättelyä [3]. Pythonin tausta

on pitkälti skriptauskielissä, mutta siitäkin huolimatta Pythonin uudempia

kehitysversioita voidaan pitää täysverisinä ohjelmointikielinä. Python on rakenteellisesti

Turing-täydellinen ohjelmointikieli, joka tukee niin funktionaalista kuin olio-pohjaistakin

ohjelmointityyliä. Lisäksi Zelle [39] huomauttaa, että Pythonin käyttäminen

perusopetuksen kielenä ei tietenkään poista opiskelijoiden tarvetta opetella myöhemmin

käyttämään laitteistoläheisempää ohjelmointikieltä. Sen sijaan laitteistoläheisestä

ohjelmointikielestä aloittaminen ei Zellen mielestä ole hyödyllistä, koska tällöin
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opiskelijat joutuvat opettelemaan perusrakenteita tarpeettoman monimutkaisilla

menetelmillä.

Pythonin asemasta aitona ohjelmointikielenä puhutaan myös Wrightin ja Mooren [37]

tutkimuksessa joka käsittelee ketteriä ohjelmointikieliä. Heidän käsityksensä on, että

Python, Ruby ja PHP ovat kielinä kehittyneet niin pitkälle perinteisestä skriptauskielen

määritelmästä, että termin käyttäminen niiden kohdalla ei enää ole paikkansapitävää.

Huolimatta siitä, että Python on korkean abstraktiotason ohjelmointikieli esimerkiksi

verrattuna C++:aan tai C:hen, on se ohjelmointikielenä vakavasti otettava työväline, jolle

löytyy ohjelmistoteollisuuden ja teknologiasektorin alalta vakaa käyttäjäkunta [37].

Python-ohjelmointikielen opetuskäytölle edullisia ominaisuuksia on listattu useissa eri

lähteissä [esim. 2,4,6,8,20,39]. Useissa näistä lähteistä erääksi Pythonin tärkeimmistä

syistä mainitaan sen yksinkertainen syntaksi. Jos esimerkiksi vertaamme Pythonia Java-

koodiin, näemme käytännössä kuinka tämä toimii. Toteutamme molemmilla

ohjelmointikielillä lähdekoodin, joka tulostaa komentoriville lauseen “Hello World”.

Javan ratkaisu näyttää seuraavanlaiselta:
class HelloWorld {
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("Hello, world!");
}
}

Kun taas Pythonilla luotu koodi olisi vastaavasti tämän näköinen:
print “Hello World!”

Kyseisten esimerkkien valossa on helppo ymmärtää, miksi jotkin ohjelmointikielet ja

olio-ohjelmointi voi olla vaikea asia ymmärtää opiskelijoille. Jos tarkastelemme

esimerkkinä käyttämäämme Java-koodia, voimme nähdä, että saadakseen koodin

toimimaan, on opiskelijalla oltava jonkilainen käsitys luokista, näkyvyydestä, funktioista,

parametreista sekä funktion määritteistä. Tämä ei tietenkään tarkoita ettei opiskelijan
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tarvitsisi ymmärtää näitä asioita, vaan sitä että ohjelmoinnin alkeiden opettelun kannalta

kyseiset termit voivat olla häiritseviä sekä viedä keskittymistä sivuraiteille. [3,39]

Toinen syy valita Python opetuskieleksi on sen dynaamisuus. Tällä ei pelkästään

tarkoiteta kielen muuttujia, jotka siis ovat dynaamisesti tyypitettyjä, vaan lisäksi

muistinhallintaa sekä tietorakenteet. Useimmiten juuri manuaalinen muistinhallinta sekä

erityisesti pointterien käyttö tietorakenteiden kanssa työskenneltäessä on vaikeimpia

asioita opiskelijoiden hahmotettavaksi [3, 16]. Koska Python käyttää dynaamista

muistinhallintaa sekä automaattista roskienkeruualgoritmia muistin ylläpitämisessä, ei

näitäkään asioita ole välttämätöntä opettaa vielä peruskurssilla, vaan ne voidaan jättää

jatkokursseille, jotka pidetään laitteistoläheisemmällä ohjelmointikielellä.

8.2 Python verrattuna C-kieleen

Tarkasteltaessa sitä, oliko Python paremmin ohjelmoinnin perusopetukseen soveltuva

ohjelmointikieli kuin C, joudumme huomioimaan seuraavat asiat:

• Python-ohjelmointiympäristö oli tarkoituksellisesti valittu siten, että

käyttöjärjestelmä ei asettanut rajoitteita. Tämän vuoksi opiskelijat eivät joutuneet

käyttämään kurssin alussa aikaa käyttöliittymään tai työskentely-ympäristöönsä

tutustumiseen.

• Kurssin aiheista karsittiin kielen vaihdoksen vuoksi pois sellaiset aiheet, joita

opiskelijat aiemmin olivat pitäneet vaikeina (staattinen muistinvaraus,

osoittimet).

