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Robotit tulevat!



Humanoidirobotit oppimisen tukena 

Humanoidirobotti = robotti, joka muistuttaa 
ruumiinrakenteeltaan ihmistä

Robotit ovat tekoälyn fyysinen ulottuvuus:

● puheentunnistus
● puhesynteesi
● luonnollisen kielen prosessointi
● tiedonhaku
● päättely
● koneoppiminen
● tunteiden tunnistaminen



NAO6 on Softbank Roboticsin 
kehittämä pieni ja ystävällisen 
näköinen humanoidirobotti. Se on 
suunniteltu olemaan 
vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. 

NAO6:a käytetään tutkimuksessa, 
opetuksessa ja terveydenhuollossa 
ympäri maailmaa.

Puhun yli 
20:a kieltä!

Hello!
¡Hola!

Bonjour!

مرحبًا
你好

Humanoidirobotti NAO6



Ohjelmisto = Robotin aivot
Elias Robot on puhekäyttöliittymään perustuva oppimissovellus. 
Elias Robot -sovellusta voi käyttää useiden laitteiden kanssa: älypuhelimet, tabletit, 
kannettavat tietokoneet, humanoidirobotit...



“Social robots provide a compromise between the virtual and real world, 
as they have a physical, 3D presence and can exhibit complex behaviour 
patterns, but appear less intimidating than humans.

The long-term studies show that robots have the potential to enrich the 
learning experiences of students. Importantly, some of the benefits when 
students are interacting with robots are also transferring to their 
interactions with other people.

Humanoid robots have shown to help facilitate therapy for children on the 
autism spectrum, helping them to develop social interaction and 
communication skills.”

(Australian E-Health Research Centre)

Humanoidirobotit oppimisen tukena

INHIMILLISYYS SELKEYS HELPPO-
TAJUISUUS NEUTRAALIUS VUORO-

VAIKUTTEISUUS HAUSKUUS



Miten robotit auttavat oppimaan?

https://docs.google.com/file/d/0BxoakOBxTH4aTHF1NmtFTFFsQTA/preview?resourcekey=0-SDOwTv3Z75ThMLrfbVYNTw


Miten robotit auttavat oppimaan?



Miten robotit auttavat oppimaan?

http://www.youtube.com/watch?v=OMseiXnqpkw&t=58


Miten robotit auttavat oppimaan?



Elias Robot - pedagogiset lähtökohdat

● Holistinen oppimiskäsitys; tunteilla on 
suuri merkitys oppimisessa

● Turvallinen oppimisympäristö

● Aikaa kuuntelemiselle ja toistolle

● Oppimisen omatahtisuus

● Kielioppi opitaan oikeissa 
käyttötilanteissa

● Kielitietoisuus ja omakielisyys; tuki 
omalla äidinkielellä

TOISTA - MUISTA - PUHU



Elias Robot

● Lisäsi motivaatiota opiskella kieliä

● Teki ilmapiiristä rentoutuneemman ja keskittyneemmän

● Kannusti yhteistyöhön

● Rohkaisi vieraan kielen puhumista

(Tampereen yliopisto 2019: Learning and teaching experiences with a persuasive social robot in 

primary school)

https://researchportal.tuni.fi/en/publications/learning-and-teaching-experiences-with-a-persuasiv

e-social-robot-

Tutkimustuloksia

https://researchportal.tuni.fi/en/publications/learning-and-teaching-experiences-with-a-persuasive-social-robot-
https://researchportal.tuni.fi/en/publications/learning-and-teaching-experiences-with-a-persuasive-social-robot-


● Opiskelijat kysyivät robotilta apua hieman useammin kuin ihmisopettajalta

● Ihmisopettaja auttoi usein opiskelijaa pyytämättä, robotti vain silloin kuin 

opiskelija pyysi apua

● Robottiavusteisissa tilanteissa oli enemmän naurua

● Kielellisen aineksen määrä oli robottiavusteisissa tilanteissa rajatumpi => selkeys

(Stadin osaamiskeskus 2016: Toisto-Robo / Humanoid Robot as a Teacher Assistant)

https://robots4learning.files.wordpress.com/2018/09/17305-r4l_hri_2017_paper_5.pdf

Stadin osaamiskeskus: Toisto-Robo -pilotti

https://robots4learning.files.wordpress.com/2018/09/17305-r4l_hri_2017_paper_5.pdf


”Robotin kanssa on helppo harjoitella. Ei tarvitse 
pelätä väärin vastaamista. Robotti antaa 
kannustavan palautteen, eikä arvostele.”

”Aluksi sitä ajatteli, kuten monet muutkin 
ajattelivat, että kyseessä on vain puhuva lelu. 
Mutta nyt kokemuksen pohjalta voin sanoa, ettei 
todellakaan ole. Tämä on varmasti ja toivottavasti 
tulevaisuutta.”

Robotit aikuisten perusopetuksessa



Robotit aikuisten perustaitojen oppimisen tukena

“Virheet eivät nolostuta, kun 
robotti korjaa ne.”

“Humanoidirobotti tuo 
leikillisyyttä, joka on eduksi 
oppimisessa.” 



Mitä robotin kanssa voi oppia?
● Suomi (Tasot A1 - A2)
● Työelämän kieli



Mitä robotin kanssa voi oppia?
Matematiikka ja numerotaidot



Mitä robotin kanssa voi oppia?
Kansalais- ja yhteiskuntataidot



Oppimista vuorovaikutuksessa 



Opettajat sisällön luojina
Valmiin sisällön lisäksi opettajat voivat luoda itse vuorovaikutteisia opetussisältöjä nopeasti ja 
helposti - ohjelmointitaitoja ei tarvita.

Oppituntieditorin avulla voi lisätä oppitunteihin monenlaisia sanastoharjoituksia, 
dialogiharjoituksia, kuvia, videoita tai tietovisoja.



Ihmisen ja robotin vuorovaikutus
Human Robot Interaction = HRI

Monitieteinen tutkimusala:

● tekoäly
● robotiikka
● NLU/NLP, luonnollisen kielen ymmärtäminen ja 

prosessointi
● muotoilu
● humanistiset tieteenalat
● sosiaalitieteet

On tärkeä saada mukaan kehitystyöhön myös 
pedagogiikan asiantuntijoita!



Eettisiä kysymyksiä
Millaisia eettisiä kysymyksiä robottien opetuskäyttöön liittyy?

Kuinka ne voidaan ratkaista?

1) Robotin sosiaalinen käytös ei vastaa sen todellisia 
sosiaalisia kykyjä 

2) Robotti ei tunne, vaikka se pystyy jäljittelemään 
tunneilmaisuja

● Ihmiskontaktin puute

● Yksityisyyden menettäminen

● Kiintyminen

?



Robotit eivät korvaa opettajia, mutta niiden 
avulla opettaja voi monistaa pedagogisen 
asiantuntijuutensa!



Robotista virtuaalirobotiksi



Uusia mahdollisuuksia
GPT-3, 
“Generative Pre-trained Transformer 3” 

OpenAI (Elon Musk)

Tekstigeneraattori / kielimalli, joka tuottaa 
ihmismäistä tekstiä:

● Entistä luonnollisemmat keskustelut 
robotin kanssa

● Opettajan ei tarvitse suunnitella 
oppituntien sisältöä, robotti luo ne 
toivotun aiheen mukaan

https://beta.openai.com/
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