
 

 

 

 

 

 

 

 

KESKINEN, AKI 

DIGITAALISTEN PELIEN HYÖDYNTÄMINEN TULEVAISUUDEN TAITOJEN 

(21ST CENTURY SKILLS) HARJOITTELEMISESSA JA OPPIMISESSA 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 

2014 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

 

Luokanopettajakoulutus 

 

Tekijä 

Keskinen, Aki 

 Työn nimi 

Digitaalisten pelien hyödyntäminen tulevaisuuden taitojen (21st century skills) harjoittelemisessa ja oppimisessa 

  
Pääaine 

Kasvatustiede 

Työn laji 

Pro gradu -tutkielma 

Aika 

Toukokuu 2014 

Sivumäärä 

48 + 2 

Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen tulevaisuuden taitojen (21st century skills) harjoittelemista ja oppimista 

digitaalisia pelejä hyödyntämällä. Tutkimuksen teoriaosassa esittelen nykypäivän oppijalle tärkeät tulevai-

suuden taidot. Teoriaosa käsittelee myös digitaalisten pelien hyödyntämistä näiden kriittisen taitojen oppimi-

sessa sekä antaa opettajalle selkeitä ohjeita pelien integroimisesta osaksi luovaa ja hauskaa oppimista. 

 

Tutkimusta varten tarkastelin aluksi kuutta mobiilia oppimispeliä. Tulevaisuuden taitojen harjoittelemista ja 

oppimista päädyin tutkimaan kaupallisen viihdepeli Minecraftin avulla. Minecraft on hiekkalaatikkopeli, 

jonka virtuaalimaailmassa on mahdollista tehdä erilaisia rakennelmia käyttämällä pelistä löytyviä teksturoi-

tuja palikoita. Peli on erittäin suosittu lasten ja nuorten keskuudessa. 

 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimukseen osallistunut koehenkilö oli ekaluokkalainen, vähän 

digitaalisia pelejä pelannut 8-vuotias poika. Aineiston keräsin koehenkilölle järjestetystä noin kahden tunnin 

mittaisesta pelitilanteesta. Pelitilanteesta kuvatun videon ja pelaamisen jälkeen suoritetun teemahaastattelun 

litteroin ja käsittelin sisällönanalyysin keinoin QSR NVivo 10 -ohjelmaa apuna käyttäen. Aineiston koodasin 

tulevaisuuden taitojen: kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, yhteistyö ja kommunikointi, luovuus ja inno-

vaatio, sekä tietotekniikan käyttötaidot mukaan. 

 

Tutkimukset osoittivat, että mobiilit oppimispelit ovat liian yksinkertaisia, eikä niillä ole mahdollista harjoi-

tella ja oppia monipuolisesti tulevaisuuden taitoja. Minecraft -pelin osalta tutkimustulokset ovat rohkaisevia 

ja osoittavat pelin soveltuvan hyvin tulevaisuuden taitojen harjoittelemiseen ja oppimiseen. Tutkimustulosten 

perusteella Minecraft -peliä kannattaa hyödyntää tulevaisuuden taitojen harjoittelemisessa. Minecraft on 

luova, innostava ja hauska tapa oppia. 
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1 Johdanto 

Suomalaisten oppilaiden heikentyneiden (PISA) oppimistulosten ja tyttöjen ja poikien op-

pimistuloerojen kasvamisen myötä on herätty keskustelemaan Suomalaisen peruskoulun 

tilasta. Opetusministeriön helmikuussa 2014 julkaisemassa tiedotteessa ilmoitettiin laaja-

pohjaisen ”Tulevaisuuden peruskoulu – Uuteen nousuun!” -kehittämishankkeen käynnis-

tämisestä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). Kehittämishankkeen tavoitteena on löytää 

keinot oppimistuloserojen kaventamiseen tyttöjen ja poikien välillä sekä oppilaiden sosio-

ekonomisesta taustasta riippumatta. Hanke selvittää myös kouluviihtyvyyden ja motivaati-

on parantamiseen tähtääviä järjestelyjä. Peruskoulua halutaan järjestää uudelleen ja ottaa 

käyttöön uusia, oppimistuloksia ja motivaatiota parantavia opetusmenetelmiä. Tarkaste-

luun otetaan myös erilaiset oppimisympäristöt ja oppimismateriaalit, kuten oppimispelit. 

Aiemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet digitaalisten pelien olevan hyödyllisiä esimer-

kiksi kielten opiskelussa sekä luovuuden kehittämisessä (Peterson, 2010; Jackson, Witt, 

Games, Fitzgerald, von Eye & Zhao, 2011; Kiili, K., Kiili, C., Ott & Jönkkäri, 2012). 

Nykyaikana lapset tutustuvat erilaisiin peleihin ja virtuaaliympäristöihin hyvin nuorena. 

Pelaaminen, erityisesti konsolipelit, on usealle lapselle lähes jokapäiväistä viihdettä. Yhä 

useammalla alakoululaisella on käytössään myös älypuhelin tai tabletti. Prenskyn (2001) 

mukaan nykypäivän koululaiset ovat sukupolvea, joka on viettänyt koko elämänsä käyttäen 

tietokoneita, videopelejä, digitaalisia musiikkisoittimia, videokameroita, matkapuhelimia ja 

kaikkia digitaalisen ajan leluja. Tämän myötä oppilaiden ajattelu- ja tiedon prosessointita-

vat ovat aiempiin sukupolviin verrattuna erilaiset. Tietokoneet, videopelit ja internet ovat 

heidän “äidinkielensä”. Prensky kutsuu heitä diginatiiveiksi (eng. digital natives).  

Koulujen on pystyttävä vastaamaan tähän haasteeseen uudistumalla ja hyödyntämällä ny-

kyaikaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä. 2010-luvulla opetus- ja oppimistilanteet on 

suunniteltava siten, että ne mahdollistavat tulevaisuuden taitojen oppimisen (eng. 21st cen-

tury skills). Nykypäivän oppija tarvitsee muutakin kuin pelkkää opetusta keskeisiltä aihe-

alueilta. Heidän on opittava monipuolisesti tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, jotta he me-

nestyvät globaalissa kilpailussa ja nykypäivän informaatioyhteiskunnassa. Tulevaisuuden 

taitojen harjoitteleminen ja integroiminen opetussuunnitelmiin on haastavaa. Osassa koulu-

ja tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan muuttamalla koulutyöskentelyä projektiluontoi-

sempaan suuntaan. Tämän on koettu tehostavan näiden kriittisten taitojen oppimista. 
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EU:n komission tilaamassa tutkimuksessa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Euroopan 

kouluissa selvitettiin koulujen varustelutasoa, tieto- ja viestintätekniikan käyttökohteita ja 

määriä sekä käyttäjien asenteita ja osaamista (European Commission, 2013). Tutkimustu-

loksista voidaan havaita, että tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ei ole 

riittävällä tasolla. Suomalaiset koulut sijoittuvat parhaiten varusteltujen joukkoon, mutta 

opettajat kuitenkin käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan muita Euroopan 

maita harvemmin. Heidän luottamuksensa omiin tieto- ja viestintäteknisiin valmiuksiin on 

Euroopan keskitasoa alempana. Sosiaalisen median käytössä suomalaiset opettajat ovat 

kärjen tuntumassa. Usko tieto- ja viestintätekniikan käytön hyötyihin on kuitenkin vähäi-

sempi kuin eurooppalaisilla kollegoilla. Oppilaiden käsitys tietotekniikan hyötykäytöstä 

lukeutuu myös Euroopan alhaisimpiin. Oppilaat luottavat omiin käyttötaitoihinsa kuitenkin 

eurooppalaisia ikätovereitaan enemmän. (European Comission, 2013) Kumpulaisen ja Lip-

posen (Opetushallitus, 2010) mukaan koulujen ja kuntien varustelutasoissa esiintyy edel-

leen suuria eroja, mutta opettajien tekniset taidot teknologian päivittäiseen hyödyntämiseen 

ovat suhteellisen hyvät.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tulevaisuuden taitojen opettamista digitaalisten pelien 

avulla. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä tutkimustietoa aiheesta on saatavilla rajoite-

tusti. Tutkimuksen alkuvaiheessa tarkastelussa oli joukko yksinkertaisia matematiikan op-

pimispelejä. Myöhemmässä vaiheessa tutkimus keskittyi monipuoliseen tulevaisuuden 

taitojen harjoittelemiseen lasten ja nuorten keskuudessa suositun Minecraft -pelin virtuaa-

limaailmassa. Oppimispelien ja virtuaaliympäristöjen kehittäminen ja integroiminen mu-

kaan opetukseen voi tulevina vuosina olla yksi keino harjoitella ja oppia tulevaisuuden 

taitoja sekä parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota. 
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2 Tulevaisuuden taidot (21st century skills) 

Oppimiskäsitysten muuttuessa nykyajan oppijalta vaaditaan uudenlaisia oppimistaitoja. 

Menestyminen vaatii kykyä kommunikoida, jakaa ja käyttää informaatiota monimutkaisten 

ongelmien ratkaisemisessa. Tärkeää on myös kyky mukautua ja innovoida vastauksena 

muuttuviin vaatimuksiin ja vaihteleviin olosuhteisiin. (Binkley, Erstad, Herman, Raizen, 

Ripley, Miller-Ricci & Rumble, 2012) Tulevaisuuden taitoja ja osaamista on määritelty 

viime vuosina useilla tahoilla (ATC21S – Assesment and teaching of 21st Century skills; 

Salo, Kankaanranta, Vähähyyppä & Viik-Kajander, 2010). Binkley et al. mukaan tulevai-

suuden taitojen omaksumiseen tähtääviä viitekehyksiä ja opetussuunnitelmia on laadittu 

ympäri maailmaa, vaadittavissa taidoissa ja painotuksissa esiintyy pientä vaihtelua. Analy-

soituaan useita aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, Binkley et al. (2012) ovat listan-

neet kymmenen ydintaitoa, jaotellen ne neljään pääryhmään. 

Tapa ajatella 

 luovuus ja innovaatio; 

 kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu; 

 oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot. 

Tapa tehdä työtä 

 kommunikaatio; 

 yhteistyö. 

Työvälineiden hallinta 

 informaation lukutaito; 

 ICT -lukutaito (käyttötaidot). 

Kansalaisena maailmassa 

 globaali ja paikallinen kansalaisuus; 

 elämä ja työura; 

 kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen vastuu. 
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Viime vuosina on havahduttu siihen tosiasiaan, että tulevaisuuden taitojen hallitseminen 

tulee nostaa opetuksessa vahvemmin ulkoa opiskeltavan tiedon rinnalle. Vastatakseen tä-

hän haasteeseen koulujen ja opettajien on pystyttävä muuntautumaan ja myös koulutuksen 

mittareita on tarvittaessa arvioitava uudelleen. Nykypäivän koulutuksen tärkeä tehtävä on 

kehittää oppilaan tulevaisuuden taitoja. Pelkästään opetuksen ja sen suunnitelmien uudis-

taminen vastaamaan tietoyhteiskunnan tarpeita ei ole riittävä toimenpide, vaan jatkokoulu-

tusta tarvitaan myös myöhemmin työelämään siirryttäessä. Oppimisesta on tullut elämän-

mittainen prosessi.  (Griffin, Care & McGaw, 2012) 

Opetushallituksen julkaisussa Koulu 3.0 (2010), Mattila ja Miettunen kritisoivat voimak-

kaasti nykypäivän koulua. Heidän mukaansa maailma ja oppija ovat muuttuneet, mutta 

samaan aikaan koulu on kuitenkin pysynyt samanlaisena viimeiset 100 vuotta. Kritiikkiä 

saavat oppimisympäristökäsitteen kapeus, luokkahuonesidonnaisuus, opettajajohtoisuus, 

oppikirjasidonnaisuus sekä yksipuoliset työtavat. Mattilan ja Miettusen mukaan koulun 

toimintakulttuuriin tarvitaan kokonaisvaltainen muutos. Opettajuutta ja oppimisympäristö-

jä on kehitettävä yhtäaikaisesti vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksia. 

Voima muutokselle on löydettävissä nuorista ja heidän aidosta innostuksestaan oppia. 

Toimintakulttuurin muutos avaa mahdollisuuden hyödyntää teknologiaa järkevästi. Tule-

vaisuuden taidot pitää määrittää ja opettajat kouluttaa toimimaan määritellyllä tavalla. Tu-

levaisuuden koulun rakentamien vaatii yhteistyö-, vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, 

yhtälailla kuin uteliaisuutta, luovuutta ja kokeilunhalua. (Opetushallitus, 2010) 

Kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa tieto- ja viestintä-

tekniikka nähdään osittain hyödyntämättömänä mahdollisuutena. Yhteiskunnan muutoksen 

myötä työ, oppiminen ja oppimisen tavat ovat muuttuneet. Tieto- ja viestintätekniikka tar-

joaa radikaalisti erilaisia mahdollisuuksia kirjaan tai liikkumattomaan kuvaan verrattuna. 