• Kurssilla otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön suomenkielinen, nimenomaan

kurssia varten suunniteltu ohjelmointiopas, jossa oli täsmällisiä esimerkkejä

viikoittaisiin ohjelmointitehtäviin liittyen.

• Kurssilla otettiin käyttöön viikoittaiset pakolliset ohjelmointitehtävät, jolloin

kurssilla mukana pysyminen vaati ohjelmointikielestä riippumatta enemmän

aktiivisuutta kuin aikaisemmin.
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Näihin kommentteihin tulee kiinnittää huomiota kun arvioimme kielten soveltuvuutta

ohjelmoinnin perusopetukseen erityisesti C-kieleen verrattuna. On tietenkin totta, että

kyseiset kommentit pitävät osittain paikkansa, mutta niille voidaan kuitenkin esittää

vasta-argumentteja.

Koodin kääntyminen käytetyssä ajoympäristössä ei C-kielen yhteydessä takaa

lähdekoodin kääntymistä toisessa. Tämä ei ole kovinkaan suotuisa tilanne ohjelmoinnin

alkeisopetusta varten, koska tällöin ohjaus sekä neuvot muuttuvat väistämättä

alustariippuvaisiksi. Tämä taas vie resursseja yleisohjaukselta sekä varsinaiseta

opetukselta eikä ole kovinkaan tarkoituksenmukaista. Koska kursseilla on rajallisesti

käytettävää aikaa, ei ole kovinkaan hyödyllistä käyttää työkaluja, joiden käyttämisen

opetteleminen vie merkittävästi aikaa perusasioiden opettelusta. Ongelma korostuu,

koska samalla kun opiskelijoiden tulisi ymmärtää uuden konseptin – ohjelmoinnin -

asioita, he joutuvat opettelemaan käyttämään myös vierasta työskentely-ympäristöä.

Myös vaikeiden asioiden karsintaa on helppo pitää syynä parantuneisiin tuloksiin, mutta

tämän tulisi periaateessa merkitä myös kurssin suorituksen helpottumista. Tämä taas

tulisi näkyä kurssiin käytetyn työmäärään pienentymisenä. Tätä emme kuitenkaan

havainneet, itse asiassa kurssiin käytetyn työmäärän mediaani jopa kohosi. Ajankäytössä

näkynyt keskihajonnan pienentyminen taas kertoo, että opiskelijoiden käyttämä työmäärä

on ollut aiempaa yhtenäisempi.  Tämä viestii siitä, että opiskelijoiden suoritus ei ole ollut

yhtä vahvasti sidottu aiempaan ohjelmointitaustaan kuin aiemmin. Tämä taas viittaisi

ennemmin siihen, että kurssi itsessään ei ole ollut kokonaisuutena helpompi, vaan

yksittäiset konseptit olivat helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä. Vaikka tarkka

keskiarvo laskikin hieman, voidaan se osittain selittää epärealististen ääriarvojen (200+

tuntia) poistumalla. Lisäksi kurssilla oli edelleen vaikeita aiheita, kuten listat sekä

muuttujien nimiavaruudet ja näkyvyys.

Tätä ajattelutapaa tukee myös Donaldson [3] ja Zelle [39]. Heidän näkemyksensä asiasta

on, että korkean abstraktiotason ohjelmointikielen opettelu on hyvä tapa aloittaa
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ohjelmointiin tutustuminen, mutta se ei sulje pois tarvetta opetella laitteistotason

ohjelmointikieliä. Sen sijaan ohjelmoinnin perusteiden opettelussa korkean

abstrakiotason kielet ovat helpommin opetettavissa aiempaa kokemusta omaamattomille,

koska niiden toiminta on lähempänä ihmiskielen logiikkaa kuin laitteistotasoa.

Maurer [18] näkee opetuksessa käytettävien ohjelmointikielten valinnassa muutamia

muita tärkeitä havaintoja; yhden kielen leimaaminen ”oikeaksi” tai ”vääräksi”

aloituskieleksi on virheellistä eikä sitä tulisi harjoittaa. Sen sijaan usean erilaisen

ohjelmointikielen käyttäminen pitkällä aikavälillä on järkevämpää, jolloin aloituskieleksi

tulisi valita se, joka on helpoin oppia. Erityisesti tähän liittyen tulee huomata, että

Pythonin karsittu syntaksi sekä mahdollisuus kokeilla toimintoja interaktiivisen tulkin

ikkunan kanssa auttaa opiskelijoita ja helpottaa opettelua esimerkiksi C, C++ tai Java-

ohjelmointikieliin verrattuna [17, 21, 32]. Lopuksi voimme myös pohtia, onko

sivuaineopiskelijoiden tarpeellista oppia laitteistotason ohjelmointikieliä ollenkaan,

koska on luultavaa, että he eivät sellaisia tule työkseen käyttämään. Sen sijaan korkean

tason ohjelmointikielistä heille on luultavimmin apua esimerkiksi Excel-käskyjen tai

yksinkertaisten komentosarjojen luomisessa.

