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Tiivistelmä

Digitaalisten oppimispelien hyödyistä huolimatta, niiden integrointi opetukseen koetaan edelleen vaikeaksi. Kuitenkin
uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen
nähdään tärkeäksi kansalaistaidoksi. Digitaalisten oppimispelien integrointi opetukseen onkin yksi mahdollinen tapa,
minkä avulla TVT:aa voisi hyödyntää koulussa.
Tutkimus on laadullinen evaluatiivinen tapaustutkimus, jossa kehitettiin yhteisöllinen pelillinen toimintamalli
kehitystutkimuksen keinoin. Toimintamallin tavoitteena on helpottaa digitaalisten oppimispelien käyttöönottoa
opetuksessa. Tutkimukseen osallistui kahdeksan 5-6 luokan opettajaa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää opettajien
käyttökokemuksia ja toimintamallin pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden toteutumista opettamisen ja/tai oppimisen
näkökulmista. Lisäksi haluttiin tietää, kuinka toimintamallin kokeilu vaikuttaa opettajien haluun lisätä oppimispelien
käytön määrää. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja se analysoitiin sisällönanalyysilla.
Toimintamalli koettiin toimivaksi ja onnistuneeksi, sekä hyödyllisenä opetuksen ja oppimisen näkökulmasta, mikäli
opettaja koki voivansa luottaa oppilaisiinsa oppimispelin valintaprosessissa. Mallin hyötyinä nähtiin opettajan työn
helpottuminen sekä mallin yhteistoiminnallisuus ja uudenlainen ote pelaamiseen sekä oppilaiden motivaation kasvu. Osa
opettajista koki, että toimintamallin hyödyntäminen vaatii hyvän pohjatyön. Opettajat uskoivat, että oppimispelien
käytön määrä tulee lisääntymään kokeilun jälkeen. Joillekin muutoksen ehtona on kuitenkin pelien ja/tai koulujen tilojen
ja välineistön paraneminen. Negatiivisia käyttökokemuksia ja tarkoituksenmukaisuuden puutetta koettiin, mikäli
luottamus oppilaiden asiantuntijuuteen ei ollut hyvä sekä silloin, kun TVT:n käyttömahdollisuudet olivat rajalliset tai
puutteelliset. Kokeilu ei vaikuttanut juurikaan sellaisten opettajien toimintaan, jotka kokivat käyttävänsä pelejä jo
tarpeeksi tai jos opettajalla ei ollut tarpeeksi luottoa omiin taitoihin.
Vaikka tulokset eivät ole yleistettävissä, antavat ne kuitenkin viitteitä siitä, että tutkimuksessa kehitetty yhteisöllinen
pelillinen toimintamalli voi olla toimiva työkalu digitaalisten oppimispelien käyttöönotossa. Opettajat kokivat
toimintamallin hyväksi ja useimmat aikoivat hyödyntää sitä myös tulevaisuudessa. Tutkimus antaa viitteitä myös siitä,
että yhteisöllisen pelillisen toimintamallin kokeileminen voi osaltaan edesauttaa positiivista asennemuutosta digitaalisten
oppimispelien hyödyntämistä kohtaan.
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1.

Johdanto

Vaikka pelit ovat olleet opettajien työkaluina jo pitkään, digitaalisten oppimispelien
integrointi opetukseen koetaan vaikeaksi (Lounaskorpi, 2013). Siitäkin huolimatta, että iso
osa opettajista kokee tieto- ja viestintätekniikan (TVT:n) käytön opetuksessa edistävän
oppimista, ja yleisesti ottaen opettajien asenteet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ovat
positiiviset (Taivassalo-Salkosuo, 2013). Oppilaille pelaaminen on kuitenkin jo tuttua
toimintaa koulun ulkopuolella (Lounaskorpi, 2013). Niin sanotut diginatiivit sukupolvet,
eli sukupolvet, jotka ovat syntyneet 1970-luvun jälkeen, ovat tottuneet käsittelemään
digitaalisia välineitä jo hyvin pienestä asti. He omaavatkin uusia taitoja, jotka tulisi
huomioida koulussa. (Prensky, 2001.)
Uudessa

perusopetuksen

opetussuunnitelman

perusteissa

2014

(OPS)

tieto-

ja

viestintäteknologinen (TVT) osaaminen onkin nostettu yhdeksi seitsemästä laaja-alaista
osaamiskokonaisuudesta, joiden yhteisenä tavoitteena on tukea oppilaiden ihmisenä
kasvamista, sekä edistää yhteiskunnan jäsenyyteen ja kestävään elämäntapaan liittyviä
tietoja ja taitoja. Siinä TVT osaaminen määritellään tärkeäksi kansalaistaidoksi, joka on
sekä oppimisen kohde että väline. Uuden opetussuunnitelman mukaan jokaisella oppilaalla
tulee olla mahdollisuus kehittää omia TVT -taitojaan. Tieto- ja viestintäteknologiaa
tulisikin

hyödyntää

suunnitelmallisesti

kaikilla

vuosiluokilla,

eri

oppiaineissa,

oppimiskokonaisuuksissa ja muussa koulutyössä. (Opetushallitus, 2014.) Digitaalisten
oppimispelien integrointi opetukseen on yksi mahdollinen tapa, minkä avulla tieto- ja
viestintäteknologiaa voisi hyödyntää koulutyössä.
Opettaja on avainasemassa teknologian menestyksekkäässä integroimisessa opetukseen,
koska luokassa tapahtuvista opetuksellisista päätöksistä vastaa opettaja itse. Opettajan
uskomukset ovatkin kiinteästi yhteyksissä opettajan teknologian hyödyntämiseen
liittyvissä päätöksissä. (Chen, 2008.) Opettajien haluttomuuteen ottaa digitaaliset
oppimispelit kiinteäksi osaksi opetusta vaikuttaa myös muun muassa opettajien
oppimispelien heikko tuntemus, käyttötaitojen koettu puutteellisuus ja ajanpuute
(Taivassalo-Salkosuo, 2013). Kuitenkin ainoastaan aktiivinen harjoittelu edistää oppilaiden
tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä (Lounaskorpi, 2013). Tämän vuoksi
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tarvitaankin tutkimuksessa löydettyjä ja varmennettuja hyviä käytänteitä, jotka tuovat
teorian lähemmäs käytännön työtä tekeviä opettajia (Pirkkalainen & Lounaskorpi, 2013).

1.1

Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tässä tutkimuksessa testataan tutkimuksen yhteydessä kehitettyä yhteisöllistä pelillistä
toimintamallia, jonka tavoitteena on helpottaa digitaalisten oppimispelien käyttöönottoa
opetuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kehitetyn toimintamallin
toimivuudesta aidossa toimintaympäristössä eli oikeassa luokkahuoneessa luokan oman
opettajan toimeenpanemana.

Tutkimuskysymykset ovat:
Millaisia

•

käyttökokemuksia

opettajilla

on

yhteisöllisestä

pelillisestä

toimintamallista?
Kuinka yhteisöllisen pelillisen toimintamallin kokeilu vaikuttaa opettajien haluun

•

ottaa digitaaliset oppimispelit käyttöön opetuksessa?
Kuinka opettajat kokevat yhteisöllisen pelillisen toimintamallin pedagogisen

•

tarkoituksenmukaisuuden toteutuvan opettamisen ja/tai oppimisen kannalta?
Malli voi omalta osaltaan kannustaa opettajia liittämään digitaaliset oppimispelit osaksi
opetustaan ja sitä kautta auttaa tukemaan oppilaiden oppimista ja kehittämään omaa
opetustaan vastaamaan tulevaisuuden arjen ja työelämän asettamia tarpeita ja taitoja.

1.2

Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen kulku

Käsillä

olevan

oppimispelien

tutkimuksen

teoreettinen

käyttöönottoon

liittyvät

tarkoituksenmukaisuuden

ja

opettajien

viitekehys
säännöt,

pitää

sisällään

yhteisöllisyyden,

muutosprosessin.

digitaalisten
pedagogisen

Tutkimukseen

kehitelty

toimintamalli ja tutkimuskysymykset pohjautuvat näihin teemoihin.
Tutkimuksen aikana kehitettiin yhteisöllisen pelillisen toimintamalli, joka rakentuu
Lounaskorven (2013) määrittämien oppimispelin käyttöönottoon liittyvien sääntöjen
ympärille. Lounaskorven sääntöjen taustalla on ajatus oppimispelien käyttöönoton
helpottamisesta, jotta opettajilla olisi matalampi kynnys liittää niitä opetukseensa. Näitä
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sääntöjä avataan raportin toisessa luvussa, jossa käsitellään myös oppimispelitutkimusta ja
heuristista hyvän oppimispelin arviointia (Kämäräisen, 2004), joka on myös tärkeä
elementti tutkimuksessa kehitetyssä toimintamallissa ja sen kokeilussa. Heuristinen
arviointi eli käyttäjälähtöinen arviointi on siis yksi toimintamallin elementeistä, jonka
avulla toimintamallia toteutetaan.
Yhteisöllisen pelillisen toimintamalli pohjautuu nimensä mukaisesti yhteisöllisyyteen ja
yhteisölliseen oppimiseen eli oppilaiden yhdessä tekemiseen ja oppimiseen, jota käsitellään
kolmannen

luvun

alkupuolella.

Yhteisöllisyys

on

voimakkaasti

läsnä

uudessa

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (kts. Opetushallitus, 2014) ja on sen
vuoksi tärkeänä osana toimintamallin rakentamista. Toimintamalli, jota avataan tarkemmin
luvun loppupuolella, on rakennettu Lounaskorven (2013) sääntöjä mukaillen uuden
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määrittämien taitojen (kts. Opetushallitus,
2014) pohjalle.
Pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, jota käsitellään neljännessä luvussa, on yhtenä
kantavana teemana tutkimuksessa, jonka pohjalta yksi tutkimuskysymyksistä on
rakennettu.