Passiivisen tiedon vastaanottamisen sijaan oppiminen, etenkin ymmärtävä oppiminen, 

edellyttää oppijan aktiivisuutta. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta, 2011) 

2.1 Digitaaliset pelit ja tulevaisuuden taidot 

Digitaalisten pelien avulla oppiminen on suosittu aihe opettajien ja tutkijoiden keskuudes-

sa, koska se yhdistää oppimisen ja hauskuuden, sekä parantaa oppilaiden osallistumista 

(Prensky, 2007). Shafferin (2007) mukaan peleillä voidaan muun muassa parantaa luovuut-

ta ja innovaatiokykyä. Videopelejä pelaavat oppilaat myös ajattelevat ja oppivat eri tavalla 



5 

 

 

edellisiin sukupolviin verrattuna (Prensky, 2007; Shaffer, 2007). Pelkkien faktojen opette-

lemisen sijaan he oppivat pelien parissa adaptoitumaan sekä käsittelemään ja käyttämään 

saatavilla olevaa informaatiota (Shaffer, 2007). Levy & Murnane (2004) esittävät, että 

kommunikaatio ja ongelmanratkaisu ovat hallitsevia elementtejä kaikissa peligenreissä. 

Pelit tarjoavat tilanteita, joissa tarvitaan kehittynyttä ongelmanratkaisukykyä.  

Tutkittuaan asiantuntijuuden roolia modernissa kulttuurissa Schwartz, Bransford ja Sears 

(2005) erottavat rutiininomaisen ja mukautuvan asiantuntijuuden. Rutiiniasiantuntijat voi-

vat olla tehokkaita ja teknisesti taitavia, mutta he eivät ehkä pysty sopeutumaan joustavasti 

ja ratkaisemaan uusia ongelmia. Mukautuvat asiantuntijat omaavat kykyä adaptoitua, joka 

on erittäin arvostettua työelämässä. Beckin ja Waden (2004) mukaan peliympäristöt tar-

joavat juuri mukautuvaa asiantuntijuutta tukevia elementtejä: 

 jatkuvaa uusien tilanteiden analysointia; 

 vuorovaikutusta ennestään tuntemattomien hahmojen kanssa; 

 nopeaa ja itsenäistä ongelmanratkaisua; 

 strategista ajattelua kaoottisessa ympäristössä; 

 tehokasta työskentelyä ryhmissä. 

Älykkyysosamäärissä viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut dokumentoitu nousu 

viittaa siihen, ettei sitä voida pitää vain ravinnosta ja koulutuksesta johtuvana (Chen & 

McGrath, 2003; Tüzun, Yilmaz-Sollu, Karakus, Inal & Kizilkaya, 2008). Osa tutkijoista 

uskoo, että osasyy tähän ovat kognitiivisesti monimutkaiset videopelit ja muut viihteen 

muodot jotka altistavat vastaanottajan kolmiulotteiselle ajattelulle (Chen et al., 2008). Peli-

en nähdään hiovan myös oppilaiden matematiikan ja luetunymmärtämisen taitoja sekä on-

gelmanratkaisukykyä. (Borja, 2007). Digitaaliset pelit mahdollistavat oppilaille erilaisten 

roolien omaksumisen, ongelmien tutkimisen ja ratkaisujen esittämisen. Lisäksi niiden avul-

la voidaan opettaa työelämässä arvostettuja taitoja: kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, 

yhteistyö ja kommunikaatio, luovuus ja innovaatio, sekä tietotekniikan käyttötaidot. (Sar-

done & Devlin-Scherer, 2010) 

2.1.1 Pelit ja luovuus 

Luovuutta tukevat oppimisympäristöt tarjoavat resursseja luovaan ajatteluun strukturoidus-

sa, mutta kuitenkin vapaassa ympäristössä (Davies, Jindal-Snape, Collier, Digby, Hay & 
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Howe, 2012). Luovuutta kehittävistä peleistä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Minec-

raft -peli. Minecraftissa pelaajan tulee olla luova (Lastowka, 2011) ja rakentaa itselleen 

vähintäänkin alkeellinen suoja. Useimmat pelaajat eivät kuitenkaan lopeta tähän. Yksinker-

taisen talon rakentamisen jälkeen luovuus saa usein vallan, syntyy kylä ja myöhemmin 

vielä esimerkiksi vuoristorata. Pelaajat jakavat myös aktiivisesti luomuksiaan toisten ihas-

teltaviksi. Kesällä 2011 haku ”Minecraft” tuotti YouTubessa yli 2 miljoonaa osumaa. (Las-

towka, 2011) Tällä hetkellä, vuonna 2014, sama haku YouTubessa antaa yli 68 miljoonaa 

osumaa.  

Tutkimuksen mukaan (Jackson et al., 2011) jo pelkkä videopelien pelaaminen lisää lasten 

luovuutta. Heidän tutkimuksessaan videopelejä pelaavat lapset osoittautuivat verrokkiryh-

mää luovemmiksi. Pelillä, sukupuolella tai rodulla ei havaittu olevan vaikutusta tuloksiin. 

(Jackson et al., 2011) Uusi, mielenkiintoinen ja kehittyvä näkökulma pelien ja luovuuden 

yhdistämiseen on luovuuden kehittäminen pelien tekemisen kautta (Kiili et al., 2012). 

2.1.2 Pelit ja ongelmanratkaisu 

Peleillä on mahdollista kasvattaa ongelmanratkaisukykyä, jota pidetään yhtenä tärkeimmis-

tä tulevaisuuden taidoista. (Spires, Rowe, Mott & Lester, 2011) Ongelmanratkaisukyky on 

välttämätön, mutta sitä on vaikea opettaa tehokkaasti (Jonassen, 2006). Kyky tai kykene-

mättömyys ratkaista ongelmia tulee lähitulevaisuudessa erottelemaan opiskelijoita yhä mo-

nimutkaisemmiksi kehittyvissä työympäristöissä. Oppikirjoihin verrattuna pelit voivat 

opettaa ongelmanratkaisua aivan uudenlaisessa ympäristössä. (Spires et al., 2011)  

Tutkija Chris Dede ja hänen kollegansa ovat käyttäneet virtuaaliympäristöjä esimerkiksi 

tieteen opettamisessa. Heidän mukaansa kuuntelemisen ja oppikirjojen lukemisen sijaan 

lapset voivat oppia tiedettä tutkimalla ja ratkaisemalla ongelmia realistisessa virtuaaliym-

päristössä. (Spires et al., 2011) Yksi esimerkki mielenkiintoisesta pelaamalla oppimisen 

projektista on Deden vetämä EcoMUVE. Pelissä oppilaat liikkuvat virtuaalisessa ekosys-

teemissä tavoitteenaan selvittää mikä aiheutti valtaisan kalojen joukkokuoleman. Oppilaat 

keräävät informaatiota ottamalla näytteitä, keskustelemalla asukkaiden kanssa ja etsimällä 

johtolankoja ympäristöstä. He analysoivat keräämäänsä dataa ja tekevät johtopäätöksiä. 

Pelin tavoitteena opettaa ekosysteemiä ja sen kausaalisuutta. (Metcalf, Kamarainen, Grot-

zer & Dede, 2011) 
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2.1.3 Pelit ja yhteisöllinen oppiminen 

Yhteisöllisen oppimisen käsitteestä on keskusteltu jo vuosikymmeniä. Dillenbourgin 

(1999) määritelmä yhteisölliselle oppimiselle on tilanne, jossa kaksi tai useampia ihmisiä 

oppii tai yrittää oppia jotain yhdessä. Roschelle ja Teasley (1995) kuvailevat yhteisöllistä 

oppimista tilanteeksi, jossa ratkaisun hakeminen käsillä olevaan ongelmaan saa ryhmässä 

aikaan koordinoitua ja synkronisoitua toimintaa. Yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta 

kiinnostavaa on pelien kyky osallistaa (Crook, 2000). Pelien tiettyjä ominaisuuksia hyö-

dyntämällä on toiveissa kehittää entistä osallistavampia ja aktivoivampia oppimisympäris-

töjä (Dickey, 2005). Yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksista tieto- ja viestintäteknolo-

gian tukemana on saatu positiivisia kokemuksia niin koulu- kuin yliopistomaailmassakin. 

Odotukset ovat kuitenkin vielä usein ylioptimistisia ja epärealistisia. (Järvelä, Häkkinen & 

Lehtinen, 2006) 

Toinen esimerkki virtuaaliympäristön käytöstä opetuksessa on Delvichen (2006) pelisun-

nittelu -projekti. Hän käytti opetuksessaan Second Life -virtuaaliympäristöä opettaessaan 

oppilailleen pelisuunnittelua. Delvichen (2006) tutkimustulokset ovat lupaavia. Oppilailta 

saatu palaute oli positiivista, he kokivat oppineensa ja heidän tuottamansa materiaali oli 

ensiluokkaista. 

Tutkittuaan laajalti yhteisöllistä oppimista käsittelevää kirjallisuutta Wendel, Gutjahr, Gö-

bel ja Steinmetz esittävät seuraavanlaista kehystä (Taulukko 1) yhteisöllistä oppimista tu-

kevan pelin pohjaksi. Heidän mukaansa toteuttaakseen yhteisöllisen oppimisen ajatusta, 

pelistä on löydyttävä sitä tukevia komponentteja. 

Taulukko 1 

    

     Yhteisöllistä oppimista tukevan pelin vaadittuja komponentteja 

            

Komponentti Selitys       

Yhteinen tavoite Pelin tavoite on suunniteltava niin, että 

 

menestys tarkoittaa menestystä kaikille 

 

pelaajille. 

   Epäyhteneväiset resurssit Jokaisella pelaajalla täytyy olla yksi työkalu 

 

tai kyky, jota muilla pelaajilla ei ole. 

Uudelleen täytettävät resurssit Pelissä on oltava uudelleen täytettävä 

 

resurssi jännitteen luomiseksi. 

 Kerättävät ja vaihdettavat resurssit Pelaajien tulee voida kerätä, neuvotella 

 

ja vaihtaa resursseja. 

  Yhteistyötä vaativia tehtäviä Pelissä täytyy olla tehtäviä, joita voi 
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ratkaista vain yhdessä. 

  Kommunikaatio Pelaajien on voitava kommunikoida  

 
keskenään. 

   Pelinsisäiset ohjeet Pelin pitää tarjota ohjeita, jos pelaajat  

 
jäävät jumiin tehtäviä suorittaessaan. 

Tulostaulu Tulostaululta täytyy näkyä yksilölliset ja  

 
yhteisölliset pisteet, jotta pelaajat hahmottavat 

 
paremmin menestystään. 

 Kaupanteko Pelaajien täytyy pystyä käymään kauppaa 

  keskenään.       

Wendel et al. 2012 mukaillen. 
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3 Pelit ja pelaaminen 

Peleinä voidaan nähdä kaikki sellainen vapaaehtoinen toiminta, jossa yhdessä sovittujen 

sääntöjen kautta tehdään asioita jotka tuntuvat haastavilta ja mielekkäiltä. Niissä on yleen-

sä myös selkeästi havaittava lopputulos. Osa haluaa tehdä selkeän eron pelin ja leikin, tai 

pelin ja urheilun välille, toisten mielestä ne ovat samaa jatkumoa. Tutkimuksen kannalta 

voidaan katsoa, että esimerkiksi Monopoli, Super Mario, pajatso ja hippa ovat kaikki pe-

laamisen erilaisia muotoja. Ihmiskunnalla on pitkät perinteet kaikenlaisessa kilpailemises-

sa. Erilaisia pelejä ja pelivälineitä on kehitelty iät ja ajat. Kun historiaa alettiin kirjata ylös, 

oli erilaisia noppapelejä olemassa jo lukematon määrä. (Harviainen, Meriläinen & Tossa-

vainen, 2013) Tässä tutkimuksessa peleistä ja pelaamisesta puhuttaessa tarkoitetaan digi-

taalisia pelejä. 

Livingstone ja Bovill (1999) ovat kartoittaneet lasten ja nuorten mediakäyttöä kansainväli-

sessä ”Children, young people and the changing media environment” -tutkimushankkeessa. 

Hankkeeseen kuuluvan suomalaisen osatutkimuksen ”Lasten ja nuorten muuttuva me-

diakulttuuri” (Suoninen, 2002) tietokone- ja konsolipeleihin liittyvä materiaali koostui ky-

selylomakeesta ja ryhmähaastatteluista.  Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia ekaluokka-

laisista pelasi tietokone- ja konsolipelejä ainakin silloin tällöin. Etenkin poikien kohdalla 

pelaaminen ja digitaaliset pelit ovat kiinteä osa nykypäivää, mutta myös tytöt pelaavat. 

Heidän kohdallaan pelaaminen on kuitenkin usein marginaalisemmassa asemassa. Pojat 

keskustelevat ja vaihtavat ajatuksia peli- ja laiteuutuuksista. Tytöt ovat kiinnostuneempia 

internetin viestinnällisistä mahdollisuuksista. (Suoninen, 2002) Vuonna 2008 julkaistussa 

teoksessa Lasten ja nuorten mediamaailma todetaan 13–18 vuotiaista pojista liki kaikkien 

ja tytöistäkin yli puolen pelaavan vähintään kerran viikossa (Kangas, Lundvall & Sintonen, 

2010) 

Tämän päivän kulttuurissa ja yhteiskunnassa digitaalisella pelaamisella on merkittävä osa. 