Kurssia varten kirjoitetun oppaan ottaminen käyttöön on ohjausryhmien

opetuspäiväkirjojen sekä yleisten mielipiteiden mukaan helpottanut selvästi kurssin

teknisten asioiden ymmärtämistä ja opettamista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä,

että kurssi itsessään olisi varsinaisesti helpompi, vaan että opiskelijoilla on ollut parempi

mahdollisuus opetella kurssilla käytettyjä konsepteja täsmällisten esimerkkien avulla.

Pääasiallisesti opiskelijat pitivät kyselyiden perusteella opasta erittäin hyödyllisenä,

joskin hieman vaikeaselkoisena käsikirjana. Lisäksi tulee huomioida, että myös

aiemmalla kurssilla oli C-opas, mutta se keskittyi enemmän yleisiin teknisiin rakenteisiin

selittämättä asioita tekniikoiden taustalla eikä varsinaisesti tarjonnut esimerkkejä

konseptien käytöstä.
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Viikoittaisia pakollisia ohjelmointitehtäviä käytettiin lähinnä ohjaamaan opiskelijat

jakamaan käytetyn työajan tasaisesti kurssin eri vaiheille. Myös aiemmalla kurssilla oli

pakollisia tehtäviä C-verkkokurssin muodossa, mutta ne kaikki oli mahdollista tehdä

välittömästi tunnusten auettua. Verkkokurssilla olleet tehtävät olivat arviolta helpompia

ja pienempiä, mutta niitä oli lukumäärällisesti enemmän; Jos ajattelemme vaikkapa B-

kurssin opiskelijaa, tuli hänen hyväksyttyä arvosanaa varten palauttaa Python-kurssilla

vähintään 13 ohjelmointitehtävää. Vastaavasti hän olisi aiemmalla C-kurssilla joutunut

koodaamaan keskimäärin 35 tehtävää. Tämän valossa vaikuttaisi siis siltä, että itse

asiassa C-kurssilla opiskelijat laitettiin jopa koodaamaan enemmän, mutta Python-

kurssilla jako oli toteutettu tasaisemmin. Python-kurssilla opiskelija pystyi lisäksi hieman

valikoimaan mitä tehtäviä teki, antaen lisää vapauksia ohittaa vaikeita asioita.

Lisäksi kannattaa huomioida, että opiskelijoiden läpipääsyprosentti tentistä nousi myös

merkittävästi, osoittaen että ainakin teorian hallinnassa on tapahtunut selkeä positiivinen

muutos. Tämä tietysti herättää myös kysymyksen siitä, kuinka moni aiemmalla kurssilla

osti tai teetätti muilla opiskelijoilla kurssiin liittyneen ohjelmointiprojektin. Yleisesti

tentissä kysyttävät asiat ovat näet olleet sellaisia, joita ilman harjoitustyön tekeminen ei

ole ollut mahdollista. Aikaisempina vuosina plagiarismitapauksia on ollut joitakin;

vuonna 2004 17 opiskelijaa jäi kiinni ja erotettiin kurssilta harjoitustyön kopioinnista

johtuen, vuonna 2005 vastaava luku oli 4. Vuonna 2006 yhtäkään opiskelijaa ei erotettu

kurssilta plagiarismin takia. Syynä tähän voi toki olla myös siirtyminen käyttämään

ohjelmointikieltä, joka ei ole niin tuttu kurssin ulkopuolisille henkilöille kuin C-kieli.

Näiden havaintojen perusteella voidaankin väittää, että Pythonilla on taipumus tuottaa

parempia tuloksia kuin C-kielen kun sitä käytetään ensimmäisen ohjelmointikurssin

opetuskielenä. Tämä perustuu nimenomaan siihen tosiseikkaan, että toteutetun kurssin

tulokset paranivat niin loppuarvosanoina kuin keskeytysprosentteina mitattuna samalla

huolimatta siitä, että opiskelijoilta vaadittu työmäärä pysyi suhteellisesti

muuttumattomana. Tulokset voidaan tiiviistää myös siten, että kurssin suoritti useampi

opiskelija paremmalla arvosanalla huolimatta siitä, että aloittaneita opiskelijoita oli yli 40
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vähemmän kuin aiempana vuonna. Lisäksi kurssin yleisilme ja opiskelijoiden asenne oli

positiivisempi ja kiinnostuneempi, samalla tavoin kuin aiemmin esiteltyjen Centre

Collegen [32], GIT:n [7] tai LCSC:n [23] tapauksissa.

8.3 Projektin saavuttamat tulokset

Kurssin tuloksista pystymme tekemään johtopäätöksiä, joiden pohjalta pystymme

arvioimaan kurssin onnistumista, sekä ohjelmoinnin kurssin perusjärjestelyihin liittyviä

ongelmakohtia. Tämän lisäksi voimme arvioida kurssin ohjelmointikielen valintaa sekä

arvioida Pythonin mielekkyyttä ohjelmoinnin perusopetuskielenä. Kerättyjen tietojen

pohjalta voimmekin esittää joitakin väittämiä ja tehdä johtopäätöksiä alussa esitettyjen

oletusten paikkansapitävyydestä.