Pedagoginen

tarkoituksenmukaisuus

toimii

tässä

yhteydessä

yhtenä

toimintamallin arvioinnin kriteerinä. Se on osa holistista mallia, joka korostaa koulutuksen
pedagogisten omanaisuuksien arviointia ja sen soveltuvuutta tarkoitetulle kohderyhmälle,
jotka ovat kiinnostuksen kohteena toimintamallin kokeilussa. Taustana pedagogisen
tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa käytetään väljästi Pinedan (2010) määrittämiä
pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin kriteereitä ja arviointimenetelmiä, koska
ne antavat pohjan toimintamallin pedagogiselle arvioinnille.
Opettajien suhtautuminen niin muutosta kuin tieto- ja viestintäteknologiaa kohtaan ovat
merkittävässä roolissa tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä, koska ne
selittävät käsillä olevan ilmiön taustoja. Opettajien muutokseen suhtautumisen
ymmärtäminen ja avaaminen on tämän tutkimuksen kannalta tärkeää, koska sen kautta
toimintamallin tarpeellisuus konkretisoituu. Guskeyn (2002) kehittämä teoria opettajien
muutosprosessista eli siitä, että pysyvä muutos opettajien asenteissa tapahtuu vasta
toiminnan muutoksen jälkeen, on yhtenä kantavana teemana käsillä olevassa
tutkimuksessa. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin selvittää, toimiiko Guskeyn esittämä
teoria käytännössä tämän tutkimuksen yhteydessä. Näitä avataan tarkemmin viidennessä
luvussa.
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Käsillä oleva tutkimus on laadullinen evaluatiivinen tapaustutkimus (Syrjälä & Numminen,
1988), joka toteutetaan kehitystutkimuksellisesti (Edelson, 2002). Tutkimuksen aineisto
hankitaan empiirisesti teemahaastattelulla (Metsämuuronen, 2006) ja aineisto analysoidaan
sisällönanalyysilla (Tuomi & Sarajärvi, 2002 & Seitamaa-Hakkarainen, 2000).
Tutkimuksen metodologiaa sekä tutkimuksen ja analyysin kulkua avataan tarkemmin
raportin kuudennessa luvussa.
Raportin seitsemännessä luvussa kirjataan auki tutkimuksen tulokset. Tuloksia
tarkastellaan tässä osiossa suhteessa tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen eettisyyttä ja
luotettavuutta tarkastellaan puolestaan raportin kahdeksannessa luvussa. Raportin
viimeinen luku on pohdinta, jossa tutkija peilaa tuloksiaan teoreettiseen viitekehykseen ja
tuo esiin tutkimuksen kautta ilmenneistä löydöksistä.
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2.

Digitaaliset oppimispelit

Peli on systeemi, jolla on mitattava lopputulos (Juul 2003; Salen ja Zimmerman 2004).
Pelissä palaaja on osana kuvitteellista konfliktia, jossa toimitaan tiettyjen sääntöjen
mukaan (Salen ja Zimmerman 2004). Pelatessaan pelaaja pyrkii ja kokee vaikuttaneensa
pelin lopputulokseen (Juul 2003). Tämä tunne koetaan miellyttäväksi ja motivoivaksi, joka
puolestaan kannustaa pelaajaa jatkamaan pelaamista (Ammattipeda, 2013). Digitaaliset
pelit, jotka ovat tämän tutkielman tarkastelun kohteena, eroavat perinteisistä peleistä
yhdellä tavalla, niissä tietokone ylläpitää pelin sääntöjä toisin kuin perinteisissä peleissä,
joissa se on pelaajien vastuulla. Perinteiset pelit pohjautuvat siis ennalta olemassa oleviin
sääntöihin, kun taas digitaalisien pelien säännöt on koodattu peliin sisälle. (Juul 2003.)
Pelit, joilla on opetuksellinen tarkoitus, ja jotka voivat tukea, parantaa ja edistää oppimista
erilaisissa oppimistilanteissa kutsutaan oppimispeleiksi. Oppimispelit voidaan myös nähdä
sovelluksiksi, jotka luovat digitaalisesti vaikuttavia oppimiskokemuksia pelaajissaan,
joiden avulla päästään ennalta määriteltyihin oppimistavoitteisiin. (Pirkkalainen &
Lounaskorpi, 2013.) Oppimispelien tavoitteisiin pääsemiseksi ei ole olemassa valmiiksi
määriteltyjä pedagogisia lähestymistapoja. Oppimistulokset ovat riippuvaisia opettajan
valitsemista pedagogisesti sopivista lähestymistavoista ja pelien sisältöjen sopivuudesta
opittavaan aiheeseen. (Ammattipeda, 2013).

Tässä tutkimuksessa oppimispelillä

tarkoitetaan pelejä, joilla on opetuksellinen tarkoitus. Tutkimuksessa pääsääntöisesti
käytetyt

oppimispelit

on

otettu

OVI-hankkeen

(http://peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/pelit),

oppimispeli
jonne

on

sivustoilta
kerätty

oppiaineittain ilmaisia opetuskäyttöön suunnattuja pelejä.
Tässä luvussa käsitellään digitaalisten oppimispelien tutkimusta ja käyttöönottoa
opetuksessa. Lyhyen katsauksen oppimispelitutkimukseen jälkeen luvussa käsitellään
oppimispelien käyttöönottoa Lounaskorven (2013) määrittämien digitaalisen oppimispelin
käyttöönoton sääntöjen kautta. Lisäksi luvussa käsitellään sitä, millä tavalla oppimispelin
soveltuvuutta voidaan arvioida heuristisesti. Kämäräinen (2004) on määrittänyt kriteerit
hyvälle pelille kokemukseen perustuvassa arvioinnissa.
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2.1

Oppimispelitutkimus

Digitaalisten pelien käyttöä opetuksessa on tutkittu viime vuosikymmeninä monista eri
näkökulmista. Pelien opetuskäyttöä on tutkittu muun muassa aivojen toiminnan ja ajattelun
näkökulmasta, kulttuurin muutoksen näkökulmasta tai oppimisen ja pedagogiikan
näkökulmasta. Toiset tutkimukset painottuvat pelien käytön hyötyihin ja mahdollisuuksiin,
kun toiset puolestaan keskittyvät niiden haasteisiin, haittoihin ja uhkiin. Yhteinen piirre
useimmille tämän aihepiirin tutkimuksille on sosiokulttuurinen näkökulma. Siinä
painotetaan sitä, millainen merkitys oppimisympäristöllä ja kulttuurilla, tilanteilla,
sosiaalisilla suhteilla ja välineillä on oppimisen kannalta. (Linnakylä, 2012.)
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvien toimintamallien käyttökokemuksia ja
toimivuutta on tutkittu jonkin verran, muun muassa Lakkalan Minna on tutkinut Digi-tutor
mallia ja FRONTER verkkoympäristöä aidossa toimintaympäristössä raportissaan
Unfolding

experienced

teachers'

pedagogical

practices

in

technology-enhanced

collaborative learning. Muun muassa Lounaskorven artikkelissa Pelien käyttöönotto Helppoa kuin heinänteko? tarjotaan mallin helppoon ja sujuvaan digitaalisten
oppimispelien käyttöönottoon. Tuula Nousiainen tutkii artikkelissaan Mikä saa käyttämään
pelejä opetuksessa? Tuloksia opettajille suunnatusta kyselystä pelien hyödyllisyyttä ja motivoivuutta sekä pelien käyttöä tai käyttämättömyyttä luokanopettajien ja aineenopettajien
mielipiteissä. Kun puolestaan, Pepe-hanke pitää sisällään opettajien kokemuksia
oppimispelien ja TVTn käytöstä omissa luokissaan.
Aikaisempi tutkimus liittyy pääasiallisesti oppimispelin vaikutukseen oppimisessa ja
oppimismotivaatiossa tai opettajien asenteisiin ja käyttökokemuksiin oppimispelien
vaikutuksesta

oppimiseen.

Oppimispelin

käyttöönoton

toimintamallin

toimivuutta

opettajien näkökulmasta ja toimintamallin vaikutusta opettajan haluun ottaa oppimispelit
käyttöön omassa opetustyössään ei ole ennen tutkittu.