Pelejä pelaavat kaiken ikäiset, koko ajan ja kaikkialla (Harviainen et al., 2013). Tavallisesti 

pelaaminen on mielletty vain nuorten poikien harrastukseksi. Peliharrastuksen 80 -luvulla 

aloittaneet ovat kuitenkin nyt tulleet aikuisiksi, eikä peleissä ole kysymys enää vain lasten- 

ja nuortenkulttuurista. Pelaajan keski-ikä on Suomessa liki 35 vuotta. (Ahola, 2009) 
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3.1 Mistä peleissä ja pelaamisessa on kysymys? 

Peleissä lapsia kiehtoo voimakkaasti interaktiivisuus ja sen myötä tuleva mahdollisuus 

kontrolliin, haasteisiin ja onnistumisen iloon (Ermi, Mäyrä & Heliö, 2005). Uusi sukupolvi 

on myös kiinnostunut mahdollisuudesta vaikuttaa median sisältöön ja tapahtumiin (Suoni-

nen, 2004). Peleissä vuorovaikutus ilmenee esimerkiksi sisältöjen ja reittien valinnan mah-

dollisuutena (Mustonen, 2001). Bergströmin (1997) mukaan lapset ja nuoret pitävät tieto-

koneista ja virtuaalimaailmoista siksi, että ne tarjoavat mahdollisuuksia kaikenlaiseen toi-

mintaan. Virtuaalitodellisuudessa ja pelimaailmoissa he pääsevät leikkimään, kokeilemaan 

ja matkustelemaan muihin maailmoihin, eikä peleissä tarvitse noudattaa muitakaan rajoit-

teita, kuten logiikkaa ja luonnonlakeja. 

Prenskyn (2007) mukaan pelit kiehtovat meitä muun muassa koska: 

 pelit ovat hauskoja; 

 peleissä on selkeät säännöt; 

 peleissä on päämäärä; 

 pelit ovat interaktiivisia; 

 pelit antavat palautetta; 

 peleissä on tarina. 

Mikään muu viihteen muoto ei tarjoa tätä kaikkea. Kirjat ja elokuvat pääsevät lähimmäksi, 

mutta niistäkin puuttuvat interaktiivisuus ja sosiaalisuus, kun peli taas on parhaimmillaan 

hyvin sosiaalinen ja interaktiivinen tapahtuma. (Prensky, 2007) 

Pelit arvioivat pelaajan edistymistä erilaisten mittarien avulla. Tällaisia mittareita voivat 

olla esimerkiksi nopein aika tai suurin maalimäärä. Pelit ovat luonteeltaan toimintaa ja 

niiden ytimessä on yleensä jonkinlainen konflikti tai haaste. Eritoten kilpailulliset pelit ja 

kamppailu toisia pelaajia vastaan luovat pelillistä jännitettä, joka on tärkeä motivoiva teki-

jä. (Prensky, 2007) Parhaimmillaan pelit ovat hyvin mukaansatempaavia ja tarjoavat käyt-

täjälleen monenlaisia elämyksiä. Pelaaminen on usein myös sosiaalista toimintaa, pelejä 

pelataan kavereiden ja sisarusten kesken. (Ermi et al., 2005)  

Hyvä peli tarjoaa sopivan vaikeita haasteita, välitöntä palautetta ja mahdollisuuden kehit-

tyä koko ajan taitavammaksi. Kamppaillessaan mielekkään haasteen parissa, taitojensa 

äärirajoilla, pelaaja saattaa päätyä flow -tilaan eli menettää ajan ja paikan tajun. Toiminta 

tuottaa tällöin suurta nautintoa ja mielihyvää. (Csikszentmihalyi, 1988) Oppimistutkimuk-
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sen kannalta merkittävää on, että tutkimukset ovat osoittaneet flow -tilalla olevan positiivi-

nen vaikutus myös oppimiseen (Webster, Trevino & Ryan, 1993). 

3.2 Oppimispelit 

Crawford (1982) toteaa oppimisen olevan olennainen osa kaikkea pelaamista. Pelit herät-

tävät erilaisia tunteita, riemastuttavat sekä turhauttavat. Pelien hallinta edellyttää usein pit-

kää oppimisprosessia, siitä huolimatta niitä pelataan usein ja yleensä oma-aloitteisesti. Pe-

laaminen tarjoaa sellaisia oppimistapoja, joihin lapset ovat jo pienestä pitäen pelien parissa 

tottuneet. Aholan (2009) mukaan myös hyödyttömän näköinen viihdepeli voi kehittää on-

gelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä, tiedonhankintataitoja, muistia ja kielitaitoa. Pelis-

sä menestyminen voi myös tuottaa iloa ja kohottaa itsetuntoa.   

Peleillä on useita oppimisen kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Ne voivat esimerkiksi 

kehittää kognitiivisia kykyjä, avaruudellista hahmottamista, motoriikkaa sekä parantaa 

yleisiä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja. Peleillä voidaan opettaa muun muassa fak-

toja, lainalaisuuksia, ongelmanratkaisua ja luovuutta. Useamman pelaajan peleissä on 

myös paljon yhteistyökykyjä harjaannuttavia ominaisuuksia. (Felicia, 2009) Pelien käyttöä 

opetuksessa puoltavat nojaavat usein perusolettamuksiin. He näkevät, että pelatessaan op-

pijat havainnoivat, ottavat riskejä, kiinnittävät huomiota yksityiskohtiin ja kehittävät on-

gelmanratkaisukykyään. Hyvin suunnitellut pelit mahdollistavat aktiivisen ymmärryksen 

rakentamisen, yhdessä oppimisen sekä ottavat huomioon oppijoiden erilaiset kiinnostukset 

ja kyvyt. (Klopfer, Osterweil & Salen, 2009) 

Lyytisen (2004) mukaan pelit voivat kehittää tietoa ja taitoa, jopa ymmärrystä, joka ihmi-

sen mielessä muuttuu pysyvästi eli ilmenee aidosti oppimisena. Oppimisen edellytyksenä 

on riittävän pitkäaikainen altistuminen opittavalle asialle. Parhaiten tämä tavoitetaan oppi-

malla ympäristössä, joka on viihdyttävä ja oppijalle mieluinen. Viihtyminen tuo mukanaan 

tunnepohjaisen osallistumisen, joka edistää asioiden mieleen painumista. Kun perusasioi-

den oppimiseen ja taitojen automatisoitumiseen tarvitaan paljon toistoja, voi oppimispeli 

tarjota mielekkään ja motivaatiota ylläpitävän ympäristön. (Lyytinen, 2004) Erityisesti 

opettajat näyttävät arvostavan pelien tarjoamaa mahdollisuutta loputtomiin toistoihin ja 

palautteeseen (Wastiau, Kearney &Van den Berghe, 2009). 
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Oppimisen ja pelaamisen yhdistäminen on vielä sen verran nuori tieteenala, että sille ei ole 

syntynyt vakiintunutta termistöä. Puhuttaessa pelien kautta tapahtuvasta oppimisesta käyte-

tään usein eri termejä, kuten game-based-learning, playful learning ja serious games. (Al-

drich, 2009)  

Oppimispelit voidaan jaotella kolmeen sukupolveen pedagogisen lähestymistavan mukaan. 

Ensimmäisen sukupolven oppimispelit ovat suunniteltu behavioristisen ajattelutavan mu-

kaan. Tämä sukupolvi on niin sanottuja edutainment -pelejä. Näistä peleistä puhuttaessa 

mainitaan usein MathBlaster!, jossa pelaaja ratkaisemalla oikein toistuvia laskutoimituksia 

siirsi ruudulla näkyviä ilmapalloja hieman lähemmäksi neulaa. Kaikki pallot ensin puh-

kaissut oli voittaja.  Halutun oppimisen saavuttaminen tuotti palkkion, mikä oli täysin irral-

linen oppimistapahtumasta. Nämä behavioristiseen ajattelutapaan nojaavat drillaus- ja har-

joittelupelit soveltuvat parhaiten lähinnä kertolaskujen ja kieliopin harjoitteluun. (Ulicsak 

& Williamson, 2010) Edutainmentissa on enemmän kyse harjoittelusta kuin oppimisesta. 

Pelitoiminta ei usein ole kovin motivoivaa, vaan varsin yksipuolista mekaanista harjoitte-

lua. Opettajan ja muiden oppijoiden rooli on tilanteessa merkityksetön. Pelaaja on yksinäi-

nen toimija. Skeptisyys edutainment -pelejä kohtaan on laajalle levinnyttä. (Egenfeldt-

Nielsen, 2007)  

Toiseen sukupolveen kuuluvissa, kognitiiviseen lähestymistapaan nojautuvissa oppimispe-

leissä pelaaminen ja oppiminen ovat sidoksissa toisiinsa. Tietoa omaksutaan useista eri 

lähteistä. Oppija joutuu tunnistamaan ja analysoimaan ongelmia, sekä liittämään niitä ai-

kaisemmin oppimaansa. (Ulicsak & Williamson, 2010) Egenfeldt-Nielsenin (2007) mu-

kaan toisen sukupolven pelit painottavat oppijan aiempien tietojen, motivaation ja oppimis-

tyylien merkitystä. Oppimisessa korostetaan yksilöllisyyttä. Pelien toinen sukupolvi on 

kiinnostunut myös metataidoista: ongelmanratkaisu, analysointi, havainnointi ja avaruudel-

linen hahmottaminen. 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat konstruktivistiseen ajattelutapaan nojaavat oppimispelit tai 

pikemminkin oppimisympäristöt. Kolmannen sukupolven pelit tuovat mukanaan sosiokult-

tuurisen näkemyksen oppimisesta, jossa painotetaan sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin 

ja yhteisön merkitystä oppimisessa. Yksittäisten taitojen sijasta osaaminen liitetään opiske-

luympäristöön, jonka rakentamiseen ja jossa toimimiseen oppilaat aktiivisesti osallistuvat, 

jakaen tietoja, taitoja ja merkityssuhteita. Kolmannen sukupolven pelit ovat usein virtuaa-
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limaailmoja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia pelaamiseen ja oppimiseen. (Egenfeldt-

Nielsen, 2007) 

Hyötypelit (serious games) -termiä käytettäessä tarkoitetaan yleensä pelejä, joiden pääpai-

no on viihdyttämisen sijaan oppimisessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei peli voisi olla 

yhtä aikaa myös viihdyttävä tai hauska. Puhuttaessa hyötypeleistä viitataan usein peleihin 

joita käytetään apuna muun muassa armeijan, hallitusten, yritysten ja lääketieteen koulu-

tuksissa. Pelien avulla voidaan usein harjoitella muuten hankalasti toteutettavissa olevia 

tilanteita. (Susi, Johannesson & Backlund, 2007). Hyötypelit ovat pelejä, jotka käyttävät 

pelien artistisia keinoja välittääkseen jonkin viestin, opettaakseen asian tai tarjotakseen 

elämyksen (Michael & Chen, 2006). Hyvässä opetuspelissä pelaaminen ja peliin sisällytet-

ty oppiminen ovat tasapainossa (Suttie, Louchart, Lia, Macvea, Westera, Djaouti & Brown, 

2012). Tutkimuksessaan Suttie et al. ovat keskittyneet löytämään riippuvuuksia pelimeka-

niikoiden ja halutun oppimisen välille. Tutkittuaan menestyksekkäitä hyötypelejä sekä nii-

den peli- ja oppimismekaniikan välisiä yhteyksiä, he ovat löytäneet tiettyjä yhteneväisyyk-

siä. Aihe vaatii vielä lisätutkimusta, mutta alustavien tutkimustulosten pohjalta he ovat 

alkaneet hahmotella kehystä, josta peli- ja oppimismekaniikan riippuvuudet tulevat esille. 

3.3 Pelien hyödyntäminen opetuksessa 

Tietokoneiden ja teknologian tuonti osaksi opetusta tuo opettajalle oppitunnin suunnitte-

luun ja valmisteluun monia uusia tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tietolähteisiin 

tutustuminen, työkalujen valinta, aikataulujen ja vuorojen suunnittelu sekä ohjelmien asen-

taminen. Usein tunnille joudutaan laatimaan myös varasuunnitelma siltä varalta, että tek-

niikka ei toimikaan. Opetuksen organisointitehtäviä, kuten ryhmätöiden ohjausta, selkeiden 

ohjeiden antamista tai vastuuta järjestyksen ylläpitämisestä on myös paljon, mutta ne ovat 

kuitenkin samanlaisia kuin tavanomaisessa opetuksessa. (Järvelä et al., 2006) 

Konkreettisten työtehtävien lisäksi teknologia tuo opettajalle uusia paineita suhteessa oppi-

laisiin. Tietokoneiden on odotettu jopa korvaavan opettajan, opetussovelluksen hoitaessa 

oppilaiden opettamisen ei opettajaa enää tarvita. Tämä on kuitenkin osoittautunut epä-

realistiksi, mutta opettajat voivat silti kokea teknologian uhkaksi omalle asemalleen. (Jär-

velä et al., 2006) 
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Pelien käyttöön osana opetusta on useita lähestymistapoja. Osa opettajista käyttää myös 

kaupallisia viihdepelejä oppilaiden palkitsemistarkoituksessa hyvän suorituksen jälkeen. 