Sivuaineopiskelijoiden matalampi lähtötaso ei vaikuta kurssin tuloksiin merkittävästi.

Itse asiassa sivuaineopiskelijoista koottu ryhmä B2 oli kurssin aktiivisin ja tehokkain

opiskelijaryhmä mitattuna palautettujen tehtävien suhteelisella määrällä. Tarkastelemalla

palautusjärjestelmän tilastoja voimme lisäksi havaita, että tehtävien kirjoittamiseen,

korjaamiseen tai palautukseen käytetyissä ajoissa ei eri ryhmien välillä ole merkittäviä

eroja. Tämä vahvasti osoittaa sitä, että toteutetulla ohjelmointikurssilla opiskelijoiden

henkilökohtaisista eroista tai luontaisesta ohjelmointitaidosta ei ollut merkittävää etua, tai

ainakin että niiden puuttumisesta ei ollut merkittävää haittaa.

Opiskelijat passivoituvat helposti. Itseopiskelevat harjoitusryhmät A1 ja B1 olivat kautta

linjan heikompia kuin ohjaustilaisuuksiin osallistuvat ryhmät A2 ja B2. Lisäksi laskeva

palautuskäyrä ja läsnäolotiedot kertovat siitä, että ainoastaan joka neljäs opiskelija (26 %,

48/187) kävi luennot loppuun asti. Lisäksi palautettujen harjoitustehtävien määrässä oli

selkeä laskusuuntainen trendi. Passivoitumista kiihdyttää lisäksi tehtävien kanssa olleet

ongelmat: tehtävien ajankäyttökuvaajaa (kuva 9) tarkastelemalla voimme nähdä, että

ainakin piikkien kohdalla olevien tehtävien vaikeustasoa tulisi tarkastaa. Syy voi olla

viikottaisen aiheen vaikeudessa verrattuna aiempiin aiheisiin – toistorakenteet viikolla 5,

ulkoiset tiedostot viikolla 7 - mutta on oletettavaa, että osasyy ajankäyttöongelmiin on
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myös itse tehtävien vaikeudessa. Koska kurssin vaikeustaso heittelehtii, eivät opiskelijat

välttämättä jaksa yrittää tehtäviä riittävän paljon ja jäävät odottamaan seuraavaa ”helppoa

viikkoa”. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa opiskelijat eivät itse asiassa opi asioita riittävän

hyvin, jolloin kurssi vaikeutuu entisestään, mikä taas näkyy suoraan palautettujen

tehtävien määrässä laskusuuntaisena trendinä.

Ongelmaksi tämä muodostuu sen takia, että aktiivisen osallistumisen ja opiskelijan

saavuttaman tuloksen välillä on havaittavissa yhteys esimerkiksi viimeisen

kolmanneksen osallistumisaktiivisuutta ja loppuarvosanaa vertailemalla: tämän vuoksi

aktiiviseen osallistumiseen rohkaisevien menetelmien käyttämiselle on selvä tarve.

Voidaankin jopa sanoa, että ohjelmoinnin kurssin tulisi kehoittaa tai motivoida

aktiiviseen osallistumiseen koko kurssin ajan. Tulee kuitenkin huomioida se tosiseikka,

että joillekkin opiskelijoille riittää myös arvosana 1 tai 2, joten kaikkia ongelmia

aktiivisuuden korostamisella ei pystytä ratkaisemaan.

Ohjelmointiympäristön valinta on kriittistä. Käyttämällä ohjelmointityökaluja, jotka ovat

alustariippumattomia, voidaan kurssin resurssit ohjata tehokkaammin yleispätevien

ohjeiden ja nimenomaan ohjelmoinnin opettamiseen. Tämä mahdollistaa myös

täsmällisemmän ja tarkemman oppimateriaalin tuottamisen. Tämä havaittiin kurssilla

nimenomaisesti ongelmakohtien täsmentymisenä aihealueista yksittäisiin ongelmiin.

Lisäksi tämä vähentää merkittävästi yhteensopivuusongelmia, joita kurssilla voi

myöhemmin tehtävien kompleksisuuden kasvaessa esiintyä sekä parantaa kurssin

opetushenkilöiden mahdollisuuksia neuvoa opiskelijoita esimerkiksi sähköpostin

välityksellä.

Opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen vaikutusta kurssin tuloksiin voidaan arvioida

myös tarkemmin. Jo aiemmin puhuimme siitä, että sivuaineopiskelijoiden tapauksessa

aiempi osaaminen – tai lähinnä osaamisen puute – ei vaikuta merkittävästi ohjelmoinnin

perusteiden tasoisella ohjelmoinnin kurssilla. Tätä väitettä voidaan tukea myös muilla

työajan tai osallistumisaktiivisuuden ja varsinaisten arvosanojen avulla. Tarkastelemalla
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kurssin suorittaneiden opiskelijoiden käyttämää työmäärää, voimme havaita sen olleen

suhteellisen tasaväkinen; useita alle 40 tai yli 120 tunnin tuloksia ei enää ollut, joten

opiskelijat käyttivät suunnilleen samanlaisia työmääriä samojen tehtävien tekemiseen.

Lisäksi kurssin tuloksien arviointi palautettujen tehtävien ja loppuarvosanojen sekä

viimeisen kolmanneksen osallistumisaktiivisuutena osoittaa, että erinomaista arvosanaa

varten kurssilla oli tehtävä töitä koko kurssin ajan huolimatta siitä, millainen

ohjelmointikokemus opiskelijoilla oli. Myös palautusjärjestelmän tilastot paljastavat, että

eri harjoitusryhmien välillä ei merkittäviä eroja esiintynyt käytetyn ajan, eikä

palautettujen tehtävien määrän suhteen. Mikäli aiempi tietotekniikan osaaminen olisi

voimakkaasti vaikuttanut tuloksiin, olisi tämä näkynyt mm. A-ryhmien loppuarvosanojen

kertymänä loppupäähän sekä käytetyn ohjelmointiajan pienentymisenä. Koska tulokset

ovat samoja B-ryhmien kanssa, voimme olettaa että ohjelmointikokemus tai luontainen

taipumus tietotekniikkaa kohtaan ei merkittävästi vaikuta opiskelijoiden kykyyn oppia ja

ymmärtää ohjelmoinnin peruskonsepteja ja täten kykyä oppia ohjelmoinnin

peruskurssilla vaadittavia taitoja.

Ilmeistä oli myös, että opiskelijat ymmärtävät koodaustekniikoiden perusperiaatteet

esimerkkien ja ohjeiden avulla, mutta eivät välttämättä osaa käyttää niitä. Tämä voidaan

havaita virhelokin rakenteesta, jossa aluksi opiskelijoiden yleisimmät virheet ovat

syntaksissa, nimeämisessä ja sisennyksessä. Kurssin jatkuessa näiden virheiden määrä

pienenee voimakkaasti, kun taas teknisten virheiden määrä pysyy melko lailla vakiona,

hieman loppua kohti kasvaen tehtävien kompleksisuuden kasvaessa. Voidaan siis olettaa,

että opiskelijat ymmärtävät tekniikoiden konseptin – esimerkiksi toistorakenteet,

aliohjelmat sekä tiedostojen toiminnan - mutta ongelmat syntyvät nimenomaan luennoilla

opetetun teorian siirtämisestä käytännön koodaamistaidoiksi. Tähän viittasi myös

välikyselyn tulos, jossa opiskelijat pitivät vaikeimpana asiana hahmottaa koodistaan

löytyviä virheitä sekä suunnitella toimiva ohjelmakoodi sanallisen tehtävänannon

pohjalta, mutta samalla väittivät osaavansa yksittäiset rakenteet hyvin. Sama tulos on

havaittavissa myös loppukyselyssä: opiskelijat edelleen väittivät pääsääntöisesti
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ymmärtävänsä ja osaavansa yksittäiset rakenteet, mutta koodin toteuttaminen

suunnittelulähtöisesti oli vaikeaa.

Opiskelijoiden koodintuottamistaito kasvaa vasta kurssin jälkimmäisellä puoliskolla –

viikoilla 9-11 - niin korkealle tasolle, että tekniset virheet nousevat merkittäviksi

syntaksisten virheiden ohella. Tämä voidaan selvästi havaita virhelokista kootuista

tilastotiedoista, joiden mukaan syntaksi- ja nimivirheiden määrä laskee ensimmäisen

kerran viikolla 9 niin pieneksi, että teknisten virheiden osuutta voidaan pitää

merkittävänä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävien suunnittelussa sekä

opetettavien asioiden painotuksessa myöhemmillä kursseilla. Vaikka opiskelijoiden

mielenkiinnon vähentyminen kurssin loppua kohti laskeekin virheiden kokonaismäärää

kaikissa virhekategorioissa, vähentyy se suhteellisesti eniten juuri lähdekoodin

kirjoitusasuun liittyvien virheiden ryhmässä.  Tämä viittaisi siis siihen, että opiskelijat

tekevät ohjelmoidessaan alkuun huolimattomuus- ja kirjoitusvirheitä, mutta ymmärtävät

teoriassa kuinka koodin yksittäisten osien tulisi toimia. Tätä ilmiötä tulisi jatkossa tutkia

lisää, sillä se vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen, minkälaisia ohjelmointikieliä

ohjelmoinnin perusopetuksessa tulisi käyttää.