2.2

Oppimispelien käyttöönotto

Helpottaakseen oppimispelien käyttöönottoa opetuksessa Lounaskorpi (2013) on
määritellyt neljä sääntöä, joita seuraamalla opettajan on helpompi integroida oppimispelit
opetukseen. Säännöt ovat (1) etene pienin askelin, (2) suunnittele ajankäyttösi, (3) kerää
aina konkreettiset tulokset ja (4) käytä asiantuntijoita. Pienin askelin eteneminen ja
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suunnitelmallisuus ovat opettajan kannalta kaikkein tärkeintä digitaalisen oppimispelin
käyttöönotossa. Jokaisen opettajan tulee löytää omasta opetuksestaan tilanteet, joissa olisi
helppo hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Yksi kerta viikossa on aluksi hyvinkin
riittävä määrä ja kertoja voidaan lisätä taitojen ja rohkeuden kasvaessa. (Lounaskorpi,
2013.)
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ulkoiseksi esteeksi koetaan pääsääntöisesti
institutionaaliset tekijät, kuten huono varustustaso ja ajan puutteellisuus. Teknologian
tehokas integrointi opetukseen katsotaan edellyttävän sitä, että koko instituutio tukee
integrointia systemaattisesti. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. (Li, Worch, Zhou &
Aguiton, 2015.) Jokaiselle oppilaalle ei tarvitse antaa omaa tietokonetta tai tablettia, jotta
oppimispelejä voidaan käyttää tehokkaasti opetuksessa. Yksi tietokone tai tabletti luokassa
riittää. Opettajan tehtävänä on suunnitella ja aikatauluttaa pelaaminen niin, että jokainen
oppilas pääsee pelaamaan. Samalla opettajan tulee huolehtia, että peliaika on sopivan
lyhyt, tällöin pääpaino on oppimisessa, ei ajanvietossa. (Lounaskorpi, 2013.)
Oppimispelin käyttöönotto vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä, koska oppimispeliin
tottuminen vaatii oppilailta yleensä neljä pelikertaa. Syynä tähän on oppimispelien
erilaisuus kotona pelattaviin viihdepeleihin verrattuna. (Lounaskorpi, 2013.) Oppilaat
vertaavat pelien visuaalisuutta ja pelikokemusta heille jo tutuista viihdepeleistä saatuihin
kokemuksiin. Viihdepeleissä näihin on panostettu selvästi, kun taas oppimispeleissä niihin
ei ole pystytty keskittymään yhtä voimakkaasti, niiden opetuksellisuuden painotuksesta
johtuen. (Tsekleves, Cosmas & Aggoun, 2016.) Mikäli oppimispeli motivoi oppilaita vielä
neljännellä pelikerralla, on peli todennäköisesti sovelias opetuskäyttöön (Lounaskorpi,
2013).
Jotta tietotekniikkaa voidaan käyttää koulussa, tulee siitä jäädä opettajalle konkreettisia
tuloksia, jotka hän voi arvioida perinteisin menetelmin. Pelien tulostaulukot toimivat
erinomaisesti tähän tarkoitukseen. (Lounaskorpi, 2013.) Jos pelin tulostaulukko ei ole
suoranaisesti verrannollinen oppilaan oppimiseen (esim. viihdepeleissä), voidaan
tulostaulukon lisäksi tai sijasta käyttää ulkoista arviointia. Ulkoinen arviointi voi olla
esimerkiksi oppilaiden itsearviointia, siitä miten pelaaminen onnistui ja mitä taitoja pelin
kautta opittiin. (Tsekleves et all, 2016.) Pelien sisäisten palkitsemismekanismien (pisteet,
kolikot yms.) avulla oppilas pystyykin hahmottamaan omia taitojaan ja ymmärtämään
pelin kautta saatuja hyötyjä (Kopcha, Ding, Neumann & Choi, 2016). Sen lisäksi, että
konkreettiset tulokset auttavat opettajaa näkemään oppilaan kehityksen, oppilaat
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motivoituvat oman kehityksen seuraamisen myötä. Ryhmä- ja paripelaaminen antaa
opettajalle myös mahdollisuuden arvioida oppilaiden sosiaalisia taitoja. (Lounaskorpi,
2013.)
Pelit ja niiden hyödyt opetuksessa ovat monelle opettajalle vielä vieraita ja niihin
perehtyminen koetaan ottavan liikaa aikaa (Tsekleves et all, 2016; Lounaskorpi, 2013).
Tästä syystä monet heistä tuovat luokkiin heille itselleen tuttua teknologiaa, jotka eivät
välttämättä erityisesti innosta ja motivoi oppilaita (Tsekleves et all, 2016). Opettajien
rinnalle Lounaskorpi nostaakin oppilaat, pelaamisen ammattilaiset, jotka hallitsevat
nykyisen pelimaailman useimpia aikuisia paremmin. Opettajan tulisikin uskaltaa antaa
oppilaille enemmän valtaa oppimispelien valinnassa. Oppilaat voivat esimerkiksi pelata eri
oppimispelejä kotitehtävänä ja arvioida niiden toimivuutta oppimisessa. Opettajan
tehtäväksi jäisi tuolloin tavoitteiden määrittely ja varmistaminen, että tavoitteisiin päästään
valitun oppimispelin avulla. Myös vertaisopetus oppimispelien opetuksessa on toimiva
ratkaisu, koska tuolloin lasten käyttämän kieli ja oikeat pelitermit helpottavat pelin
oppimista. (Lounaskorpi, 2013.)
2.3

Hyvän oppimispelin arviointia

Digitaalisten pelien opetus- ja oppimiskäyttöä on arvioitu monenlaisin kriteerein. Oppimisen näkökulmasta esitetyissä hyvän oppimispelin kriteereissä painottuu pääasiallisesti oppijakeskeisyys, josta monet pelien pedagogisen käytön tutkijat ovat samaa mieltä.
(Linnakylä, 2012.) Kämäräinen (2004) on esittänyt kriteerit hyvälle pelille sen
käytettävyyden näkökulmasta heuristisessa asiantuntija-arvioinnissa eli kokemukseen
perustuvassa arvioinnissa (Seitamaa-Hakkarainen, Hakkarainen, Raami & Mielonen,
2003). Kämäräisen kriteeristö on kehitetty oppimispelien käytettävyyden eli niiden opittavuuden, viihdyttävyyden ja hauskuuden näkökulmasta (Linnakylä 2012). Hänen mukaan
perinteiset menetelmät eivät sovellu pelien arviointiin, koska ne eivät ota huomioon pelien
viihteellistä arvoa. (Kämäräinen, 2004.)

Kämäräisen (2004) arviointimenetelmän

kymmenen kohtaa ovat:
1. Pelinomaisuus
2. Sopiva palaute
3. Tavoitteiden asettelu ja jakaminen välitavoitteisiin
4. Riittävä haasteellisuus
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5. Pelaajan vapaus
6. Mielenkiinnon ylläpitäminen
7. Pelin hyödyllisyys
8. Helppokäyttöisyys
9. Riittävät ja ymmärrettävät ohjeet
10. Miellyttävä visuaalinen ulkoasu

Pelinomaisuudella tarkoitetaan pelin eroavuutta satuihin tai tarinoihin. Pelin tulee olla
vuorovaikutteinen eli pelaaja pystyy tutkimaan pelin sisältöä erilaisilla tavoilla. Myös hyvä
käsikirjoitus ja mielenkiintoiset juonen käänteet ovat osa pelinomaisuutta. Sopivalla
palautteella tarkoitetaan sitä, että peli antaa palautetta pelaajan valinnoista ja
menestymisestä, mutta myös pelaajan toimien rekisteröimisestä. Pelaajan tulisi tietää
ovatko hänen tekemät valinnat pelin etenemisen kannalta hyviä vai ei. Tavoitteiden
asettelulla ja jakamisella välitavoitteisiin pelaaja sitoutuu peliin. Lasten tietokonepeleissä
tärkein yhdistävä tekijä onkin selkeä maali tai tavoite. Tavoitteet vaikuttavat pelin
mielenkiintoisuuteen, välitavoitteet pitävät yllä pelin mielenkiintoa. Riittävä haasteellisuus
ylläpitää

mielenkiintoa

peliin.

Haasteiden

tulee

olla

tarkoituksenmukaisia

ja

kohderyhmälle soveltuva. Pelaajan vapaus tehdä valintoja on yksi pelin tärkeimmistä
ominaisuuksista. Vapaus estää turhautumisen peliin ja pitää mielenkiinnon yllä.
Pelinomaisuuden yhtenä tavoitteena onkin mielenkiinnon ylläpitäminen, jota varten pelin
on oltava tarpeeksi viihdyttävä. Mielenkiintoisen ja viihdyttävän pelin pelaamiseen
jaksetaan keskittyä pidempään. Pelin hyödyllisyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka sen
pelaaminen kohentaa pelaajan harjoiteltavia taitoja. Oppimispelin käyttö on turhaa, mikäli
se ei kehitä pelaavien oppilaiden taitoja. Helppokäyttöisyys on käytettävyyden kriteereistä
yksi tärkeimmistä. Helppokäyttöinen peli mahdollistaa pelaajan keskittymisen tehtävien
ratkaisemiseen. Pelaaminen (hiirellä tai näppäimillä) tulee olla helppoa ja selkeää. Pelissä
pitää olla riittävät ja ymmärrettävät ohjeet. Ohjeet tulee olla ikäryhmään soveltuvalla
yleistajuisella kielellä. Helpot ja selkeät ohjeet pienentävät kynnystä ohjelman käyttöön,
nopeuttavat pelaajan sopeutumista pelin maailmaan ja ohjaavat oikeaan suoritukseen.
Miellyttävällä visuaalisella ulkoasulla tarkoitetaan pelin käyttöympäristön esteettisyyttä ja
selkeyttä. Ruudulla tulee näkyä vain tarpeellinen määrä informaatiota, koska turha tietoa
voi häiritä ja tarpeettomasti työllistää pelaajaa.
Yllä kuvattu arviointi on heuristista asiantuntija-arviointia, joka suoritetaan pelin
kehittämisvaiheessa. Tämän vuoksi tekijöiksi Kämäräinen suosittelee sovellusalueen
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asiantuntijoita, mutta myös käyttäjät voivat soveltua asiantuntijoiksi käytettävyyden
arvioinnissa. (Kämäräinen, 2004.) Käsillä olevassa tutkimuksessa asiantuntijoina
toimivatkin oppilaat eli käyttäjät, jotka korvaavat opettajan pelin käytettävyyden
arvioinnissa. Oppilaiden tehtävänä on arvioida pelien käytettävyyttä ja soveltuvuutta
opetuskäytössä.
Heuristinen arviointi on nopea ja edullinen tapa arvioida käytettävyyttä ja sitä voidaan
hyödyntää sellaistenkin arvioitsijoiden kanssa, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta
käytettävyyden arvioinnista (Kämäräinen, 2004). Koska oppilailla ei oletettavasti ole
kokemusta tällaisesta arvioinnista, on heuristinen arviointi hyvä lähtökohta oppilaiden
tekemälle arvioinnille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oppilaiden arviointi toteuttaa
puhtaasti heuristista arviointia, oppilaiden tarkoituksena ei esimerkiksi ole etsiä virheitä
peleistä (vrt. Seitamaa-Hakkarainen et al. 2003) tai pelin kokeiluja ei tarvitse suorittaa
yksi, kuten heuristisessa arvioinnissa yleensä (Valtonen, 2012), vaan oppilaat voivat
halutessaan toteuttaa ne myös yhdessä.
Kämäräisen määrittämät kriteerit toimivat kuitenkin pohjana oppilaiden arvioinnissa ja
arvioinnilla on heuristisia piirteitä, kuten asiantuntijat, kriteeristö ja ryhmäarviointi
(Seitamaa-Hakkarainen et al. 2003). Lisäksi yllä kuvattuja kriteereitä sovelletaan
tutkimuksessa sen mukaan, mitä asioita opettajat pitävät oppimispelin valinnassa ja sen
käytettävyydessä tärkeänä.
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3.