Muodollisemmassa opetuksessa kaupallisia viihdepelejä käytetään siirtymävaiheena, esi-

merkkinä tai keskustelun avaajana. Simulaatioita ja liikunnallisia pelejä käytetään myös 

opetuksen tukena harjoittamassa oppilaiden taitoja. Opettajan rooli korostuu erityisesti 

kaupallisten viihdepelien opetuskäytön yhteydessä. Lopputulos on sidoksissa annettuun 

ohjeistukseen ja pelin aikana tapahtuvaan ohjaukseen. Pelaamisen on oltava sidoksissa 

myös opeteltavaan kontekstiin. Opettajalla tulee olla hyvä ymmärrys kyseisestä pelistä ja 

sen roolista halutun oppimisen välineenä. (Sanford & Williamson, 2005) Williamson & 

Ulisack (2010) korostavat myös opettajan roolin merkitystä tehokkaan opetuskäytön yh-

teydessä. Heidän mukaansa on selvää, että oppiminen on hyvin vähäistä ilman tehokasta 

ohjausta. 

Felician (2009) mukaan pelejä käytettäessä opettajan on ensin etsittävä sopiva peli ja tutus-

tuttava valmiiksi sen sisältöön sekä soveltuvuuteen halutun asian opettamiseksi. Pelitapah-

tumaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat pedagogiset asiat. Ennen pe-

laamista on syytä tunnistaa haluttu oppiminen ja selvittää missä kohtaa peliä se parhaiten 

tapahtuu. Oppilaille on tehtävä selväksi pelikerran tavoitteet ja opetettava esimerkiksi pe-

lissä tarvittavat kontrollit ja valikoissa liikkuminen. Pelaamisen jälkeen on pidettävä pur-

kutilanne, jossa oppilailla on mahdollisuus reflektoida pelaamista ja oppimiaan tietoja ja 

taitoja. Purkutilanne nitoo yhteen pelaamisen ja oppimisen tulokset. Opettajan tulee myös 

rohkaista oppilaita jakamaan kokemaansa ja keskustelemaan oppimastaan. 

3.4 Pelit ja motivaatio 

Prenskyn mukaan (2007) nykypäivän lapset kasvavat erilaisessa ympäristössä kuin heitä 

edeltäneet sukupolvet. Heidän tapansa leikkiä ja kommunikoida on erilainen kuin heidän 

vanhemmillaan. Lasten elämässä ovat päivittäin läsnä tietokoneet, erilaiset pelit ja internet. 

Lapset kokevat edellä mainitut asiat hauskaksi, helpoksi ja luonnolliseksi toimintaympäris-

töksi. Tästä syystä digitaaliset pelit puhuttelevat nykypäivän oppijaa. 

Prenskyn ajatuksia tukee myös myöhempi tutkimus. Vuonna 2009 (Wastiau et al., 2009) 

tutkimuksessa selvitettiin muun muassa syitä siihen miksi opettajat käyttävät oppimispelejä 

ja mitä he peleiltä haluavat. Tutkimuksesta voidaan havaita, että opettajat haluavat pelien 

herättävän innostusta ja kasvattavan oppilaiden motivaatiota. Lisäksi opettajat toteavat 
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oppilaiden olevan tottuneita pelaamaan pelejä ja käyttämään tietokonetta, joten toimin-

taympäristö tuntuu heille ennestään tutulta.  

Wastiau, Kearney ja Van den Berghe (2009) tutkivat pelien käyttöä kouluissa ja havaitsi-

vat, että opettajista valtaosa koki pelien käytön lisäävän oppilaiden motivaatiota. Oppilaat 

näyttävät arvostavan lähestymistapaa, joka on lähellä heidän arkirealismiaan. Kasvanut 

motivaatio näyttää joskus olevan sidoksissa parempaan itsetuntoon, joka osalle oppilaista 

kehittyi kun luokassa käytettiin pelejä. Aiempi tieto peleistä ja pelaamisesta antoi heille 

mahdollisuuden ohjata ja auttaa vähemmän pelanneita ikätovereitaan. Itsetunnon kohene-

mista havaittiin eritoten oppilailla, jotka eivät olleet niin hyviä perinteisiä opetusmenetel-

miä käytettäessä. (Wastiau et al., 2009) 

Felician (2009) ja Prensky (2001) käyttävät nykypäivän oppijoista termiä diginatiivit. Hei-

dän mukaansa lapset käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa niin säännöllisesti, että siitä on 

tullut heidän äidinkielensä. Sen kautta kommunikoidaan, ilmaistaan itseä ja ymmärretään 

ympäröivää maailmaa. Diginatiivit pelaavat kattavasti pelejä, ovat innokkaasti läsnä sosi-

aalisessa mediassa ja virtuaalimaailmoissa (Second Life, There, ym.). He odottavat oppi-

misen olevan samalla tavoin palkitsevaa, kuin heidän määrätietoisuutensa muiden aktivi-

teettien parissa. Tämän kaltaisten oppijoiden motivoiminen ja osallistaminen koetaan opet-

tajien toimesta vaikeana. 

Tärkeimpinä digitaalisten pelien ominaisuuksina Felicia (2009) mainitsee niiden kyvyt 

motivoida, saada oppilaat osallistumaan ja uppoutumaan. Pelit tarjoavat monenlaista st i-

mulaatiota, joka tekee oppimisesta nautittavaa, jopa addiktoivaa. Pelaaminen voi viedä 

oppilan flow –tilaan (Csikzentmihalyi, 1989), tilaan jossa kaikki muu unohtuu ja oppilas 

keskittyy vain käsillä olevaan asiaan. On kuitenkin huomattava, että oppijan motivaatioon 

voi vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti moni tekijä, muun muassa pelikokemus, grafiik-

ka, käyttöliittymä tai pelin genre. Pelaajan käyttäytymiseen vaikuttavat myös hänen per-

soonallisuutensa ja tavoitteensa. Erilaiset palkinnot toimivat eri tavoin kunkin pelaajan 

kohdalla. Toiset pelaajat arvostavat monimutkaisia ongelmia, toiset taas pelin helppoutta ja 

lineaarisuutta. Pelaajan sukupuolella ja kulttuuritaustalla on havaittu myös olevan vaiku-

tusta motivaatioon. (Felicia, 2009) Prensky (2007) muistuttaa, että ihmiset ovat kaikki eri-

laisia, eivätkä kaikki pelit sovi kaikille. Useat empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet digi-

taalisten pelien vaikuttavan motivaatioon myönteisesti (Burguillo, 2010; Cordova & Lep-

per, 1996; Lopez-Morteo & Lopez, 2007; Tüzun et al., 2008). Pelien motivoivaa vaikutusta 
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tutkittaessa on otettava huomioon myös Hawthorne-efekti. Hawthorne-efektillä tarkoite-

taan koehenkilöiden reagoimista mihin tahansa vaikutukseen positiivisesti tai sosiaalisesti 

suotavasti (Metsämuuronen, 2006).  
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4 Menetelmät 

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Valittu tutkimusmenetelmä on 

pystyttävä perustelemaan hyvin ja sen on vastattava tutkimuksen tarkoitusta. Menetelmän 

valintaan vaikuttavat asetetut tutkimuskysymykset, tutkimuksen kohde, teoreettinen lähes-

tymistapa ja tutkittava aineisto. (Metsämuuronen, 2006) Omat rajoituksensa tutkimusme-

netelmän valinnalle asettavat myös kohderyhmän suuruus ja tutkimuksen luonne (Mäki-

nen, 2006). Se minkälaista tietoa etsitään ja keneltä ja mistä sitä etsitään ohjaa myös mene-

telmän valintaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2001). Laadullinen eli kvalitatiivinen tut-

kimus sisältää koko joukon erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä. Selkeä määrittely on 

vaikeaa, koska kvalitatiivisella tutkimuksella ei ole teoriaa eikä paradigmaa, joka olisi vain 

sen omaa. (Metsämuuronen, 2006)  

4.1 Kvalitatiivinen tapaustutkimus 

Laadullisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on tutkia kohdetta mahdollisimman kokonais-

valtaisesti. Riittävän kattavan kuvan saamiseksi useiden eri menetelmien hyödyntäminen 

on kannattavaa. (Hirsjärvi et al., 2001) Tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellista ovat 

alkuperäinen idea, tutkimuskohteen valinta, asiayhteyksien huomioiminen, oikeat mene-

telmät aineiston analysoimiseksi sekä johtopäätökset ja niiden perustelut. (Thomas, 2011) 

Kvalitatiivinen tutkimus edellyttää tutkijalta kykyä suhtautua tutkittavaan tapahtumaan 

kriittisesti ja ennakkoluulottomasti (Strauss & Corbin, 1990). Yksi suurimmista haasteista 

kvalitatiivisen tutkimuksen teossa on relevantin tiedon löytäminen ja rajaaminen aineistos-

ta (Tuomi & Sarajärvi, 2003).  

Lähtökohtaisesti tapaustutkimus sisältää useita tutkimusmenetelmiä. Tapaustutkimus ei ole 

niinkään metodi, vaan tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka sisällä voidaan käyttää 

erilaisia aineistoja ja menetelmiä. (Laine, Bamberg & Jokinen, 2007) Tutkimuskohteen 

valinta perustuu teoreettiseen tai käytännölliseen intressiin. Tapaustutkimuksessa tutki-

musprosessi on tehtävä näkyväksi. (Eskola & Saarela-Kinnunen, 2001) Tapaustutkimuksen 

uranuurtajan Staken (1995) mukaan yksi tärkeimmistä kysymyksistä laadullista tutkimusta 

tehtäessä on: mitä voimme oppia tapauksesta? 

Karlsson (2008) esittelee käsitteen lapsinäkökulmainen tutkimus. Hänen mukaansa tarvit-

semme tietoa lasten näkökulmista ja ajatuksista, jos haluamme heidän olevan aidosti osalli-
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sia ja aktiivisia toimijoita. Lapsinäkökulmainen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa hae-

taan lasten kokemuksia ja syvennytään heidän tapaansa toimia. (Karlsson, 2008) Ammatti-

laisten esittämät kysymykset ovat usein epäaitoja (Wertsch, 1998; Riihelä, 1996; Lavinto 

1998; Myllylä, 1998), kysymysten avulla ei aina pyritä selvittämään lapsen todellisia aja-

tuksia, vaan halutaan, että hän vastaa aikuisen toivomalla tavalla. Lapsinäkökulmainen 

tutkimus ei tarkoita aikuisten näkökulmien unohtamista, vaan se perustuu yhteisönäkökul-

maan, eli siihen, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus ilmaista ajatuksiaan. Lapsinäkö-

kulma on otettava huomioon koko tutkimusprosessin ajan. (Karlsson, 2008) 

4.2 Aineistonkeruun menetelmät 

Kasvatustieteissä voidaan käyttää monia tutkimusstrategioita eli tutkimusotteita, mutta 

niillä kaikilla on kuitenkin yhteisiä piirteitä. Yhteistä on nimenomaan samojen aineistonke-

ruumenetelmien käyttäminen. Voidaan puhua perusmenetelmistä, koska ne ovat niin tun-

nettuja, käytettyjä ja yhteisiä monissa lähestymistavoissa ja tutkimusotteissa. Nämä perus-

menetelmät ovat kysely, haastattelu, havainnointi ja dokumenttien käyttö. (Hirsjärvi et al., 

2001) 

Aikuisen ja lapsen kohtaamisessa on aina käytännön kysymyksiä, jotka vaikeuttavat osal-

listumista. Tutkittavaa tapausta täytyy muistaa katsoa myös lapsen näkökulmasta, sillä tut-

kijan hyvänä pitämät kysymykset eivät aina ole lapsen kiinnostuksen mukaisia. Tutkijan 

velvollisuus on tehdä tutkimukseen osallistumisesta kokemus, joka on parhaimmillaan 

hauska, mutta ei pahimmassakaan tapauksessa aiheuta lapselle harmia. (Roberts, 2000) 

Aikuiskeskeisissä toimintatavoissa lapsen ääni jää usein kuulematta, vaikka häntä olisikin 

tarkoitus kuulla. Lasten tuottaman tiedon, osaamisen, kokemusten ja toimintatapojen esiin-

tuomiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Karlsson, 2008) Lasten kanssa tehtävään 

tutkimukseen liitetään usein myös se mahdollisuus, ettei heidän kertomansa ole totta. Las-

ten kertoma on kuitenkin heidän siinä hetkessä tuottamaansa kerrontaa ja siksi tutkimuk-

sellisesti arvokasta. (Punch, 2002)  

4.2.1 Haastattelu 

Haastattelulla on tarkoitus selvittää, mitä tutkittavalla on mielessään ja välittää kuvaa haas-

tateltavan ajatuksista, kokemuksista, käsityksistä ja tunteista (Eskola & Suoranta, 2005). 

Haastattelu on systemaattinen tiedonhankinnan tapa ja siinä mielessä ainutlaatuinen tie-
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donkeruumenetelmä, että tutkija on siinä suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkit-

tavan kanssa. Tästä seuraa sekä etuja että haittoja. Haastattelun suurimpia etuja muihin 

tiedonkeruumenetelmiin verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta 

joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. (Hirsjärvi et al., 2001) 

Haastattelun etu, joustavuus, mahdollistaa kysymysten toistamisen, väärinkäsitysten oikai-

semisen, ilmausten sanamuotojen selventämisen ja keskustelun tutkittavan kanssa. Kysy-

mykset voidaan esittää myös siinä järjestyksessä minkä tutkija katsoo aiheelliseksi. Haas-

tattelun etuna on myös se, että haastattelija voi samalla olla myös havainnoija ja huomioida 

tavan jolla asia sanotaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2003) Haastattelu mahdollistaa sellaisen 

tiedon hankkimisen, mitä tutkija ei voi nähdä tutkittavasta päällepäin (Forsey, 2012).  