Lisäksi tutorointipohjaisten ohjaustilaisuuksien vaikutusta ohjelmoinnin oppimiseen

tulisi tutkia tarkemmin. Vaikka keräämämme data vaikuttaisi siltä, että harjoituksiin

osallistuminen ei merkittävästi vaikuta loppuarvosanaan, tulisi ohjausryhmien toimintaa

ja hyödyntämistä opetuksessa tarkastella lähemmin. Nyt voimme ainoastaan olettaa, että

kurssin itseopiskeluoppilaat ovat samanarvoisessa asemassa kuin ne, joille tarjottaan

mahdollisuus ohjaustilaisuuksiin.

8.4  Havaitut kehitystarpeet

Lopuksi voimme vielä arvioida itse kurssia ja sen sisältöä. Kurssin tekninen

infrastruktuuri tuntuisi toimivan, joskin siinä ilmeni edelleen joitain pieniä ongelmia

joista tulisi päästä eroon. Jatkokehityksen kannalta seuraavat toimenpiteet tulisi kuitenkin
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suorittaa ennen kurssin seuraavaa toteutuskertaa, jotta kurssilla esiintyneistä ongelmista

päästäisi eroon ja jotta saisimme vertailukohtia kurssien välille.

• Harjoitustehtävien yleinen oikoluku sekä tarkastuskierros kaikille tehtäville.

Erityinen huomio viikkojen 2-4 tehtäviin. Tämä olisi tärkeää myös sen takia että

opiskelijat saisivat kurssin alussa muutaman helpommin sujuneen viikon myötä

positiivisen kuvan ohjelmoinnista ennen kuin kurssi etenee vaikeampiin aiheisiin.

• Viikkojen 5-7 sekä 12 harjoitustehtävien vaikeustason uudelleenarviointi.

Erityisesti näillä viikoilla oli havaittavissa (kuvat 9, 10) selkeästi se, että tehtävät

olivat joko tarpeettoman vaikeita tai monimutkaisia, kiihdyttäen opiskelijoiden

passivoitumista ja tippumista kurssilta.

• Oppaan esimerkkien täydentäminen sekä löytyneiden virheiden korjaaminen.

Itsestäänselvä toimenpide: kurssilla käytetystä oppaasta löytyi muutaman oikean

virheen lisäksi aiheita, jotka sotkivat kurssin opiskelijoita sekä aiheita, joihin olisi

kaivattu enemmän esimerkkejä.

• Harjoitustyön mielekkyyden arvioiminen ja mahdollinen uudelleensuunnittelu.

Koska harjoitustyö haluttiin pitää samana kuin aikaisemmin suoran vertailun

mahdollistamiseksi, ei työ varsinaisesti hyödyntänyt kovinkaan paljon Pythonin

ominaisuuksia, joita taas harjoitustehtävissä käytettiin useasti. Tämä osaltaan

saattoi johtaa siihen, että harjoitustyö koettiin melko vaikeaksi, mikä olikin yksi

tärkeimpiä opiskelijoiden kurssin keskeyttämiseen johtaneita syitä.

• Kurssin sisällössä on muutamia aiheita, joiden sisällyttämistä kurssin

opetusaiheisiin tulisi harkita. Esimerkiksi luokka-rakenteen esittely kurssin

puolivälissä rakenteisena tietotyyppinä helpottaisi siirtymistä olio-ohjelmointiin

myöhemmillä kursseilla.

Kaiken kaikkiaan listatut ongelmat ovat yksittäisiä osakokonaisuuksia tai keskittyvät

lähinnä viimeistelyyn ja muutamien pienten muutosten tekemiseen. Varsinaisia isoja

ongelmia, jotka olisivat vaikuttaneet kurssiin kaikilla sen osa-alueilla, ei enää löydetty.

Kokonaisuutena kurssi siis toimi joka tapauksessa hyvin, joten voimme sanoa, että

kurssin uusi tekninen infrastruktuuri täytti sille asetetut tavoitteet vähintään tyydyttävästi.
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Projekti itsessään tuotti yleisesti hyödyllisenä pidetyn ohjelmointioppaan, jota voidaan

pitää ensimmäisenä suomenkielisenä vain Python-ohjelmointikieleen keskittyvänä

oppaana, sekä kurssin, joka niin opetushenkilökunnan kuin tilastojenkin valossa toimi

aiempaa paremmin. Koska jokaisella virallisella mittarilla – arvosanat,

läpipääsyprosentti, työmäärä – mitattuna kurssi joko oli haluttujen arvojen sisällä tai

tuotti odotusten kaltaisia tuloksia, voimme todeta että projekti onnistui asettamiensa

tavoitteiden täyttämisessä.
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9 YHTEENVETO

Kehitysprojekti onnistui siis kokonaisuutta ajatellen vähintäänkin tyydyttävästi.

Tärkeimpiä huomoita itse projektista oli se, että työkalujen ja menetelmien valinnalla

pystytään vaikuttamaan kurssin toteutumiseen merkittävästi. Myös tukimateriaalin

valinta ja kokoaminen tulisi tehdä huolellisesti, sillä erityisesti esimerkeillä ja

yksityiskohtaisilla ohjeilla varustetusta oppaasta oli apua niin opettajille kuin

oppilaillekkin.