Yhteisöllinen pelillinen toimintamalli

Toimintamalli on malli, joka on yleistetty paikallisesta käytännöstä, ja jossa ilmenee
käyttötarkoitus, keskeinen idea ja osatekijät (Innokylä, 2016). Toimintamalli voidaan
nähdä monitasoisena ja monipuolisena kuvauksena yksinkertaisesta toiminnasta, joka
käsittää yhden toimintakokonaisuuden ja kuvaa sen etenemistä vaiheesta toiseen (Booch
ym. 1998). Se voi myös olla yleinen malli ja se pitää sisällään olettamuksia siitä, kuinka
sen tarkoitus voidaan saavuttaa (Innokylä, 2016). Toimintamalli voidaan tulkita
tarkoittavan esimerkiksi työn tai toiminnan organisointitapaa tai esimerkiksi työyhteisön
keskuudessa esiintyviä suhtautumis- ja tulkintatapoja (Pietilän, Eirolan & VehviläinenJulkusen, 2002 & Simoilan, 1994). Toimintamalli muokkautuu omanlaisekseen
käytännöksi, kun se viedään erilaisiin ympäristöihin ja sitä voidaan muokata kokeiluissa
esiin tulleiden kokemusten pohjalta. (Innokylä, 2016.) Tässä tutkimuksessa toimintamalli
nähdään kuvauksena toiminnasta ja sen organisointitavasta.
Koska tutkimuksessa käytetyllä toimintamallilla ei ole olemassa varsinaista virallista
nimitystä, on se tässä tutkimuksessa nimetty yhteisölliseksi pelilliseksi toimintamalliksi
sen yhteisöllisen luonteen vuoksi. Digitaalisen oppimispelin käyttöönoton toimintamallissa
oppimispeleihin tutustutaan pienissä oppilasryhmissä ja sitä kautta valitaan luokan
yhteisesti käyttöönotettava oppimispeli. Tässä luvussa toimintamallin sisältöä tarkastellaan
siis aluksi yhteisöllisyyden ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta.
Mallilla ei ole olemassa virallista määritettyä muotoa, joten tässä luvussa avataan
toimintamallin sisältöä Lounaskorven (2013) määrittämien digitaalisen oppimispelin
käyttöönottoa helpottavien sääntöjen pohjalta. Kyseinen toimintamalli on valittu ja
muovattu tähän tutkimukseen siltä pohjalta, että se pitää sisällään ja edesauttaa 2014
julkaistun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määrittämiä taitoja (kts.
Opetushallitus, 2014) ja vastaa osin opettajien esittämiin ongelmiin digitaalisten
oppimispelien käyttöönottoon liittyen (kts. Taivassalo-Salkosuo, 2013). Myös näiden
avulla avataan toimintamallin sisältöä Toimintamallin kuvaus luvussa.
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3.1

Yhteisöllisyys

Yhteisö koostuu yksilöistä, joilla on useimmiten yhteinen päämäärä. Vaikka yhteisössä
toimitaan yhdessä, se ei ole kuitenkaan tae yhteisöllisyyden syntymiselle. Jotta
yhteisöllisyys pääsee kehittymään, vaatii se yhteisön sisällä keskinäistä luottamusta,
avointa kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja osallistumista. Yksilön tunne yhteisöön
kuulumisesta, omasta tarpeellisuudesta sekä itsensä hyväksytyksi ja arvokkaaksi
tunteminen ovat tärkeässä asemassa yhteisöllisyyden syntymisessä. (edu., 2013.)
Yhteisöllisyys on siis kokemuksellista. (Koivula, 2010.)
Oppimisen yhteisöllisyyden korostaminen voi auttaa tasa-arvoisen, erilaisia mielipiteitä ja
näkökulmia suvaitsevan keskusteluilmapiirin kehittymisessä oppilaiden keskuudessa.
Suvaitsevainen ilmapiiri tukee oppilaiden positiivisen minäkuvan muotoutumista.
Parhaassa tapauksessa yhteisöllisyys tukee siis yksilön kasvua, mutta samalla myös yksilöt
voivat tukea koko yhteisön kehitystä. (Kovalainen, Kumpulainen & Vasama, 2006.)
Roschellen ja Teasleyn (1995) mukaan yhteistyö on yhtenäistä toimintaa, jonka
pyrkimyksenä on rakentaa ja ylläpitää yhteistä näkemystä jaetusta ongelmasta.
Yhteisöllinen oppiminen voidaan kuitenkin yksinkertaisemmin ymmärtää tilanteena, jossa
tapahtuu oppimista tietynlaisessa kanssakäymisessä ihmisten kesken (Dillenbourg, 1999).
Yhteisöllinen oppiminen pohjautuu sosiokulttuuriseen oppimis- ja kehitysnäkemykseen,
jonka juuret ovat Vygotskin ajatuksessa lähikehityksen vyöhykkeestä. Sosiokulttuurisesta
näkökulmasta katsottuna oppiminen on sosiaalinen ja kulttuurillinen prosessi, jossa
oppiminen nähdään tapahtuvan sosiaalisesti jaetuissa toiminnoissa muiden kanssa.
(Kovalainen, Kumpulainen & Vasama, 2006.) Yhteisöllinen oppiminen on toimintaa, jossa
oppijat pyrkivät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa muodostamaan merkityksiä, tietoa ja
ymmärrystä opittavasta asiasta. Se edellyttää, että oppijat ovat suurin piirtein samalla
tasolla, tekevät samaa asiaa, omaavat yhteisen päämäärän ja työskentelevät oikeasti
yhdessä samojen tehtävien parissa. (Koivula, 2010.) Yhteisöllinen pelillinen toimintamalli
toteuttaa yhteisöllistä oppimista, koska siinä oppilaat toimivat vuorovaikutuksessa
keskenään. Oppilailla on myös yhteinen päämäärä ja he pelaavat täysin samaa peliä, jota
he arvioivat oman ja muiden oppimisen kautta.
Kollektiivinen argumentointi on yksi sosiokulttuurisesta lähestymistavasta kehitetty
pedagoginen malli, jossa pääpaino on oppilaiden vuorovaikutuksen tukeminen. Se pitää
sisällään strategioita, joiden avulla oppilaat voivat vuorovaikuttaa pienryhmissä. Siinä
vuorovaikutuksen vaiheet ovat esittäminen, vertaaminen, selittäminen, perusteleminen,
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yhteiseen mielipiteeseen päätyminen ja vahvistaminen. (Kovalainen, Kumpulainen &
Vasama, 2006.) Kollektiivinen argumentointi kuvaa hyvin toimintamallin sisältämää ideaa
oppilaslähtöisyydestä. Siinä oppilaat esittävät oman näkemyksen pelistä, vertaavat toisien
näkemyksiä, selittävät ja perustelevat omaa kantaansa ja päätyvät yhteisesti hyväksyttyyn
mielipiteeseen pelatusta pelistä. Tätä käsitellään lisää Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden kautta seuraavassa luvussa.