Lapsia haastateltaessa on muistettava, että lapsi ei välttämättä tunne tutkimuksessa esiinty-

viä käsitteitä. Vaikeat sanat täytyy joko selittää tai kiertää. Tutkijan on oltava kiinnostunut 

lapsen sanomisista, vaikka puhe kulkeutuisikin tutkimuksen ydinalueen ulkopuolelle. Vas-

taamiseen tulee kannustaa ja rohkaista, mutta lapsia ei saa kuitenkaan painostaa vastaa-

maan, vaan heille on annettava myös mahdollisuus pidättäytyä vastaamasta. Mikäli vasta-

usta alkuperäiseen kysymykseen ei saada, kysymystä voi myös muuttaa tai antaa vastaus-

vaihtoehdoiksi kyllä tai ei. (Hirsjärvi & Hurme, 2000)  

Haastattelutyyppejä on useita erilaisia, samoin nimityksiä eri haastattelutyypeille (Hirsjärvi 

et al., 2001; Eskola & Vastamäki, 2001).  

 Strukturoidussa haastattelussa (tai lomakehaastattelussa) apuna käytetään etukäteen 

muotoiltuja kysymyksiä, joiden järjestys on kaikille sama.  Haastateltavan tehtä-

väksi jää valita haastattelijan antamista vaihtoehdoista itselleen sopivin. Puolistruk-

turoidun haastattelun ero on siinä, että kysymykset ovat kaikille samat, mutta haas-

tateltavalle ei ole annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan hän vastaa kysymyk-

siin omin sanoin; 

 Teemahaastattelussa haastattelija on etukäteen määritellyt aihepiirit, eli teema-

alueet. Kysymykset eivät ole tarkasti muotoiltuja ja haastattelija voi esittää ne oike-

aksi katsomassaan järjestyksessä. Haastattelija käy haastateltavan kanssa läpi etu-

käteen päättämänsä teema-alueet, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat eri 

haastattelujen välillä; 

 Avoimessa haastattelussa (syvähaastattelu) haastattelutilanne muistuttaa eniten 

normaalia keskustelua. Tässä haastattelutyypissä haastattelija ja haastateltava kes-
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kustelevat tietystä aiheesta, mutta kaikkien haastateltavien kanssa ei käydä läpi sa-

moja aihealueita. Teemahaastattelun ja niin sanotun syvähaastattelun välille voi 

joskus olla vaikea vetää tarkkaa rajaa. 

 

(Hirsjärvi et al., 2001; Eskola & Vastamäki, 2001) 

4.2.2 Havainnointi 

Havaintojen teko on tärkeä osa arkielämäämme ja sitä miten hahmotamme ympäristöämme 

ja pyrimme ymmärtämään näkemäämme ja kokemaamme. Tieteessä havaintoja tekemällä 

pyritään saamaan aineistoa määrätyn ongelman tai ilmiön eri tekijöistä. (Grönfors, 2001) 

Havainnoitaessa tutkija tarkkailee enemmän tai vähemmän objektiivisesti tutkimuksen 

kohdetta ja tekee samalla muistiinpanoja (Metsämuuronen,2006). Grönfors (2001) muistut-

taa, että pelkät muistinvaraiset muistiinpanot eivät riitä, vaan niiden tekemiseen on varatta-

va sopiva aika. Muistiinpanojen tekeminen itse havainnoinnin aikana voi myös häiritä itse 

tutkimustilannetta.  

Ainoana tiedonkeruunmenetelmänä havainnointi on haasteellinen. Usein parempaan loppu-

tulokseen päästään yhdistämällä havainnointi jonkin muun tiedonkeruunmenetelmän, esi-

merkiksi haastattelun, kanssa. Havainnoinnin muodot ovat eroteltavissa piilohavainnoin-

tiin, havainnointiin ilman osallistumista, osallistuvaan havainnointiin ja osallistavaan ha-

vainnointiin. (Grönfors, 2001). Rajan vetäminen havainnoinnin ilman osallistumista ja 

osallistuvan havainnoin välillä on vaikeaa. Yhteistä on kuitenkin niiden ero piilohavain-

noinnin kanssa. Piilohavainnointia lukuun ottamatta tutkittavat tietävät osallistuvansa tut-

kimukseen ja heiltä on saatu siihen lupa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii vuo-

rovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Se, kuinka paljon tutkija saa vaikuttaa tai olla vaikut-

tamatta tapahtumien kulkuun jakaa mielipiteitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2003) 

4.3 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia tulevaisuuden taitojen (21st century skills) har-

joittelemista ja oppimista digitaalisten pelien avulla. Tutkimuksen toteutusta suunnitelles-

sani tarkastelin kuutta erilaista digitaalista peliä. Peleistä viisi oli perinteisesti oppimispe-

leiksi miellettyjä pelejä, esittelen näistä myöhemmin kaksi kappaletta. Todettuani näiden 

pelien rajoittuneisuuden ja yksinkertaisuuden valitsin käyttämäkseni digitaaliseksi peliksi 
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kaupallisen lasten ja nuorten suosiman Minecraft -pelin. Käytössäni oli MinecraftEdu -

painos, joka lisää peliin sen opetuskäyttöä helpottavia ominaisuuksia. Pelin valinnan jäl-

keen toiseksi tavoitteeksi muodostui tulevaisuuden taitojen harjoittelemiseen ja oppimiseen 

tähtäävän pelitilanteen suunnittelu. Tavoitteista ja aineiston analyysin pohjalta on johdettu 

kaksi tutkimuskysymystä:  

1. Minkälainen digitaalinen peli tukee parhaiten tulevaisuuden taitojen oppimista? 

2. Miten tulevaisuuden taitojen harjoitteleminen ja oppiminen onnistui Minecraftin 

virtuaalimaailmaan suunnitellussa ympäristössä? 

4.4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen aineiston keruun aloitin tammikuussa 2014 tutkimalla eri alustoille tarjolla 

olevia oppimispelejä. Pelit olivat pääosin matematiikan alueelta. Peleistä tarkemman tar-

kastelun alle otin seuraavat pelit: Lolan matikkajuna 2, 10Monkeys, Math Ahoy!, Smart-

Kid Maths ja Ekapeli-matikka. Tarkoituksenani oli tutkia näitä pelejä ja tehdä niiden hy-

vistä ja huonoista puolista vertaileva tutkimus. Halusin myös tutkia voiko näitä pelejä hyö-

dyntää tulevaisuuden taitojen harjoittelemisessa ja oppimisessa. Pelattuani pelejä huomasin 

niiden olevan liian yksinkertaisia ja samankaltaisia, jonka vuoksi niitä ei olisi mielekästä 

käyttää tässä tutkimuksessa. Tästä syystä siirsin tutkimukseni fokuksen virtuaaliympäristö-

jen suuntaan ja aloin tutkia mahdollisuutta hyödyntää Minecraft -peliä tulevaisuuden taito-

jen harjoittelussa ja oppimisessa. 

Minecraft on hiekkalaatikkopeli, jonka kolmiulotteisessa virtuaalimaailmassa pelaajalla on 

rajattomat mahdollisuudet tehdä erilaisia rakennelmia teksturoiduista kuutiosta.  Pelissä on 

kolme erilaista pelimoodia; selviytyminen, luova ja kovanaama. Selviytymis-pelimuodossa 

pelaajan on hankittava kaikki rakentamiseen käytettävät materiaalit itse. Luovassa peli-

muodossa pelaajalla on käytössään rajaton määrä resursseja ja pelaajan on myös mahdol-

lista lentää. 

Tutkimukseni Minecraft -osiossa koehenkilö oli vähän digitaalisia pelejä pelannut eka-

luokkalainen poika. Aineisto kerättiin hänelle järjestetystä noin kahden tunnin mittaisesta 

pelitilanteesta maaliskuussa 2014. Minecraft -pelistä oli käytöstä MinecraftEdu -painos, 

joka mahdollisti selkeät peliin upotetut tehtävänannot ja lisäsi osittain mukana pelaavalle 

tutkijalle pelitilanteen hallintaa helpottavia toimintoja.  
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Minecraftia pelattiin PC -tietokoneella. Pelaamista varten oli pystytetty erillinen Minecraf-

tEdu -palvelin, johon yhdistettiin kaksi MinecraftEdu -asiakasohjelmaa. Erillinen palvelin 

takasi sujuvan ja miellyttävän pelikokemuksen. 

 

Kuvio 1. Minecraftin pelaamisessa käytetty laitteisto 

 

Pelitapahtumaa varten oli laadittu etukäteen kuusi erillistä tehtävää, jotka koehenkilön tuli 

suorittaa Minecraft -pelin virtuaalimaailmassa.  Tehtävien suunnittelussa oli painotettu 

teoriaosassa aiemmin määriteltyjä keskeisiä tulevaisuuden taitoja: 

 kommunikointi ja yhteistyö; 

 kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu; 

 luovuus ja innovaatio; 

 tietotekniikan käyttötaidot. 

Pelitilanne kuvattiin kokonaan videokameralla myöhempää havainnointia varten ja myös 

reaaliaikainen pelikuva otettiin talteen. Pelitapahtuman jälkeen koehenkilö haastateltiin 

teemahaastattelua apuna käyttäen. Teemahaastattelussa, jonka kesto oli noin 30 minuuttia, 

pyrittiin selvittämään hänen omakohtaisia kokemuksiaan pelaamisprosessista. 

Tässä tutkimuksessa pelaaminen aloitettiin selviytymis-pelimuodolla. Pelialue oli rajattu 

pienelle saarelle. Koehenkilön iän ja vähäisen pelaamisen vuoksi pelaamista helpotettiin 

hieman. Koehenkilölle annettiin käyttöön osa tarvittavista resursseista, kuten työkalut. 

Viimeisessä tehtävässä pelimuoto vaihdettiin luovaksi, joka mahdollisti pelaajalle rajatto-

man kaikkien resurssien käytön.  

Minecraft -pelissä on mahdollista toteuttaa monimutkaisia tulevaisuuden taitojen oppimi-

seen soveltuvia yksittäisiä tehtäviä tai projekteja. Tässä tutkimuksessa tehtävien vaativuus-

taso sopeutettiin vähän digitaalisia pelejä pelanneelle ekaluokkalaiselle sopivaksi. Pelaami-
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sessa käytetyt tehtävät ja niihin liittyvät tulevaisuuden taidot selviävät taulukosta 2 (ks. 

myös liite 1). 

Taulukko 2 

   

     Pelaamisessa käytetyt tehtävät ja niihin liittyvät tulevaisuuden taidot 

          

Tehtävänumero Kuvaus   Tulevaisuuden taito 

Tehtävä 1 

 

Tutki saarta löytääksesi pelaamisessa 

tarvittavia työkaluja ja tarvikkeita. 

 

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu 

 

   

 

Tehtävä 2 

 

Rakenna itsellesi yksinkertainen talo. 

 

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, 

luovuus ja innovaatio. 

 

 

 

 

 

Tehtävä 3  

 

Rakenna itsellesi kasvimaa vehnän vilje-

lyä varten. Tee kasvimaa talosi lähettyvil-

le. Millä työkalulla pystyt muokkaamaan 

maan vehnän viljelyyn sopivaksi? 

 

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, 

luovuus ja innovaatio. 

 
 

 
 

 
 

 

Tee kasvimaasta kolme palikkaa pitkä ja 

kaksi palikkaa leveä. Kylvä lopuksi sie-

menet! Mitä muuta vehnä tarvitsee kas-

vaakseen? 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 4 

 

Tuli on polttanut saarella asuvan kyläläi-

sen mökin. Auta häntä korjaamaan se 

entiselleen. 

 

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu. 

 

 

 

 

 

Tehtävä 5 

 

Kuinka monta possuja on yhteensä? Tee 

lasku. 

 

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu. 

 

 

 

 

 

Tehtävä 6 

 

Päästä nyt mielikuvituksesi valloilleen ja 

rakenna yhdessä toisen pelaajan kanssa 

saaren hienoin rakennelma. Sinä olet ark-

kitehti eli suunnittelija. 

 

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, 

luovuus ja innovaatio, kommunikaatio 

ja yhteistyö. 

  
 

 
 

    

Anna toiselle pelaajalle ohjeita suullisesti 

tai chatin välityksellä.   