Opiskelijoiden käyttäytymiseen kurssilla pystytäänkin lähinnä vaikuttamaan ainoastaan

poistamalla ongelmia, joiden vuoksi opiskelijat voivat jäädä jumiin kurssin etenemisen

kanssa ja passivoitua. Koska passivoitunut opiskelija on myös todennäköisesti sellainen,

joka vastoinkäymisten jatkuessa lopettaa kurssin, tulisi erityisesti vaikeustasoon ja

tukijärjestelmiin kiinnittää huomiota uutta kurssia suunniteltaessa. Lisäksi kannattaa

pitää mielessä, että ihmiset käsittävät asioita hieman eri tavoin, joten sanavalinnat ja

kirjoitusasu annetuille tehtävänannoille, ohjeille sekä muulle kurssimateriaalille tulisi

valita ja oikolukea huolellisesti.

Tehtävien ja luentojen suunnittelussa tulisi myös korostaa opiskelijoita kiinnostavia

aiheita tai luoda työvälineitä, jotka toimisivat ”oikean ohjelman” kaltaisesti. Tällä

tarkoitetaan nimenomaan pienistä osakokonaisuuksista toteutettuja ohjelmia, jotka

muodostaisivat hyödyllisen työkalun kuten sähköisen uutissyötelukijan (RSS-lukijan) tai

jonkinlaisen pelin tai työkalun kuten laskimen. Myös graafisten käyttöliittymien tuomat

mahdollisuudet ja ”uutuusarvo” tulisi pitää mielessä; joskaan aihe ei ehkä sovi

ohjelmoinnin perusteisiin, voitaisi graafisen käyttöliittymän alkeita esitellä kurssin

loppupuolella mielenkiintoa herättävänä sivujuonteena.

Jatkotutkimuksen aiheita aiemmin mainittujen kehitystarpeiden lisäksi olisikin

nimenomaisesti virtuaalisen opetusympäristön kehittäminen, sekä opiskelijoiden
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kurssinaikaisten tulosten mukaan ohjautuvan kurssirakenteen tutkiminen. Lisäksi

havaitsemamme ilmiöt virhetilastoista sekä ajankäytöstä tulisi tutkia tarkemmin: jos

alustavat havainnot pitävät paikkansa, voimme entisestään parantaa opetustuloksia

ottamalla opiskelijoiden koodinlukutaidot ja kehityksen huomioon. Luonnollisesti myös

animoitu ohjelmakoodin esitys sekä muut visuaaliset opetuksen apuvälineet luennoilla ja

harjoituksissa muodostavat toisen kokonaisuuden, jonka hyötyjä ja mahdollisuuksia

ohjelmoinnin opetuksessa tulisi tarkastella enemmän.
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LIITE 1: TILASTOTAULUKOT

A.1: Aloituskyselyn taulukot

Taulukko A1: Opiskelijoiden ilmoittama ohjelmointikokemus koodiriveinä arvioituna. B-kurssin
arvot suluissa.

Kirjoitettujen

ohjelmien

määrä

En yhtäkään alle 10 1-100 yli 100

alle 50 riviä

koodia

35: 27,6 %

(33: 56,9 %)

43: 33,9 %

(18: 31 %)

42: 33,1 %

(6: 10,3 %)

7: 5,5 %

(1: 1,7 %)

50-1000 riviä

koodia

68: 58,1 %

(45: 81,8 %)

39: 33,3 %

(9: 16,4 %)

9: 7,7 %

(1: 1,8 %)

1: 0,9 %

 (0)

yli 1000 riviä

koodia

101: 91 %

(52: 98,1 %)

9: 8,1 %

(0)

1: 0,9 %

(1: 1,9 %)

0 (0)

Taulukko A2: Opiskelijoiden mielipiteitä syistä osallistua kurssille. Kyselyssä käytetty asteikko: 1 (ei
pidä paikkaansa) – 5 (pitää paikkansa)

Väittämä A:n

keskiarvo

Vastaajia B:n

keskiarvo

Vastaajia

Kurssi on pakollinen 4,5 129 3,4 58
Ei ole parempiakaan kursseja

valittavana
1,9 127 2,4 58

Haluan ymmärtää, mistä

ohjelmoinnissa on kysymys
3,8 128 3,6 58

Haluan oppia ohjelmoimaan 4 129 3,4 58
Tarvitsen / luulen tarvitsevani

ohjelmointitaitoa opinnoissani
3,8 128 2,8 58

Tarvitsen / luulen tarvitsevani

ohjelmointitaitoa työssäni
3,5 128 2,8 58

Tarvitsen / luulen tarvitsevani

ohjelmointitaitoa harrastuksissani
2,6 129 2,1 58



Taulukko A3: Opiskelijoiden käyttöliittymien tuntemus.
Käyttöjärjestelmä Aivan outo Olen kuullut Olen käyttänyt Olen ohjelmoinut

tässä ympäristössä

Windows 0

(0)