3.2

Toimintamallin kuvaus

Yhteisöllinen pelillinen toimintamalli toteuttaa osin Lounaskorven (2013) esittämiä
digitaalisen oppimispelien käyttöönottoa helpottavia sääntöjä. Mallissa siis hyödynnetään
oppilaiden asiantuntijuutta eli oppilaiden pelikokeilujen kautta saatua tietämystä ja
näkemyksiä. Siinä oppilaat osallistuvat yhteisesti käyttöönotettavan oppimispelin valintaan
arvioimalla oppimispelien toimivuutta heidän omassa oppimisessaan. Tällöin opettajan
rooli on toiminnan mahdollistaminen ja määritettyjen tavoitteiden toteutumisen
varmistaminen. (Lounaskorpi, 2013.)
Toimintamallin kuvaus:
1. Opettaja valitsee aiheen tai aihekokonaisuuden, jonka opiskeluun oppimispeliä voisi
hyödyntää ja asettaa pelille tavoitteet.
2. Aiheeseen liittyviä oppimispelejä valitaan niin, että jokaiselle ryhmälle (2-3 oppilasta)
tulee yksi oppimispeli testattavaksi.
3. Opettaja jakaa oppimispelit kullekin ryhmälle ja antaa ryhmille ohjeistuksen siitä mitä
asioita oppilaiden tulee arvioida pelistä.
4. Oppilaat pelaavat oppimispeliä yksittäin tai yhdessä 4 kertaa, jonka jälkeen oppilaat
yhdessä arvioivat peliä opettajan ohjeistuksen mukaan. Oppimispelin kokeilut toteutetaan
kotitehtävinä ja/tai osin oppitunneilla.
5. Opettaja valitsee oppilaiden arvioiden perusteella pelin, jota luokka alkaa yhteisesti
käyttää opiskeltavan aiheen tai aihekokonaisuuden opiskelun yhteydessä.
6. Ne oppilaat, joiden arvioima oppimispeli otetaan käyttöön opettavat pelin käytön muille
oppilaille.
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Oppilaat arvioivat kokeilujen lopuksi saamaansa oppimispeliä pienissä ryhmissä, koska
oppilaiden suorittama arviointi toteuttaa sovelletusti heuristista asiantuntija-arviointia.
Heuristisessa arvioinnissa arvioidaan pienissä ryhmissä miten tutkittava käyttöliittymä,
tässä yhteydessä oppimispeli, noudattaa käytettävyyden periaatteita. Ryhmässä toteutettava
loppuarviointi on luotettavampi, kuin yksittäinen arvio, koska eri arvioijat näkevät pelistä
eri asioita. Tätä kautta saadaan arvioitavasta pelistä kattavampi kuva. (Valtonen, 2012.)
Tämä korostuu etenkin siinä tilanteessa, jossa jokaisella ryhmällä on eri peli arvioitavana.
Oppimispeliä pelataan toimintamallissa 4 kertaa ennen kuin peliä arvioidaan, mikä juontaa
juurensa Lounaskorven ajatukseen siitä, että oppimispeliin tottuminen vaatii oppilailta
aikaa. Mikäli oppimispeli siis motivoi oppilaita vielä neljän pelikerran jälkeen, on peli
todennäköisesti sovelias opetuskäyttöön (Lounaskorpi, 2013).
Toimintamallissa lopuksi oppilaat itse opettavat valitun pelin toisille oppilaille, koska
kyseiset oppilaat ovat jo ehtineet tutustua peliin. Uuden pelin opettaminen on asiantuntijan
tehtävä (Lounaskorpi, 2013) ja siksi siinä kannattaa hyödyntää oppilaiden kokeilujen
kautta hankittua asiantuntijuutta. Kun oppilas opettaa toiselle oppilaalle pelin sääntöjä,
osaavat oppilaat käyttää sellaista kieltä ja pelitermejä, joiden avulla sääntöjen
omaksuminen helpottuu (Lounaskorpi, 2013).
Opettajien mukaan heidän puutteelliset käyttötaidot ja ajan puute ovat osasyynä
digitaalisten oppimispelien hyödynnyttämättömyyteen (Taivassalo-Salkosuo, 2013).
Kyseisen toimintamallin avulla opettajien käyttötaidoilla ei siis ole suurta merkitystä,
koska oppimispeleihin tutustuvat oppilaat itse. Tämä mahdollistaa myös sen, ettei opettajan
tarvitse käyttää oppimispelin valintaan aikaa juuri ollenkaan oppituntien suunnittelussa.
Myös se, että oppilaat opettavat pelin muille varsinaisen valinnan jälkeen vähentää paineita
opettajalta sekä ajallisesti että taidollisesti.
Toimintamallissa perusideana on siis oppilaiden yhteistyö oppimispelin arvioinnissa.
Ryhmätyöskentelytaidot ovatkin tärkeässä osassa Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa 2014, jonka mukaan oppiminen on itsenäisen oppimisen lisäksi yhdessä
oppimista. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua sekä
ongelmanratkaisun taitoja, mutta myös kykyä ymmärtää muiden näkökulmia. Yhdessä
työskentelyn kautta opitaan siis vastavuoroisuutta ja yhteistyötä yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi. (Opetushallitus, 2014.) Yhteisöllisen pelillisen toimintamallin avulla
oppilaat pääsevätkin siis harjoittelemaan näitä taitoja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
eli yhteisesti käyttöönotettavan oppimispelin löytämiseen.
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Yhdessä tekeminen sekä tutkiva ja luova työskentelyote edistävät oppilaan ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä. Ajattelun ja oppimisen taidoissa olennaista on oppia
tekemään havaintoja ja arvioimaan tietoa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
2014 sanotaan, että oppilaita tulee ohjata käyttämään tietoa ongelmanratkaisuun,
argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen niin yksin kuin toisten kanssa.
Oppilailla tulee myös olla mahdollisuus analysoida asioita kriittisesti. Heidän tulisi siis
oppia

asioiden

kriittistä

tarkastelua

ja

ryhmätyöskentelytaitoja

harjoittelemalla

neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. (Opetushallitus, 2014.)
Yhteisen oppimispelin valinnassa oppilaat joutuvat harjoittamaan digitaalisen oppimispelin
kriittistä tarkastelua ja oppimispelin sopivuuden analysointia omaan oppimiseen. Tämän
lisäksi he joutuvat ryhmissä neuvottelemaan ja sovittelemaan omia näkemyksiään muiden
ryhmäjäsenten näkemyksiin, sekä loppujen lopuksi päätymään yhteisesti sovittuun
lopputulokseen pelin sopivuuden suhteen.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan oppilaille tulisi myös antaa
mahdollisuus osallistua päätöksentekoon oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Näiden kokemusten kautta
oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Koulussa lähtökohtana
tulisikin olla oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Eli oppilaiden pitäisi saada
kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta mm. omassa opetusryhmässään.
Tällä tavoin osallisuutta voidaan vahvistaa luontevasti. Oppimaan oppimisen taidot
kehittyvät parhaiten silloin, kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja
arvioimaan työskentelytapojaan. Tämä motivoi ja auttaa oppilaita ottamaan vastuuta
oppimisesta ja työskentelystä kouluyhteisössä. (Opetushallitus, 2014.)
Oppilaat pääsevät olemaan itse mukana pelin valinta ja arviointi prosessissa, jossa heillä on
suuri vastuu, sillä heidän arviot vaikuttavat myös muiden oppilaiden opiskeluun. Näin
ollen heillä on tilaisuus vaikuttaa sekä oman opiskelunsa että yhteisen koulutyön
toteuttamiseen ja pelin arviointiin. Arvioidessaan oppimispelin sopivuutta omaan
oppimiseensa oppilas joutuu samalla itsenäisesti arvioimaan omia oppimisen taitojaan.
Toimintamalli

edesauttaa

siis

oppilaiden

vastuunottamista omasta ja toisten oppimisesta.

osallistumista

päätöksentekoon,

sekä
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4.

Pedagoginen tarkoituksenmukaisuus

Tässä tutkimuksessa pedagogisella tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti
toimintamallin opetuksellista hyötyä tai hyödynnettävyyttä, mutta myös mahdollinen
oppimisen kannalta havaittu hyöty luetaan tähän kategoriaan kuuluvaksi. Taustana
pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa käytetään väljästi Pinedan määrittämiä
koulutuksen

pedagogisen

tarkoituksenmukaisuuden

arvioinnin

kriteereitä

ja

arviointimenetelmiä. Koska tutkimuksessa on kyseessä toimintamallin arviointi, ei
koulutuksen arviointi, eivät kaikki Pinedan määritelmät ole välttämättä suoraan
siirrettävissä tähän tutkimukseen.
Pedagoginen tarkoituksenmukaisuus on osa holistista mallia, joka korostaa koulutuksen
pedagogisten omanaisuuksien arviointia. Holistinen malli pitää sisällään useita arvioinnin
tasoja, kuten tyytyväisyys, oppiminen ja kustannustehokkuus. (Belvis, Pineda, Armengol
& Moreno, 2013.) Tässä tutkimuksessa perehdytään kuitenkin ainoastaan yhteen
arvioinnin tasoon eli pedagogiseen tarkoituksenmukaisuuteen. Siinä pääpaino on
koulutuksen

suunnitelman

ja

toteutuksen

johdonmukaisuudessa

pedagogisesta

näkökulmasta. Tavoitteena on se, että koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin
mahdollisimman

tehokkaasti.

Tämä

arvioinnin

taso

on

selkeästi

pedagogisesti

suuntautunut, ja se eroaa sen vuoksi muista arviointimalleista. Siinä arvioidaan
koulutuksen suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi myös sen soveltuvuutta tarkoitetulle
kohderyhmälle. (Vijay Kumar, Narayana & Vidya Sagar, 2012.) Pedagogista
tarkoituksenmukaisuutta tulee siis arvioida mm. tavoitteiden sopivuuden, sisällön,
käytettyjen metodien, välineiden ja materiaalien sekä kouluttajan osaamisen kautta
(Pineda, 2010). Opettaja arvioi kuitenkin toimintaa täysin oman opettajuutensa kautta.
Tavoitteiden sopivuutta tarkastellaan siltä pohjalta toteutuvatko tavoitteilla halutut
päämäärät, sopivatko tavoitteet kohderyhmälle, niiden merkityksen ja laadun arvioinnilla
(Pineda, 2010). Tutkimuksen kokeilussa tavoitteena on siis löytää hyvä oppimispeli luokan
yhteiseen käyttöön. Opettaja arvioi siis tässä yhteydessä sitä, toimiko malli halutulla
tavalla, onko malli käytännöllinen hänen omille oppilailleen ja millaisia merkityksiä malli
tuo esiin kokeilun yhteydessä.
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Sisällön tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan suhteessa tavoitteisiin. Sisällön merkitys,
sopivuus, tarkkuus ja rakenne sekä teorian ja käytännön tasapaino ovat tarkastelun
kohteena. (Pineda, 2010.) Sisällön tarkoituksenmukaisuuden arviointia opettaja tekee sen
pohjalta pohja, kuinka onnistuneesti hän kokee kokeilun toimineen. Arvioinnin kohteena
voi esimerkiksi olla oppilaiden motivaation kasvu ja oppilaiden asiantuntijuuden
hyödyntämisen onnistuminen.
Käytettyjä

metodeja

tarkastellaan

edelleen

suhteessa

tavoitteisiin

ja

sisältöön.