  

  

4.5 Aineiston analyysi 

Tutkijan tekemät valinnat tutkimusprosessin alkuvaiheessa ohjaavat usein aineiston käsitte-

lyä ja sen tulkintaa. Tutkimuksen ydinasia on kerätyn aineiston analysointi, tulkinta ja joh-

topäätösten teko aineiston pohjalta. Analyysissa tutkijalle selviää millaisia vastauksia hän 

saa asettamiinsa tutkimuskysymyksiin. (Hirsjärvi et al., 2001) Perusmenetelmä joka sovel-
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tuu käytettäväksi useimmissa laadullisissa tutkimuksissa on sisällönanalyysi. Sisällönana-

lyysi on paitsi yksittäinen metodi, myös väljä teoreettinen kehys, joka voidaan liittää erilai-

siin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysia käyttäen voidaan tehdä monenlaista tutki-

musta. (Tuomi & Sarajärvi, 2003) Kyngäs ja Vanhanen (1999) kuvaavat sisällönanalyysia 

metodina, jonka avulla voidaan analysoida aineistoa objektiivisesti ja systemaattisesti. Si-

sällönanalyysia voidaan käyttää myös täysin strukturoimattomankin aineiston analyysissa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2003). Grönforsin (1982) mukaan sisällönanalyysilla aineisto saadaan 

kuitenkin vain järjestettyä johtopäätösten tekoa varten. Sisällönanalyysilla tehtyjä tutki-

muksia on usein arvosteltu juuri tästä keskeneräisyydestä johtuen (Tuomi & Sarajärvi, 

2003). 

Tämän tutkimuksen aineisto, eli muistiinpanot mobiileista oppimispeleistä sekä Minecraf-

tilla toteutetusta pelitilanteesta taltioitu videokuva ja teemahaastattelu litteroitiin sekä 

myöhemmin koodattiin QSR NiVo 10 ohjelmaa apuna käyttäen. Aineisto jaoteltiin tulevai-

suuden taitojen mukaisiin yläkategorioihin: luovuus ja innovaatio, kriittinen ajattelu ja on-

gelmanratkaisu, kommunikaatio ja yhteistyö sekä tietotekniikan käyttötaidot. Analyysin 

viimeisessä vaiheessa tutkimusaineistoa kvantifioitiin ja nostettiin esille myös määrällisiä 

tuloksia. 
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5 Tutkimustulokset 

5.1 Mobiilit oppimispelit 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tavoitteenani oli löytää peli, joka tukisi monipuoli-

sesti ja mielekkäällä tavalla tulevaisuuden taitojen harjoittelua ja oppimista. Tässä vaihees-

sa tutkin useita pääosin suomalaisia mobiilialustalle tehtyjä matematiikan oppimispelejä. 

Etsin peleistä komponentteja, joiden avulla voisi oppia tulevaisuuden taitoja: luovuus ja 

innovaatio, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, kommunikaatio ja yhteistyö sekä tieto-

tekniikan käyttötaidot. Seuraavassa esittelen löydökseni kahdesta lupaavalta vaikuttaneesta 

suomalaisesta matematiikan oppimispelistä. 

Math Ahoy!: Pelin kerrotaan soveltuvan matematiikan harjoitteluun neljästä ikävuodesta 

ylöspäin. Pelissä ohjataan piraattilaivaa ja pyritään keräämään kaupungeissa sijaitsevia 

aarteita. Pelaaja muodostaa yhteenlaskuja kääntämällä ruoria haluamansa numeron kohdal-

le ja saa siirtää laivaansa kartalla muodostamansa yhteenlaskun summan verran. Myrskyn 

kohdatessa käytetään vähennyslaskua. Kartalla liikuttaessa pelaajan on myös varottava 

merillä seilaavia piraattilaivoja.  

 

Kuvio 2. Math Ahoy! -pelitilannekuva. 
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Peli on tyylikäs, selkeä ja helppo oppia ja se soveltuu hyvin yksinkertaisten yhteen ja vä-

hennyslaskujen harjoittelemiseen. Yhteen ja vähennyslaskut tapahtuvat numeroilla 1-10 ja 

toistuvat jatkuvasti samanlaisina. Kartalla seilaavien piraattilaivojen väistely tuo peliin 

lisähaastetta. Valitettavasti piraattilaivat eivät kuitenkaan muodosta suurta uhkaa ja niiden 

väistämiseksi ei vaadita monimutkaista ajattelua. Piraattilaivojen käyttäytyminen uhkaa-

vammin tekisi pelistä haastavamman. Math Ahoy! -pelillä on mahdollista opetella kriittistä 

ajattelua ja ongelmanratkaisua, muita komponentteja, jotka tukisivat laajempaa tulevaisuu-

den taitojen oppimista en pelissä havainnut. 

Smartkid Maths: Peli on suunnattu 4–9 -vuotiaille. Pelaajan tehtävänä on opettaa lem-

mikkipelihahmoille matemaattisia taitoja. Pelin tausta-ajatuksena on learning by teaching -

metodi. Smartkid Maths sisältää suuren määrän erilaisia tehtäviä esikoulusta kakkosluokal-

le, ja tehtävien kerrotaan kattavan ikäluokan mukaiset kouluoppimäärät. Peli on voittanut 

useita palkintoja, muun muassa Suomen paras mobiilisovellus 2013 ja Suomen eOppimis-

keskuksen jakaman paras oppimispeli 2013 -palkinnon.  

Pelaaminen lähtee käyntiin opetettavan lemmikkihahmon, ikätason ja harjoiteltavan mate-

matiikan oppialueen valitsemisella. Tehtäviä ratkaistaan valitsemalla oikea vastaus kol-

mesta eri vastausvaihtoehdosta. Pelaajan vastattua oikein riittävän moneen tehtävään lem-

mikkihahmoa kilpailutetaan labyrintissä toista hahmoa vastaan. 

 

Kuvio 3. SmartKid Maths -pelitilannekuva. 
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SmartKid Maths -pelissä on kattavat matematiikan oppisisällöt. Grafiikat ovat miellyttävät, 

pelaaminen on sujuvaa ja hellyttävät lemmikkihahmot ovat lasten mieleen. Pelaaminen on 

kuitenkin tulevaisuuden taitojen oppimisen näkökulmasta yksitoikkoista mekaanista tehtä-

vien ratkaisemista, välianimaatiolla tehostettuna. Pelin näen kehittävän kriittistä ajattelua ja 

ongelmanratkaisua Math Ahoy! -pelin tapaan. Pelissä on potentiaalia, mutta jäin kaipaa-

maan esimerkiksi moninpelimahdollisuutta, joka toisi peliin yhteisöllisyyttä ja kommuni-

kointia. Mahdollisuus seurata oman ja esimerkiksi luokkakaverin lemmikkihahmon kehit-

tymistä olisi myös mielenkiintoinen lisä, käytettäessä peliä esimerkiksi koulun matematii-

kan opetukseen integroituna. 

Kaikki pelaamani pelit kehittävät kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua, monipuoliseen 

tulevaisuuden taitojen harjoitteluun niistä ei ole. Pelien ottaminen mukaan opetukseen 

edistää kuitenkin myös oppilaiden tietotekniikan käyttötaitoja. Löydösten perusteella pää-

dyin lopputulokseen, että tämän kaltaiset pelit eivät tue riittävän monipuolisesti tulevai-

suuden taitojen oppimista eivätkä siten sovellu tähän tutkimukseen.  

Taulukko 3 

       

        
Tulevaisuuden taitojen esiintyvyys mobiileissa oppimispeleissä 

    

                

 

    Tulevaisuuden taito     

Peli 
Kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu 
  

Luovuus ja 

innovaatio 
  

Kommunikaatio 

ja yhteistyö 
  

Tietotekniikan 

käyttötaidot 

Math Ahoy! X 

     

X 

        
SmartKid Maths X 

     

X 

        10Monkeys, Ekapeli-

matikka, Lolan matikkajuna X           X 

 

5.2 Luovuutta tukeva rakentelumaailma – Minecraft 

Aluksi harkitsin tekeväni vertailuja mobiilien oppimispelien ja Minecraftin välillä, mutta 

lopulta en nähnyt mielekkääksi sitoa Minecraftin mahdollisuuksia mobiilien oppimispelien 

rajoitteisiin. Tässä osuudessa tarkastelen miten tulevaisuuden taitojen harjoitteleminen ja 

oppiminen onnistui Minecraftin virtuaalimaailmaan suunnitelluissa tehtävissä.  
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5.2.1 Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu 

Tehtävä 1: Tehtävän oli tarkoitus herättää kiinnostus pelaamista kohtaan, säilyttää peli-

mäinen ote sekä toimia ponnahduslautana vaativampiin tehtäviin siirryttäessä. Tehtävä 

onnistui tarkoituksessaan ja osoittautui yllättäen koehenkilön mielestä parhaaksi tehtäväk-

si. Teemahaastattelussa hän mainitsi kyseisen tehtävän mielenkiintoisimmaksi. 

 Tutkija: Mikä tehtävistä oli mielestäsi kaikista mielenkiintoisin?  

Koehenkilö: Se löytää kaikkia esineitä.  

Tutkija: Mikä siitä teki mielenkiintoisimman?  

Koehenkilö: Että missä niitä kaikkia on. 

Tehtävä 2: Koehenkilön tehtävänä oli rakentaa itselleen yksinkertainen talo. Talon raken-

taminen edellytti aiemman tehtävän suorittamista ja työkalujen löytämistä sekä tarvittavan 

rakennusmateriaalin (puun) hankintaa. Koehenkilö ihmetteli tilannetta hetken ja hänen ja 

tutkijan välillä käytiin seuraava keskustelu. 

 Koehenkilö: Pitääkö mulla olla niitä tarvikkeita? 

Tutkija: Mitähän työkalua luulet voivasi käyttää? Mistä talot rakennetaan? 

 Koehenkilö: Puusta! Meen heti kaataan. Kirves kätteen.  

Talon rakennusprojekti lähti käyntiin. Seuraava ongelma tuli vastaan, kun taloon täytyi 

rakentaa katto. Tarvittavia palasia ei pystynyt laittamaan paikoilleen maasta käsin. 

 

Kuvio 4. Ongelma katon rakentamisessa. 
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 Koehenkilö: Mitenkä mä saan ton katon rakennettua? 

 Tutkija: Mietippä miten pääset sinne? 

 Koehenkilö: Teen näistä semmosen. 

 

Kuvio 5. Katon rakentamisongelman ratkaisu. 

Tehtävä 3: Tehtävässä täytyi rakentaa kolme palikkaa pitkä ja kaksi palikkaa leveä kasvi-

maa. Tehtävä osoittautui vaikeaksi. Ohjeen mukaan maaperä täytyi ensin muokata vilje-

lyyn sopivaksi. Oikean työkalun valintaa edelsi seuraava keskustelu: 

 Koehenkilö: Miksei sitä tule?  

 Tutkija: Käy tarkistamassa vielä ohjeesta. 

 Koehenkilö: Millä työkalulla pystyy viljeleen maata? Tällä, tuolla, lapiolla. 

 Tutkija: Mitä nämä työkalut on?  

 Koehenkilö: En mä oikeen tiiä. 

Tutkija: Hakku, kirves, kuokka ja lapio. Ehkä sun täytyy kokeilla miten ne 

toimii. 

Koehenkilö: Koitetaanpa tuolla lapiolla. Mitä? 

 Tutkija: Kokeileppa muitakin työkaluja vielä. 

 Koehenkilö: Sen täytyy olla tää. Joo, tää! 
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Oikean työkalun löytymisen jälkeen kasvimaasta täytyi vielä tehdä kolme palikkaa pitkä ja 

kaksi palikkaa leveä. Kasvimaata syntyi ensin kolme palikkaa, mutta lisäohje kaksi palik-

kaa leveä aiheutti hankaluuksia. Koehenkilö laski, rakensi ja muokkasi kasvimaata useaan 

otteeseen. 

Koehenkilö: Miten nämä.. kolme ja kaks. Onko se nyt oikeen mittanen? Yy, 

kaa, koo.  

Lopulta kasvimaa sai lopullisen muodon. Seuraavaksi kasvimaan läheisyyteen oli tuotava 

vettä kasvun nopeuttamiseksi.  

 Koehenkilö: Eli sen pitäis olla yhteydessä veteen? Miten mä sen saan? 

 Koehenkilö: Lapiolla... tuolla, sankolla.  

 Koehenkilö: Nonii, ei tullu. 

 Tutkija: Onko sankossa mitään? 

 Koehenkilö: Ei taida olla, pitää käydä hakemassa. 

 Koehenkilö: Nyt mulla on sitä vettä. 

Tutkija: Miten rajaisit sen veden, ettei se leviä minne sattuu? 

Koehenkilö: Tekis semmoset aidat..  

Tutkija: Oisko mitään muuta konstia? 

Koehenkilö: Aita. 

Lopulta päädyttiin kaivamaan oja, kun tutkija kuvitteli sen olevan ainoa keino saada maa 

kasteltua. Myöhempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että aidalla rajattu vesi olisi käynyt tar-

koitukseen aivan yhtä hyvin. Koehenkilö oli tässä selvästi tutkijaa luovempi. 

Tehtävä 4: Mökin korjaamistehtävä oli aikaa vievin ja vaati paljon rakentamista, tarkaste-

lua, purkamista ja uudelleen rakentamista. Koehenkilölle tuskastumista aiheutti palikoiden 

saaminen oikeille paikoilleen, kun käytössä ei ollut luovuuspelimuotoa, jossa lentäminen 

olisi ollut mahdollista. Pitkän työskentelemisen ja tutkijan apuna pelaamisen jälkeen talo 

saatiin kuitenkin lopulta korjattua. 
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Tehtävä 5: Yhteenlaskun tekeminen possuista onnistui koehenkilöltä luontevasti, mutta 

vaati hivenen huolellisuutta ja laskemista.  

 Koehenkilö: kaks plus kolme plus kolme yhtä suuri kuin yhdeksän. 

 Tutkija: Laskeppa vielä uudestaan. 