0

(0)

83: 64,3%

(52: 89,7 %)

46: 35,7 %

(6:10,3 %)

DOS 1: 0,8 %

(3: 5,2 %)

15: 11,6 %

(11: 19 %)

92: 71,3 %

(42: 72,4 %)

21: 16,3 %

(2: 3,4 %)

Linux 8: 6,3 %

(0)

59: 46,5 %

(38: 69,1 %)

52: 40,9 %

(13: 23,6 %)

8: 6,3 %

(4: 7,3 %)

Unix 12: 9,5 %

(9: 16,7 %)

65: 51,6 %

(33: 61,1 %)

38: 30,2 %

(10: 18,5 %)

11: 8,7 %

(2: 3,7 %)

Muu 32: 52,5 %

(15: 65,2

%)

19: 31,1 %

(3: 13 %)

8: 13,1 %

(4:17,4 %)

2: 3,3 %

1: (4,3 %)

Taulukko A4: Opiskelijoiden aiempi tietokoneiden käyttökokemus.
Käyttökohde A B
Internetissä seikkailuun 126 (98,4 %) 58 (100 %)
Sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen 125 (97,7 %) 58 (100 %)
Pelaamiseen ja/tai videoiden katseluun 122 (95,3 %) 55 (94,8 %)
Tekstinkäsittelyyn ja/tai taulukkolaskentaan 123 (96,1 %) 57 (98,3 %)
Kuvien/Elokuvien käsittelynn 100 (78,1 %) 44 (75,9 %)
Nettisivujen tekoon tai ylläpitoon 65 (50,8 %) 15 (25,9 %)
Ohjelmointiin 57 (44,5 %) 11 (19 %)

Muuhun käyttötarkoitukseen 12 (9,4 %) 1 (1,7 %)



A.2: Välikyselyn taulukot

Taulukko A5: Kuinka vaikeiksi opiskelijat kokivat Python-ohjelmointikielen eri osa-alueet kurssin
puolivälissä.

Aihe Kurssi A Kurssi B

1 = en osaa/ymmärrä …
4 = ymmärrän hyvin

1  2  3  4 ka. 1 2 3 4 ka.

Python-kielen
kirjoitussäännöt

1 14 78 25 3,1 1 6 38 9  3

Tietojen tulostaminen 1 8 64 45 3,3 0 4 33 17 3,2

Tietojen syöttäminen 1 11 64 42 3,2 0 6 36 12 3,1

Laskutoimitukset 1 7 67 43 3,3 0 3 42 9 3,1

Vertailulausekkeet 1 18 67 31 3,1 0 13 32 9 2,9

Merkkijonojen käsittely 1 29 73 15 2,9 0 11 38 5 2,9

Sijoituslause 2 33 58 25 2,9 0 18 27 8 2,8

Ehtolause 1 10 72 35 3,2 1 9 36 8 2,9

Alkuehtoinen toisto 4 31 62 21 2,8 1 20 31 2 2,6

Askeltava toisto 3 41 56 18 2,8 2 25 26 1 2,5

Sisäkkäiset ohjelmarakenteet 3 29 66 20 2,9 1 21 29 3 2,6

Muuttujan tyypit 2 31 61 24 2,9 0 18 32 4 2,7

Muuttujan roolit 3 33 63 19 2,8 0 26 26 2 2,6

Tiedostonkäsittely 4 33 68 11 2,7 3 22 26 3 2,5

Aliohjelmat 4 32 61 21 2,8 1 22 27 4 2,6

Nimiavaruudet 7 42 58 10 2,6 7 25 21 1 2,3



A.3: Harjoitusryhmistä kerätyt taulukot

Taulukko A6: Palautetut ohjelmointitehtävät viikoittain. Viikolla 1 ainoastaan 1 ohjelmointitehtävä,
ei ryhmäjakoa. Viikoilla 8-14 A-ryhmät 3 tehtävää/viikko, B-ryhmät 2 tehtävää.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Max

A1 104 165 177 177 153 153 127 141 127 101 93 73 73 36 204

A2 - 157 164 162 145 144 122 124 124 109 116 86 83 27 186

B1 47 44 52 52 37 42 26 29 22 15 14 10 12 5 63/42

B2 - 99 102 103 75 79 69 49 51 46 51 21 29 11 108/72

Taulukko A7: Vastattujen viikkotehtävien määrä.  Tehtäviä 5 kpl / viikko.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Max

A1 - 274 253 279 280 282 267 - 248 194 192 229 185 - 340

A2 - 253 188 226 218 251 247 - 224 208 207 198 214 - 310

B1 - 79 58 60 63 73 79 - 65 65 45 51 59 - 105

B2 - 162 124 139 141 156 141 - 111 120 114 120 106 - 180