Käytännöllisten metodien läsnäolo ja hyödyllisyys sekä metodien käytettävyyden laatu
ovat tarkastelun kohteena. (Pineda, 2010.) Tässä yhteydessä opettaja arvioi toimintamallin
hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä suhteessa hänen omaan opetukseensa, oppilaiden
oppimiseen ja tavoitteiden toteutumiseen.
Välineiden ja materiaalien tarkoituksenmukaisuutta arvioidessa tarkastellaan niiden
sopivuutta, merkitystä ja spatiaalista laatua kuten myös mahdollisia huonekaluja,
pedagogisia resursseja, aikatauluja ja muita materiaalisia piirteitä. (Pineda, 2010.) Opettaja
arvioi sitä millaisia resursseja eli välineitä ja materiaaleja, mutta myös esimerkiksi aikaa
toimintamallin mukainen digitaalisten oppimispelien käyttöönotto vaati ja kuinka helposti
toimintamallin toteutus sen suhteen onnistui.
Kouluttajan, tässä yhteydessä siis opettajan taitoja arvioidaan sekä tietojen että käytännön
kokemuksen ja opetuksellisten taitojen pohjalta. (Pineda, 2010.) Vaikka kokeilussa
käytetään hyväksi oppilaiden asiantuntijuutta, voi opettaja arvioida myös omia taitojaan,
osuuttaan ja oppimistaan kokeilun yhteydessä.
Opettajan työssä päätöksenteko ajatellaan pohjautuvan eettisiin arvoihin. Opettaja joutuu
työssään tekemään lukemattomia ratkaisuja opetusta suunnitellessaan, opetuksen aikana ja
sen jälkeen, jotka kehittävät opettajuuden taitoja. Jokainen päätös perustuu opettajan
tietoisiin tai tiedostamattomiin arvoihin. Opettajan taitojen perustana ovat oman tieteenalan
sisällöt ja opettajan ammatin vaatimukset. (Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen, 2014.)
Opettajien päätökset pohjautuvat siis heidän opettajuuden taitoihin ja sitä kautta opettajan
arvot vaikuttavat siihen, mitä asioita opettajat pitävät opetuksessaan tärkeänä. Siitä syystä
ne ohjaavat myös vahvasti opettajan arviointia kokeilusta, joka tarkoittaa sitä, että opettaja
saattaa painottaa ja arvottaa asioita arvioinnissa hieman erillä tavalla kuten yllä on kuvattu.
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Pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden arviointi
Pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden arviointi tarjoaa erittäin hyödyllistä tietoa
koulutuksesta, ja se mahdollistaa parannuksien tekemisen jo toiminnan aikana sekä antaa
tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää jatkossakin. Arviointisuunnitelmaa laadittaessa tulisi
aina valita arvioinnin työkalut tarpeen ja todellisten mahdollisuuksien mukaan. (Vijay
Kumar et. all, 2012.) Pedagogista tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa tuleekin siis valita
sellainen arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan merkityksellisiä tuloksia. Yleisiä
arviointimenetelmiä,

jotka

antavat

parhaimmat

tulokset

pedagogisen

tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa ovat mm. osallistuja kysely, ohjaaja haastattelu,
tarkkailu ja itsearviointi. (Pineda, 2010.)
Ohjaaja haastattelun avulla saadaan tietoa opettajan näkemyksistä toiminnan toteutuksen
pedagogisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Haastattelun kysymykset tulisi pohjautua edellä
mainittuihin arviointikriteereihin. Haastattelun kautta saatu tieto voi auttaa kehittämään
mallia tarvittaessa eteenpäin. Itsearvioinnissa ohjaaja tekee arviointia toiminnan
kehityksestä ja omasta toiminnastaan. Siinä tulee ottaa huomioon toiminnan tarpeet ja
mahdollisuudet. (Pineda, 2010.)
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5.

Muutos opettajien ajattelussa

Yksilön uskomusjärjestelmä muodostuu perususkomuksista ja sellaisista uskomusta, jotka
muotoutuvat toisten uskomusten pohjalta. Uskomusjärjestelmä muodostuu siis useista
yhteen linkittyvistä uskomuksista, joista muodostuvia uskomusryppäitä kutsutaan
puolestaan asenteiksi. (Chen, 2008.) Jotkin vahvat ja pitkäkestoiset uskomukset, jotka
muokkaantuvat useiden elämänkokemusten kautta, ovat merkityksellisempiä yksilön
uskomusjärjestelmässä ja vastustuskykyisempiä muutokselle (Chen, 2008; Le Favre,
2014).

Opettajien

opetukseen

liittyvät

asenteet

tulkitaankin

yleensä

opettajien

pedagogisiksi uskomuksiksi. (Chen, 2008.)
Opettajien uskomuksien muuttaminen on vaikeaa, mutta sillä on erittäin tärkeä merkitys
koulutuksen kehittymisessä tapahtuvan pysyvän muutoksen aikaan saamisessa. Muutoksen
kannalta ongelmalliset uskomukset voivat ilmetä yksilötasolla, yksittäisten opettajien
uskomuksina, mutta myös organisaatiotasolla, koko koulun käytänteitä ohjaavina
uskomuksina, jotka molemmat omalta osaltaan estävät koulutuksen kehittymistä. (Le
Favre, 2014.) Opettajien ammatillinen kasvu nähdään myös yleisesti koulutuksen
kehittymisessä merkittävänä tekijänä. Ammatilliseen kasvuun kannustaminen kuitenkin
epäonnistuu usein, koska ei ymmärretä sitä, mikä motivoi opettajia muuttumaan ja
millainen prosessi opettajan uskomuksissa ja asenteissa tapahtuva muutos on. (Guskey,
2002.)
Yksi selitys opettajien muutoshaluttomuudelle on se, että ihmisillä on taipumus mukauttaa
uusi tieto aikaisimpiin tietoihinsa ja uskomuksiinsa sopivaksi. Toinen selitys liittyy omien
uskomusten vääriksi myöntämisen vaikeuteen. Tieto, joka kyseenalaistaa opettajan
uskomuksia, saa opettajan epäilemään omaa toimintaansa. Tämä saa monen opettajan
tuntemaan itsensä haavoittuvaksi, minkä vuoksi he päättävät vältellä muutosta. Muutosta
voi estää myös se, että muutosvaatimuksia tulee niin paljon yhtäaikaisesti, että opettajat
kokevat ne ylivoimaisiksi. Opettajat reagoivat tällöin yleensä kolmella tavalla: he ovat
haluttomia muuttamaan mitään, tekevät muutoksia valikoivasti tai eivät reagoi millään
tavalla. (Le Favre, 2014.)
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5.1

Opettajien suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikkaan

Mumtazin (2000) mukaan opettajien teknologian käyttöön vaikuttaa kolme toisiinsa
liittyvää tekijää: instituutio, resurssit ja opettaja itse. Hänen mukaan koulu instituutiona
antaa opettajille vain vähän aikaa tutustua TVT:an ja hallita sitä. Ajan vähäisyys ei
mahdollista teknologian kunnollista sisäistämistä, sen vuoksi opettajat ovat kovien
paineiden alla. Ajanpuutteen lisäksi esteenä on tarvittavan tuen puute. Tämän vuoksi
koulut omaksuvat teknologian käytön hitaasti. Kouluissa ilmenevä muutoshaluttomuus
juontaa juurensa siihen, ettei olla aivan selvillä siitä, mihin muutoksen pitäisi vaikuttaa ja
miksi muutos on ylipäätään tarpeellinen. (Mumtaz, 2000.) Monessa koulussa teknologian
hyötyihin ei siis täysin vielä uskota (Taivassalo-Salkosuo, 2013).
Useimmilla opettajilla on rajallinen ymmärrys ja kokemus siitä miten teknologiaa tulisi
hyödyntää niin, että se tukisi opetusta ja oppimista. Yrittäessään hyödyntää teknologiaa
opettajat nojautuvat aikaisempiin uskomuksiin ja kokemuksiin. (Chen, 2008.) Opettajan
pedagogisilla uskomuksilla onkin tärkeä rooli teknologian integroinnissa (Chen, 2008) ja
niillä on suurempi vaikutus teknologian hyödyntämisessä kuin institutionaalisilla tai
kouluun liittyvillä tekijöillä (Mumtaz, 2000). Toisin sanoen, vaikka koulu lisäisikin
resursseja ja tukea TVT:n käyttöön, opettajan pedagogiset uskomukset ja taidot vaikuttavat
siihen,

onko

opettaja

siitä

huolimatta

halukas

hyödyntämään

teknologiaa

luokkahuoneessaan. Opettajat, jotka arvottavat teknologian käytön korkealle tai kokevat
teknologian edistävän selkeästi oppilaiden oppimista, muuttavat herkemmin opetustaan ja
integroivat enemmän teknologiaa opetukseensa. (Mumtaz, 2000.)
Opettajat tarvitsevatkin todisteita siitä, että teknologian hyödyntäminen tekee oppitunnit
mielenkiintoisimmiksi, helpoimmiksi ja motivoivimmiksi (Mumtaz, 2000). Opettajat
käyttävät teknologiaa, mikäli he uskovat, että (1) teknologia auttaa heitä pääsemään
tavoitteisiin tehokkaasti, (2) teknologia ei ole este tavoitteisiin pääsemiseksi ja (3) heillä on
riittävät taidot ja resurssit teknologian käyttöön. Opettajat voivat olla haluttomia
teknologian hyödyntämiseen, mikäli teknologian käyttö ei vastaa heidän aikaisempia
uskomuksia ja toimintaa. Opettajien uskomukset toimivat eräänlaisina suodattimina, joiden
pohjalta erilaisten asioiden tärkeysjärjestys määrittyy. Siitä syystä, opettajien uskomukset
vaikuttavat siihen miten ja missä määrin teknologiaan integroidaan luokkahuoneissa.
(Chen, 2008.)
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Opettajien haluttomuuteen ottaa digitaaliset oppimispelit kiinteäksi osaksi opetusta
vaikuttaa heidän pedagogisten uskomusten ja välineistön vähäisyyden lisäksi muun muassa
se, että opettajat eivät tunne olemassa olevia oppimispelejä tarpeeksi hyvin, omiin
käyttötaitoihin ei luoteta ja oppimispelin sisällyttäminen opetukseen koetaan vievän liikaa
aikaa sekä oppitunnin suunnittelussa että oppitunneilta. (Taivassalo-Salkosuo, 2013.)

5.2

Opettajan muutosprosessi

Muutoksen haasteellisuudesta huolimatta moni opettaja haluaa kuitenkin kehittää omaa
osaamistaan ja toimintaansa, eli tulla paremmiksi opettajiksi (Guskey, 2002). Opettajien
tekemät muutokset omassa toiminnassa tapahtuvat, kun opettajat näkevät parannusta
oppilaiden oppimistuloksissa (Tjomsland, Wold, Krumsvik & Samdal, 2014). Parantuneet
oppimistulokset eivät tässä yhteydessä tarkoita pelkästään oppilaiden menestymistä
tehtävissä, kokeissa ja testeissä, vaan myös oppilaiden käyttäytymisessä ja asenteissa
tapahtuvaa

positiivista

muutosta.