 Koehenkilö: Kaks, viis, kaheksan. 

Tehtävä 6: Koehenkilöä varten oli rakennettu automaattisesti toimiva junarata, jonka tut-

kija toivoi stimuloivan pojan ajattelua ja kasvattavan kiinnostusta pelaamista kohtaan. Ju-

narataa pitkin pääsi viimeisen tehtävänannon luokse. Junarata osoittautui kiinnostavaksi ja 

koehenkilö ihmetteli ääneen oliko se tutkijan rakentama. 

5.2.2 Luovuus ja innovaatio 

Luovuutta ja innovointia oli tarkoitus harjoitella tehtävissä kaksi ja kolme sekä erityisesti 

viimeisessä tehtävässä numero kuusi. Tehtävässä kuusi Minecraftin pelimuoto vaihdettiin 

luovaksi. Koehenkilöllä oli tämän johdosta käytössään kaikki rakennusmateriaalit ja kyky 

lentää. Tehtävänä oli rakentaa saaren hienoin rakennelma. 

Tehtävät 2 ja 3: Yksinkertaisen talon ja kasvimaan rakentamiselle ei ollut asetettu tiukko-

ja raameja vaan tehtävät sai toteuttaa, kasvimaan kokoa lukuun ottamatta, oman mielensä 

mukaan. Luovuutta tukevat tehtävät olivat koehenkilölle erityisen mieluisia. Tehtävä nu-

mero kahden ohjetta lukiessa koehenkilön kasvoille levisi hymy ja hän totesi: 

 Koehenkilö: Rakenna itsellesi yksinkertainen talo. Sepä se vasta mukavaa. 

Tehtävä 6: Ajatusta luovuutta ja innovaatiota kehittävien tehtävien mielekkyydestä tukee 

myös teemahaastattelussa esiin nousseet asiat. Kysyttäessä koehenkilön mietteitä tehtävien 

ratkaisun aikana, hän kertoi koko ajan miettineensä mitä rakentaisi viimeisessä tehtävässä 

(tehtävä 6). Teemahaastattelun aikana koehenkilö kertoi myös seuraavaa: 

 Tutkija: Minkälaista tietokoneella on pelata? 

 Koehenkilö: Mukavaa. 

 Tutkija: Mikä siitä tekee niin mukavaa? 

 Koehenkilö: On niin hyvä peli. 
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 Tutkija: Mikä tuosta pelistä tekee niin hyvän? 

 Koehenkilö: En mä oikeen tiiä. Siinä voi rakentaa.  

 Tutkija: Miksi rakentaminen on mukavaa? 

 Koehenkilö: Koska siinä voipi rakentaa ihan mitä vaan. 

5.2.3 Kommunikaatio ja yhteistyö 

Tehtävien ratkaisemisen aikana tutkija antoi ohjeita ja pelasi koehenkilön mukana tarvitta-

essa. Kommunikointi ja yhteistyö nousivat vahvasti esille koko pelaamisen ajan. Varsinai-

nen tehtävä, jossa kommunikointia ja yhteistyötaitoja oli alun perin tarkoitus harjoitella ja 

oppia, oli tehtävä 6. Tehtävän tavoitteena oli rakentaa yhdessä tutkijan kanssa saaren hie-

noin rakennelma. Tutkijaa piti ohjeistaa suullisesti tai chatin välityksellä. Teemahaastatte-

lussa kommunikaatioon ja yhteistyöhön liittyen koehenkilö kertoi seuraavaa: 

 Tutkija: Miten ratkaisit pelissä vastaan tulevat ongelmat ja haasteet? 

 Koehenkilö: Noilla kaikilla ohjeilla ja… ohjeilla ja sinun avulla. 

 Tutkija: Miten meidän yhteispeli sujui? 

 Koehenkilö: Ihan hyvin. 

Tutkija: Ymmärsinkö sinun antamia ohjeita ja mitä hyötyä minusta oli? 

 Koehenkilö: Semmosta… että nää autoit laittamaan niitä kaikkia. 

Tutkija: Mihin olet erityisen tyytyväinen? Mistä sait hyvää mieltä? 

Koehenkilö: No tämä ku päästiin rakentaan tää iso kerrostalo.  

Tutkija: Miksi se oli mukavaa? 

Koehenkilö: Sen takia ku... mä halusin semmosen. Oli kerranki kaveri siinä. 

5.2.4 Tietotekniikan käyttötaidot 

Mobiilien oppimispelien tavoin tietokoneella pelattavat pelit kehittävät tietotekniikan käyt-

tötaitoja. Tähän tutkimukseen osallistunut koehenkilö käyttää kotonaan tietokonetta pe-
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laamiseen pelikonsolia huomattavasti vähemmän. Teemahaastattelussa hän kertoi tietoko-

neen käytöstä seuraavaa: 

 Tutkija: Kerro sun pelaamisesta yleensä? Mitä oot pelannu? 

Koehenkilö: Kyllä mää Playstationilla joskus ja… Tietsikalla en oo nytten 

pelannu kotona. 

Tehtävän 5 ratkaisussa kävi ilmi, ettei poika tiennyt mistä plusmerkki ja yhtäsuuri kuin -

merkki tietokoneelta löytyvät.  
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6 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksen alkuvaiheessa kävi selväksi, että mobiilit oppimispelit ovat liian rajoittuneita 

ja yksinkertaisia tulevaisuuden taitojen harjoittelemiseen ja oppimiseen. Niiden kaltaiset 

oppimispelit soveltuvat hyvin yksinkertaisten tehtävien harjoitteluun ja kertaamiseen, niillä 

voi oppia pääasiassa kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoa sekä yleisiä tietotekniikan 

käyttötaitoja. 

Tulevaisuuden taitojen harjoittelemista ja oppimista varten käytettiin tämän vuoksi Minec-

raft -peliä. Kaikki tutkimukseen mukaan halutut tulevaisuuden taidot, kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu, luovuus ja innovaatio sekä kommunikointi ja yhteistyö nousivat vahvas-

ti esille pelaamisen aikana.  

Aineiston kvantifioinnin perusteella tutkimuksessa toteutetussa pelitilanteessa kommuni-

kaatio ja yhteistyö olivat vahvimmin edustetut tulevaisuuden taidot. Tämä selittyy osittain 

sillä, että tutkijan ja koehenkilön kommunikaatiota ja yhteistyötä tarvittiin tehtävien ratkai-

suun suunniteltua enemmän. Varsinaisen kommunikoinnin ja yhteistyön harjoittelemisen ja 

oppimisen oli tarkoitus tapahtua tehtävässä 6. Suunniteltua laajemman kommunikoinnin ja 

yhteistyön voidaan kuitenkin katsoa kehittäneen juuri kyseisiä tulevaisuuden taitoja, joten 

tämä oli tutkimuksen kannalta vain positiivinen asia.  

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu olivat suunnitteluvaiheessa vahvimmin esillä olleet 

tulevaisuuden taidot. Aineistossa ne ylsivät määrällisesti lähes tasoihin kommunikoinnin ja 

yhteistyön kanssa. Kaikki tehtävät pitivät sisällään kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua 

jossain muodossa. Kehittyneempää kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua vaatinut tehtä-

vä, tehtävä 4, osoittautui vaikeimmaksi ja sen ratkaisemiseen kului kauimmin aikaa.  

Taulukko 4  

    

     Tehtävien ratkaisemiseen kulunut aika 

             

Tehtävä   Tulevaisuuden taito   Tehtävän ratkaisuun kulunut aika 

Tehtävä 1: Tutki saarta löytääksesi 

pelaamisessa tarvittavia työkaluja 

tarvikkeita. 

 

Kriittinen ajattelu ja on-

gelmanratkaisu 

 

alle 5 minuuttia. 
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Tehtävä 2: Rakenna itsellesi yksin-

kertainen talo 

 

Kriittinen ajattelu ja on-

gelmanratkaisu, luovuus 

ja innovaatio 

 

yli 10 minuuttia 

 

 

 

 

 

Tehtävä 3: Rakenna itsellesi kasvi-

maa vehnän viljelyä varten. Tee 

kasvimaa talosi lähettyville. Millä 

työkalulla pystyy muokkaamaan 
maan vehnän viljelyyn sopivaksi? 

Tee kasvimaasta kolme palikkaa 

pitkä ja kaksi palikkaa leveä.  

 

Kriittinen ajattelu ja on-

gelmanratkaisu, luovuus 

ja innovaatio 

 

yli 10 minuuttia 

 

 

 

 

 

Tehtävä 4: Tuli on polttanut saarel-

la asuvan kyläläisen mökin. Auta 

häntä korjaamaan se entiselleen. 

 

Kriittinen ajattelu ja on-

gelmanratkaisu (vaativa) 

 

yli 20 minuuttia 

 

 

 

 

 

Tehtävä 5: Kuinka monta possua on 

yhteensä? Tee lasku. 

 

Kriittinen ajattelu ja on-

gelmanratkaisu 

 

alle  5 minuuttia 

 

 

 

 

 

Tehtävä 6: Päästä nyt mielikuvituk-

sesi valloilleen ja rakenna yhdessä 

toisen pelaajan kanssa saaren hie-

noin rakennelma.  Sinä olet arkki-

tehti eli suunnittelija. Anna toiselle 

pelaajalle ohjeita suullisesti tai 

chatin välityksellä. 
  

Kriittinen ajattelu ja on-

gelmanratkaisu, luovuus 

ja innovaatio, kommuni-

kointi ja yhteistyö 

  

yli 20 minuuttia 

 

Tehtävien ratkaisemiseen kuluneesta ajasta voidaan päätellä, että aivan yksinkertaisimmat 

tehtävät, tehtävä 1 ja tehtävä 5, jotka pitivät sisällään pelkästään kriittistä ajattelua ja on-

gelmanratkaisua, veivät ratkaistaessa aikaa alle 5 minuuttia. Taulukosta 3 nähdään, että 

kun tehtävän ratkaisemisessa tarvittiin kahta tai useampaa tulevaisuuden taitoa, kasvoi teh-

tävän suorittamiseen kulunut aika yli 10 minuuttiin. Poikkeuksena tehtävä 4, joka vaati 

avaruudellista ajattelua ja kehittynyttä ongelmanratkaisukykyä ja oli näin tehtävistä selke-

ästi vaativin ja aikaa vievin. Tehtävän 6 kohdalla aikaa kului runsaasti, koska luovuuteen 

kannustavat tehtävät olivat tutkimukseen osallistuneelle koehenkilölle erityisen mieluisia.  
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7 Johtopäätökset 

Mobiilien oppimispelien totean soveltuvan parhaiten yksinkertaisten tehtävien harjoittele-

miseen ja kertaamiseen. Graafisesti pelit ovat näyttäviä, mutta pelien sisällöstä ei ole apua 

monipuolisessa tulevaisuuden taitojen harjoittelemisessa ja oppimisessa. Nämä pelit ovat 

hyvin lähellä oppimispelien ensimmäistä sukupolvea, edutainmentia. Edutainment -

peleissä on enemmän kyse harjoittelemisesta kuin oppimisesta (Egenfeldt-Nielsen, 2007). 

Egenfeldt- Nielsenin (2007) mukaan edutainment -peleissä pelitoiminta ei ole motivoivaa, 

vaan varsin yksipuolista mekaanista harjoittelua. Tämä pitää paikkansa kokeilemieni mo-

biilien oppimispelien kohdalla. 

Tutkimuksen Minecraft osuudesta saadut tulokset ovat lupaavia. Kriittistä ajattelua ja on-

gelmanratkaisukykyä pidetään yhtenä tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista (Spires et al., 

2011). Jonassenin (2006) mukaan sitä on myös vaikea opettaa tehokkaasti. Tässä tutki-

muksessa pelaamisen apuna käytetyissä tehtävissä vaadittiin kaikissa kriittistä ajattelua ja 

ongelmanratkaisukykyä. Tutkimustuloksista voidaan nähdä koehenkilön myös onnistuneen 

hänelle suunniteltujen tehtävien ratkaisemisessa. Osa tehtävistä osoittautui vaikeiksi, mutta 

pelaaminen ja tulevaisuuden taitojen harjoitteleminen ja oppiminen Minecraft -pelin avulla 

oli koehenkilölle niin mieluista, että se kantoi myös vaikeiden ja turhautumista aiheutta-

neiden tehtävien läpi. Luovuutta ja innovointia sisältäneet tehtävät olivat koehenkilölle 

myös erityisen mieluisia. Innostus kasvoi sitä enemmän, mitä vapaammin ja luovemmin 

koehenkilö sai toteuttaa pelissä itseään. Peli näyttää soveltuvan hyvin luovuuden kehittä-

miseen. Aiemmat tutkimukset tukevat myös pelaamisen ja luovuuden välistä yhteyttä (Da-

vies et al, 2012; Jackson et al., 2011; Kiili et al., 2012) Kommunikoinnin ja yhteistyön 

kohdalla on tämän tutkimuksen osalta selvää, että Minecraft -peli soveltuu näiden tulevai-

suuden taitojen harjoittelemiseen ja oppimiseen. Useammalla pelaajalla pelattaessa peli 

tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi kommunikointiin, kaupan käyntiin ja erilaisten raken-

nelmien tekemiseen yhdessä. Tutkimustuloksista voidaan todeta, että Minecraftin virtuaa-

limaailmaan on mahdollista luoda pelaajan tulevaisuuden taitoja kehittäviä tehtäviä.  