Muutos

voi

tapahtua

esimerkiksi

oppilaiden

suhtautumisessa kouluun, opettajiin ja muihin oppilaisiin, mutta myös heihin itseensä ja
omiin kykyihin. Joissain tapauksissa muutokseen voi liittyä myös vanhempien tai perheen
muuttuneet asenteet esimerkiksi arviointiin tai kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvissä
asioissa. (Guskey, 2014.)
Monessa ammatillisen kasvun tutkimuksessa ohjaavana ajatuksena on, että tehokas
ammatillinen kasvu parantaa opettajien toimintaa, joka puolestaan parantaa oppilaiden
oppimista (Parry, 2014). Yleisesti ottaen on siis uskottu, että asenteen tai uskomuksen
muutos johtaa merkittäviin muutoksiin opettajan luokkahuone käytänteissä, joka
puolestaan johtaa oppilaiden oppimistulosten paranemiseen. Guskey (2002) kuitenkin
kyseenalaistaa tämän näkemyksen, koska hänen mukaan tällainen toiminta saa harvoin
aikaiseksi merkittäviä muutoksia opettajien asenteissa tai vahvaa sitoutumista muutokseen.
(Guskey, 2002.)
Guskey (2002) esittääkin vaihtoehtoisen mallin opettajan muutosprosessista (kuva 1). Sen
mukaan opettajien asenteet muuttuvat pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, kun oppilaiden
oppiminen on todistetusti parantanut. Oppimistulosten paraneminen on puolestaan
seurausta muutoksista, joita opettaja on tehnyt omiin olemassa oleviin käytänteisiinsä
(esim. uusi menetelmä, oppimisväline tai opetussuunnitelma). (Guskey, 2002.)
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OPETTAJAN
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Muutos
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USKOMUKSISSA
& ASENTEISSA

Kuva. 1. Opettajan muutosprosessi. (Guskey, 2002, s. 383.)

Onkin kuitenkin tärkeää tiedostaa, että muutos opettajien asenteissa ja uskomuksissa on
mahdollista, vain jos malli on toteutettu onnistuneesti (Choi & Morrison, 2014). Opettajat
muuttavat uskomuksiaan ja asenteitaan, kun he ovat todenneet muutoksen toimivan
käytännössä eli parantavan oppilaiden oppimista. Tämä malli pohjautuu siis ideaan, jonka
mukaan muutos on ensisijaisesti opettajien kokemusperäinen oppimisprosessi. Eli
käytänteet, jotka on todettu toimiviksi, otetaan toistuvasti käyttöön, kun taas käytänteitä,
jotka eivät toimi tai ovat rajatapauksia, ei yleensä oteta käyttöön. (Guskey, 2002.)
Käsillä oleva tutkimus toteuttaa käytännössä Guskeyn esittämää mallia, koska siinä
tutkitaan opettajien uskomusten mahdollista muutosta toiminnan muutoksen myötä.
Tutkimuksen lähtökohtana on löytää opettajia, joiden kokemustausta digitaalisista
oppimispeleistä on vähäistä. Se, että opettaja ei käytä aktiivisesti digitaalisia
oppimispelejä, positiivisista asenteista oppimispelejä kohtaan huolimatta, antaa viitteitä
siitä, etteivät kyseiset opettajat arvota digitaalisia oppimispelejä tarpeeksi korkealle. Eli
heidän uskomuksensa eivät täysin tue digitaalisten oppimispelien aktiivista hyödyntämistä.
Se, että opettaja lähtee mukaan käsillä olevaan tutkimukseen, antaa viitteitä siitä, että
opettaja on halukas kehittämään omaa toimintaansa lähtökohdistaan riippumatta. Mikäli
toimintamallin kokeilu onnistuu, voidaan tämän perusteella siis olettaa, että opettajien
uskomukset

digitaalisten

oppimispelien

myönteisemmäksi kokeilun myötä.

käyttöönottoa

kohtaan

saattaa

muuttua
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6.

Menetelmät

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pitää sisällään useita erilaisia tutkimuksia
(Metsämuuronen, 2006). Sen lähtökohtana on todellisen elämän kokonaisvaltainen
kuvaaminen, ja siinä arvot muovaavat sitä millä tavoin tutkija pyrkii ymmärtämään
tutkimaansa ilmiötä. Tyypillistä laadulliselle tutkimukselle on se, että tietoa kerätessään
tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihin kuin pelkkiin mittausvälineisiin (lomakkeet,
testit yms.). Lisäksi aineisto kerätään laadullisia metodeja käyttäen. (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara, 2002.)
Käsillä oleva tutkimuksessa aineisto kerättiin laadullisesti, koska tutkittavasta aiheesta
haluttiin syvällistä ja kokonaisvaltaista tietoa, jonka saaminen määrällisin menetelmin olisi
ollut lähes mahdotonta tutkimuksessa toteutetun kokeilun kokemuksellisen luoteen vuoksi.
Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavasti, koska tutkimuksen teoreettisessa
viitekehyksessä olevat teoria olivat vahvasti läsnä tutkimuksen toteuttamisessa, mutta ne
eivät määrittäneet sitä täysin. Teoriaohjaava tutkimus asettuukin teoria- ja aineistolähtöisen
tutkimuksen välimaastoon. Siinä aineiston analyysi ei suoraan perustu teoriaan, vaan
aineistosta tehdyille löydöksille etsitään selityksiä ja vahvistuksia teoriasta. (SaaranenKauppinen & Puusniekka 2006). Tällaista lähestymistapaa voidaan kutsua myös
abduktiiviseksi

päättelyksi

(Tuomi

&

Sarajärvi

2002).

Siinä

tutkijan

omat

ennakkokäsitykset tai perehtyneisyys tutkimusaiheeseen ohjaavat usein analyysia, eli uusi
teoria ei synny pelkkien havaintojen pohjalta, kuten induktiivisessa päättelyssä. (Grönfors
1982.)
Myös tutkijan arvot vaikuttavat laadulliseen tutkimukseen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara,
2002), ja tässä yhteydessä tutkijan omat kokemukset ja arvot antavat tutkimukselle
kriittisen piirteen. Koska tutkija itse ei ole lähtökohtaisesti voimakas teknologian
integroinnin kannattaja tai vastustaja, vaan omaa maltillisen lähestymiskannan, voi tutkija
nähdä aineistosta piirteitä, jotka liian vahvan mielipiteen omaava tutkija saattaisi jättää
epähuomiossa huomioimatta. Tämä tuo tutkimukselle luotettavuutta, koska tietoa ei
suodateta minkään vahvan uskomuksen läpi, joka voisi ohjata aineiston analyysin kulkua ja
vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin.
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Tutkimuksen laadullisuuden piirteiksi listataan vielä se, että tutkimuksen kohdejoukko
valitaan yleensä tarkoituksenmukaisesti ja tutkimussuunnitelma on joustava. Merkittävää
laadullisessa tutkimuksessa on myös se, että siinä jokaista tapausta pidetään ainutlaatuisena
ja aineiston tulkinta tapahtuu sen mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002.) Tässä
tutkimuksessa kohdejoukon tarkoituksenmukainen valinta tarkoittaa sitä, että tutkimukseen
pyrittiin valikoimaan mukaan sellaisia opettajia, jotka täyttivät tietyt tutkimuksen kannalta
oleelliset piirteet. Toisin sanoen, etsittiin opettajia, joiden kokemustausta teknologian
käyttöön oli enemmän tai vähemmän vähäisiä, mutta olivat kuitenkin halukkaita
muuttamaan omaa toimintaansa.

6.1

Tapaustutkimus

Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, jossa tutkitaan tiettyä ajankohtaista tapahtumaa tai
tietyssä rajatussa ympäristössä tapahtuvaa toimintaa. Tutkittavasta tapauksesta pyritään
saamaan monipuolista ja monin eri tavoin hankittua tietoa. Sen avulla voidaan saada
kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta tapauksesta sen luonnollisessa ympäristössä.
Tapaustutkimuksessa pyritään tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään tapauksia. (Yin 2003.)
Tutkimuskohteena on tyypillisesti yksittäinen tapaus, tilanne, tapahtuma tai joukko
tapauksia. Tapaustutkimusta ei voida pitää pelkästään aineistonkeruumenetelmänä, koska
siinä käytetään hyväksi erilaisia tiedonkeruu ja analyysitapoja. (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2006.) Tutkimusaihe on yhteyksissä koulutuksen uudistamiseen, ja sen vuoksi
teknologian integrointi tai integroimattomuus onkin tällä hetkellä ajankohtainen aihe.
Tämä tutkimus voikin siis parhaassa tapauksessa toimia pohjatyönä aiheeseen liittyvälle
jatkotutkimukselle ja olla siten mukana edistämässä koulutuksen kehittymistä.
Käsillä