37 

 

 

8 Tulosten luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointia varten ei ole olemassa yksiselitteisiä 

ohjeita. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuitenkin arvioida kokonaisuutena, jolloin sen 

sisäinen koherenssi painottuu. Luotettavuuden arvioinnin kannalta on tärkeää, että tutki-

musraportista käy ilmi tutkimuksen kohde ja tarkoitus, tutkijan omat sitoumukset, aineis-

tonkeruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto, aineis-

ton analyysi, tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuksen raportointi. Tutkijan vastuulla on 

antaa lukijoille uskottava selitys aineiston kokoamisesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2003)  

Käsitteet reliaabelius ja validius ovat saaneet laadullisessa tutkimuksessa erilaisia tulkinto-

ja. Nämä termit kytketään usein kvantitatiiviseen tutkimukseen, jonka parissa ne ovat syn-

tyneet. Laadullisessa tutkimuksessa niiden käyttöä pyritään usein välttämään. Kaiken tut-

kimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä on kuitenkin aina arvioitava jollakin tavoin. Tutkijan 

mahdollisimman tarkka selostus tutkimuksen kaikista vaiheista antaa lukijoille mahdolli-

suuden arvioita tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi et al., 2001) Laadullisessa tutkimuk-

sessa aineiston koon kasvattaminen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, jotta tutkimus-

tulosten kohdalla voitaisiin puhua tieteellisestä yleistettävyydestä (Tuomi & Sarajärvi, 

2003). Tutkittaessa yksittäistä tapausta riittävän perusteellisesti, saadaan esille myös se, 

mikä kyseisessä ilmiössä on merkittävää ja saattaisi toistua myös yleisemmän tason tarkas-

telussa (Hirsjärvi et al., 2001) 

Menetelmäosuudessa olen tarkoin kuvaillut tutkimuksen kulun ja aineiston keruun. Olen 

tarkastellut tutkimustuloksia mahdollisimman objektiivisesti ja vastannut asettamiini tut-

kimuskysymyksiin. Tutkimusta tehdessäni olen kirjannut huolellisesti ylös kaikki tutki-

muksen vaiheet. Videoidusta pelitilanteesta saatua aineistoa täydensin teemahaastattelulla. 

Kaikki keräämäni tutkimusaineisto on tutkimuksen ajan säilytetty digitaalisessa muodossa. 

Aineiston analyysissa käytin apunani QSR NVivo 10 ohjelmaa, joka helpotti ja selkeytti 

aineiston litterointia ja koodausta. Saamani tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia aiempien 

samaa aihepiiriä käsittelevien tutkimusten kanssa.  

Hirsjärvi et al. (2001) ohjeistaa tutkijaa tekemään tietoisia ja eettisesti perusteltuja ratkaisu-

ja ainakin seuraavissa tutkimustoiminnan vaiheissa: 

 tutkimusaiheen valinta; 
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 tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kohtelu; 

 epärehellisyyden välttäminen tutkimustyön kaikissa osavaiheissa. 

(Hirsjärvi et al., 2001) 

Tämän tutkimuksen aihe valikoitui sen ajankohtaisuuden ja oman kiinnostuneisuuteni mu-

kaan. Tutkimus sai lopullisen muotonsa mobiileihin oppimispeleihin tutustumisen jälkeen. 

Mobiilien oppimispelien yksinkertaisuus yllätti minut ja olin pakotettu siirtämään tutki-

muksen fokuksen virtuaaliympäristöjen suuntaan. Viimeistään tässä vaiheessa jouduin hyl-

käämään omat ennakko-olettamukseni, jonka uskon lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimukseen osallistuneen koehenkilön ollessa alaikäinen hankin tutkimusluvan suulli-

sesti hänen vanhemmiltaan. Koehenkilön identiteetti pysyy salassa tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa, koko tutkimuksen ajan. Pelitilanteesta ja teemahaastattelusta taltioitu video on 

hävitetty heti aineiston litteroinnin jälkeen. 
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9 Pohdinta 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että perinteiset oppimispeleiksi miellettävät pelit ovat liian yksin-

kertaisia ja niiden avulla on mahdotonta oppia tulevaisuuden taitoja. Oppimispeleissä on 

potentiaalia, mutta niistä jää kuitenkin puuttumaan toiminnallisuutta, joka parantaisi niillä 

saavutettavia oppimistuloksia. Oppimispelit eivät myöskään ole riittävän mielenkiintoisia 

ja lapsiin vetoavia. Prensky (2007) toteaa, että yksi suurista ongelmista on, ettei pelien käy-

tölle tahdo löytyä aikaa kouluissa. Lisäksi hän toteaa, että mikäli lasten haluttaisiin pelaa-

van näitä pelejä myös kotona, niiden täytyy pärjätä kiinnostavuudessa televisiolle ja video-

peleille, koska kotona lapsilla on mahdollisuus valita mitä he tekevät. Pelien on oltava 

hauskoja, videopelien näköisiä, joissa on kiinnostava tarina ja hahmot. (Prensky, 2007) 

Tutkimustuloksista voidaan nähdä, että tämä tavoite jää mobiilien oppimispelien osalta 

saavuttamatta. Lähivuosina nämä pelit tulevat kehittymään ja saamme nähdä myös moni-

puolisia ja toimivia oppimispelejä. Oppimispelit eivät kuitenkaan vielä ole viihdepelien 

tapaan erittäin kannattavaa liiketoimintaa ja tämä osaltaan hidastaa niiden kehittymistä. 

Whitton (2010) esittää yhdeksi mahdollisuudeksi pelien kautta tapahtuvan oppimisen to-

teuttamiseksi valmiiden kaupallisten pelien käyttöä. Näiden pelien budjetit ylittävät perin-

teisten oppimispelien budjetit ja ovat usein grafiikoiltaan ja pelikokemukseltaan ylivoimai-

sia. Tässä tutkimuksessa tulevaisuuden taitoja päädyttiin harjoittelemaan Minecraft -pelin 

avulla. Minecraft on tällä hetkellä lasten ja nuorten keskuudessa yksi suosituimmista pe-

leistä alustasta riippumatta. Peli on valloittanut niin tietokoneet, konsolit kuin mobiililait-

teetkin. Minecraftin oppilaitoksiin suunnatun version MinecraftEdun käyttöön saaminen 

helpotti tutkimuksen tekoa huomattavasti ja on näin ollen suositeltu hankinta Minecraftin 

opetuskäyttöä harkitseville. MinecraftEdu lisää peliin useita opetuskäytön kannalta hyödyl-

lisiä ominaisuuksia, varsinaisen pelikokemuksen kärsimättä.  

Minecraftilla toteutetussa osuudessa oli tavoitteena tutkia onko Minecraft pelillä mahdol-

lista oppia tulevaisuuden taitoja. Tutkimukseen osallistunut koehenkilö oli pelannut digi-

taalisia pelejä vähän ikätovereihinsa verrattuna. Tämä otettiin huomioon koehenkilölle 

ratkaistavaksi annettuja tehtäviä suunniteltaessa. Koehenkilön ikä asetti myös omat vaati-

muksensa. Tehtävät osoittautuivat toimiviksi, mutta uudelleen vastaavaa opetuskokonai-

suutta toteutettaessa kehittäisin tehtäviä sellaiseen suuntaan, että ne toimisivat paremmin 

myös vaikeiden tilanteiden ilmetessä, eikä pelaajan tarvitsisi turvautua yhtä paljon tutkijan 
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apuun. Tutkimuksen kannalta tämä ei ollut negatiivinen asia ja tilanteen ollessa toisenlai-

nen, esimerkiksi oppilaiden pelatessa peliä yhdessä, se lisäisi yhteistyön ja kommunikoin-

nin tarvetta. Tämä hyödyttäisi kaikkia osapuolia.   

Tämä tutkimus osoittaa, että Minecraftia pelaamalla on mahdollista oppia tulevaisuuden 

taitoja. Huomionarvoista on myös se, että tässä tutkimuksessa hyödynnettiin vain murto-

osaa Minecraft -pelin potentiaalista. Minecraftilla on mahdollista harjoitella huomattavasti 

monimutkaisempia kokonaisuuksia ja asioita. Peliä olisi yhtä hyvin voinut käyttää esimer-

kiksi sähköopin, luetun ymmärtämisen tai kielitaidon harjoitteluun. Tutkimukset ovat 

osoittaneet digitaalisten pelien olevan hyviä kielitaidon ja kielten opiskelumotivaation ko-

hottajia (Peterson, 2010). Minecraft -pelissä oppilaiden olisi myös mahdollista tehdä yh-

dessä tehtäviä toistensa ratkaistaviksi. Tämän kaltaisen toiminnan on aiemmissa tutkimuk-

sissa todettu olevan palkitseva tapa oppia, harjoitella ryhmässä työskentelyä sekä käyttää 

mielikuvitusta yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi (Kangas, 2010).  

Minecraftia pelattaessa pelitilanteen suunnittelu jää opettajan vastuulle. Sanfordin ja Wil-

liamsonin (2005) sekä Felician (2009) tutkimukset pelien tuomisesta osaksi opetusta pai-

nottavat oikeanlaisen pelin valintaa, pelinaikaista ohjausta sekä pelaamisen jälkeen tapah-

tuvaa keskustelua. Oppimistavoitteet huomioon ottavalla, huolellisella ja tavoitteellisella 

suunnittelulla on Minecraft -pelillä mahdollista toteuttaa oppimisympäristö, jossa pelaajat 

voivat oppia tulevaisuuden taitoja (21st century skills) innostavalla ja mielekkäällä tavalla.  

Digitaaliset pelit on perinteisesti totuttu näkemään viihteenä, jonka vuoksi asenteisiin tarvi-

taan muutosta, jotta lapset voivat tulevaisuudessa oppia myös pelien avulla. Minecraftin 

valmiin opetuspotentiaalin käyttämättä jättäminen ei olisi järkevää, koska se on tällä het-

kellä yksi suosituimmista peleistä lasten ja nuorten keskuudessa. 

9.1 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa tehtävien asettelu oli tutkimukseen osallistuvan lapsen iän ja vähäisen 

pelikokemuksen vuoksi selkeä ja riittävän yksinkertainen. Jatkotutkimuksessa kannattaisi 

keskittyä monimuotoisempien ongelmien luomiseen ja ratkaisemiseen. Lapset kannattaisi 

ottaa mukaan ongelmien ja tehtävien suunnitteluun. Pelaajien lukumäärää tulisi myös kas-

vattaa, jotta peliympäristössä olisi mahdollista harjoitella ja oppia tehokkaasti yhteistyö- ja 

kommunikointitaitoja. 
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Liite 1 

Tehtävä 1: Tutki saarta löytääksesi pelaamisessa tarvittavia työkaluja ja tarvikkeita. 

 

Pelaamista varten generoitu saari.  

Tehtävä 2: Rakenna itsellesi yksinkertainen talo. 

Tehtävä 3: Rakenna itsellesi kasvimaa vehnän viljelyä varten. Tee kasvimaa talosi lähet-

tyville. Millä työkalulla pystyt muokkaamaan maan vehnän viljelyyn sopivaksi? Tee kas-

vimaasta kolme palikkaa pitkä ja kaksi palikkaa leveä. Kylvä lopuksi siemenet! Mitä muu-

ta vilja tarvitsee kasvaakseen? 

Tehtävä 4: Tuli on polttanut saarella asuvan kyläläisen mökin. Auta häntä korjaamaan se 

entiselleen.  



 

 

 

 

Tehtävä 4: Talon korjaaminen. 

Tehtävä 5: Kuinka monta possuja on yhteensä? Tee lasku. 

 

Yhteenlaskun muodostaminen ja ratkaiseminen possuista. 

Tehtävä 6: Päästä nyt mielikuvituksesi valloilleen ja rakenna yhdessä toisen pelaajan 

kanssa saaren hienoin rakennelma. Sinä olet arkkitehti eli suunnittelija. Anna toiselle pe-

laajalle ohjeita suullisesti tai chatin välityksellä.



 

  

Liite 2 

Teemahaastattelurunko 

Luovuus ja innovaatio 

 Miten ratkaisit pelissä vastaan tulleet haasteet ja ongelmat? 

 Mikä tehtävistä oli mielenkiintoisin: 

o työkalujen etsiminen 

o talon rakentaminen 

o kasvimaan tekeminen 

o palaneen talon korjaaminen 

o matematiikkaluola 

o pelin hienoimman rakennelman tekeminen 

 Miksi se oli mielenkiintoisin? 

 

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu 

 Mitä ajattelit tehtäviä ratkaistessa? 

 Oliko pelissä hankalia tilanteita? Miten pääsit niistä eteenpäin? 

 

Kommunikaatio ja yhteistyö 

 Miten pelikaverisi ymmärsi sinua? Entä sinä pelikaveria? 

 Mitä hyötyä sinulle oli pelikaverista? 

 

Tietotekniikan käyttötaidot 

 Millainen pelaaja olet yleensä? Kerro aiemmista peleistä mitä olet pelannut. 

 Opitko pelin aika joitakin uusia taitoja? 

 

Mihin olet erityisen tyytyväinen? entä tyytymätön? 

Kerro pelikokemuksesta omin sanoin? 