olevan

tutkimuksen

tapaus

on

toimintaa,

joka

tapahtuu

opettajan

liikkeellepanemana luokkahuoneen arjessa. Tutkimuksessa on mukana opettajia, jotka
kukin toteuttavat samaa toimintamallia omassa luokkahuoneessaan. Tutkijan tarkoituksena
onkin saada tästä toiminnasta ja sen merkityksistä mahdollisimman kokonaisvaltainen
kuva. Tapaustutkimus soveltuu hyvin käsillä olevaan tutkimukseen, koska siinä
tarkastellaan tiettyyn toimintaan osallistuvien ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia
kyseessä olevasta toiminnasta (Syrjälä & Numminen, 1988).
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Tapaustutkimuksen lähtökohtana on yksilön kyky tulkita ja muodostaa merkityksiä
inhimillisen elämän tapahtumista ja ympärillä olevasta maailmasta. Syrjälän ja Nummisen
mukaan (1988) yksilön muodostamia merkityksiä tulee aina tulkita yksilön omassa
ympäristössään. (Syrjälä ja Numminen, 1988.) Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena
ovatkin opettajien tulkinnat toimintamallin toiminnasta ja kokeilun myötä luodut
mahdolliset uudet merkityssuhteet. Jotta saadaan varmistettua, että opettajille syntyy
oikeasti uusia merkityssuhteita, kokeilu toteutetaan opettajan oman opettajuuden kautta
hänen omassa työympäristössään. Tapaustutkimus on siis konkreettista, elävää ja
yksityiskohtaista kuvausta todellisuudesta ja sen tulkintaa. Siinä todellisuus nähdään
kokonaisuutena eikä sitä yleensä pilkota ja mitata yksittäisten muuttujien kautta.
Olennaista on se, että tutkittavaa asiaa tutkitaan sen luonnollisessa ympäristössä ja tutkija
ei käytä strukturoituja menetelmiä. Strukturoimattomien menetelmien avulla päästään
paremmin selville siitä, miten tutkittavat jäsentävät ja kokevat omaa maailmaansa. (Syrjälä
& Numminen, 1988.)
Evaluatiivista tapaustutkimusta voidaan käyttää silloin, kun halutaan syvällistä tietoa,
jonka avulla voidaan määritellä esimerkiksi käytettyjen toimintatapojen tai toteutetun
ohjelman arvoa. Keskeistä siinä on tietyn tapauksen kuvaaminen ja sen arvon
määrittäminen, sen sijaan, että pyrittäisiin selittämään tapausta. Siinä pyritään
käytännönläheisiin ratkaisuihin, eli saamaan käytännöllisiä ja sovellettavia tuloksia.
(Syrjälä & Numminen 1988.) Tutkimuksen kohdehenkilöinä olevat opettajat arvioivat
toimintamallin

pedagogista

tarkoituksenmukaisuutta

oman

ammattitaitonsa

ja

kokemuksiensa pohjalta. Opettajien näkemykset ja kokemukset annetusta mallista antavat
viitteitä siitä, ovatko asenteiden muutoksen eteen tehdyt ratkaisut toimivia käytännössä.
Näiden arvioiden kautta saadaan siis hyödyllistä tietoa siitä, kuinka opettajien asenteet ja
uskomukset digitaalisten oppimispelien ja laajemmin teknologian hyödyntämiseen liittyen
voidaan saada muutettua, ja saada koulutus vastaamaan sekä uuden opetussuunnitelman
perusteiden että tulevaisuuden maailman vaatimuksia.

6.2

Kehittämistutkimus

Kehittämistutkimus on menetelmä, jossa kehittäminen ja tutkiminen tapahtuvat syklisessä
prosessissa (Edelson, 2002). Se on melko nuori tutkimusmenetelmä, joka on syntynyt
tarpeesta kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä vastaamaan käytännön tarpeita. Tarve
menetelmän kehittämiselle syntyi, kun opettajat kokivat, ettei tutkimus pystynyt
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tuottamaan käytännön koulutyössä toimivia ratkaisuja. (Bell, Hoadley & Linn, 2004)
Kehittämistutkimuksen ominaispiirteinä voidaan pitää sitä, että (1) kehittäminen syntyy
muutoksen tarpeesta, (2) siitä syntyy käytettävä tuotos ja (3) se tuottaa opetusta edistävää
tietoa (Juuti & Lavonen, 2006).
Käsillä oleva tutkimus omaa yllä mainitut kehittämistutkimuksen ominaispiirteet, koska
sen liikkeellä paneva tekijä oli juurikin koulutuksen muutoksen asettamien haasteiden
kautta muutoksen tarpeellisuus opettajien jokapäiväisissä käytänteissä ja asenteissa
digitaalisia oppimispelejä ja samalla TVT:aa kohtaan. Sen tavoitteena on testata sekä
tuottaa käytettävä ja helppo toimintamalli, jota kuka tahansa opettaja pystyy hyödyntämään
omassa opetuksessaan. Se pyrkii siis antamaan opettajille työkalun, jonka avulla he voivat
muuttaa omaa opetustaan vastaamaan uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman asettamia
haasteita (kts. OPS, 2014). Samalla tutkimuksen kautta pyritään avaamaan sitä, millä
tavoin nuo haasteiden tuomat ongelmat olisivat mahdollisesti ratkaistavissa.
Kehittämistutkimus etenee siis toistuvien (iteratiivisien) kokeellisten ja teoreettisten
vaiheiden kautta. Tutkimuksen aikana kehitettyä tuotosta arvioidaan, analysoidaan ja sen
tavoitteita uusitaan sen haasteiden pohjalta, lisäksi sitä testataan uudelleen ja kehitetään
kunnes se vastaa tutkimukselle asetettuja tavoitteita. (Edelson, 2002) Kehittäminen
pohjautuu siis teoriaan, mutta myös tuottaa uutta teoriaa. Kehittämistä varmennetaan
käytännöllisillä ratkaisuilla, jotka toteutetaan aidossa toimintaympäristössä. (Barab &
Squire, 2004)
Kehittämistutkimuksella voidaan yrittää saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1)

miten kehittämisessä edetään,

2)

millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia kehittämisellä on ja

3)

millaiseen tuotokseen kehittäminen johtaa?

Edelsonin (2002) mukaan kehittämistutkimus etenee yleensä neljän vaiheen kautta: 1)
tarveanalyysi, 2) kehittämisvaihe, 3) käytännön testaus ja arviointi ja 4) jatkokehittäminen.
(Edelsonin, 2002.)
1)

Tarveanalyysi

Kehittäminen lähtee aina liikkeelle ongelmasta, joka pohjautuu teoriaan tai käytäntöön.
Ensimmäiseksi selvitetään siis ongelma, analysoidaan ne mahdollisuudet ja haasteet, mitkä
kehittämisellä on ja lopuksi tehdään kehittämissuunnitelma. (Edelsonin, 2002.) Käsillä
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olevassa tutkimuksessa toimintamallin kehittäminen lähti liikkeelle siitä tosi asiasta, että
moni opettaja ei hyödynnä digitaalisia oppimispelejä opetuksessaan, niiden ilmeisistä
hyödyistä huolimatta. Ongelma pohjautuu siis käytännön ongelmaan, mutta ongelman ydin
voidaan

linkittää

teoriaan

opettajien

muutoshalukkuuden

tai

sen

puutteen

ja

muutosprosessin kautta.
Toimintamallin mahdollisuudet ja haasteet määriteltiin sen pohjalta, kuinka onnistuneesti
tutkimuksen kokeilu onnistuu ja millaiseksi opettajat kokivat mallin käytännössä.
Tutkimustulokset ajateltiin osaltaan antavan merkittävää tieto digitaalisten oppimispelien
käyttöön liittyvien asenteiden muutoksesta toimintamallin kokeilun myötä. Mikäli opettajat
ovat toimintamalliin tyytyväisiä ja havaitsevat oppilaiden oppimisessa ja/tai motivaatiossa
positiivisia muutoksia kokeilun myötä, voidaan olettaa, että toimintamalli toimii
tarkoitetulla tavalla, ja sen avulla voidaan saada digitaaliset oppimispelit jokaiselle
opettajalle lähestyttävämmiksi. Mikäli opettajien kokemukset ovat neutraaleja tai
negatiivisia, voidaan olettaa, että asenteiden muutoksen eteen tehtyjä ratkaisuja pitää
kehitellä vielä eteenpäin. Kaikki kriteerit täyttävien opettajien mukaan saanti tutkimukseen
määriteltiin myös yhdeksi mallin kehittämisen haasteeksi.
2)

Kehittämisvaihe

Kehittämisvaiheessa

muodostetaan

käytäntöön

soveltuva

ratkaisu

niiden

kehittämistarpeiden pohjalta, jotka on määritelty tarveanalyysissä (Edelsonin, 2002).
Toimintamalli kehiteltiin Lounaskorven (2013) määrittämiin oppimispelin käyttöönottoon
liittyvien sääntöjen pohjalta. Sääntöjä muokattiin Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden sisältämien TVT:n hyödyntämisen sisältöihin (kts. luku 3.2) ja opettajien
ilmoittamien digitaalisten oppimispelien käyttämättömyyteen liittyvien syiden (kts. luku
5.1) pohjalta. Mallin muodostamisessa katsottiin, että se edistäisi TVT:n hyödyntämistä
konkreettisesti

ja

vastaisi

käytännössä

osaan

digitaalisten

oppimispelien

käyttämättömyyden haasteista.
3)

Käytännön testaus ja arviointi sekä (4) jatkokehittäminen

Seuraavaksi

kehitetty

käytännön

ratkaisu

testataan

oikeassa

opetustilanteessa.

Kehittämiskohteena voi olla suuri kokonaisuus (esim. koko kurssi) tai jokin pieni tehtävä
suuremman kokonaisuuden sisällä. Testauksen jälkeen arvioidaan kehittämistuotosta sekä
kehittämisprosessin onnistumista ja tarvittaessa tehdään jatkokehittämissuunnitelma.
(Edelsonin, 2002.) Toimintamallin rakentamisen jälkeen mallia testasivat luokanopettajat
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omassa luokassaan. Mallia, sen sisällön onnistumista ja sen kokeilua arvioidaan tarkemmin
tulos- ja pohdintaluvuissa. Kehittämissuunnitelman ideasta poiketen mallia kokeiltiin vain
kerran käytännön tilanteessa eli jatkokehittämissuunnitelmaa ei tämän tutkimuksen
yhteydessä tehty. Mallin mahdollinen kehittämistarve ja -suunnitelma analysoidaan
pohdinta luvussa.

6.3

Tutkimuksen toteuttaminen

Tämän luvussa käydään läpi tutkimukseen osallistuneiden kohdehenkilöiden taustat ja
lähtökohdat ja tutkimuksessa käytetyt aineistonkeruumenetelmät. Lopuksi avataan sitä,
kuinka tutkimus toteutettiin ja eteni.
6.3.1

Kohdehenkilöt

Tutkimuksen kohdehenkilöinä olivat luokanopettajia (N=8), joilla oli ennen kokeilua
omasta mielestään pääsääntöisesti vähän tai ei ollenkaan kokemusta digitaalisten
oppimispelien käytöstä opetuksessaan. Mukana oli yhteensä kahdeksan 5-6 luokan
opettajaa Oulusta, Limingasta ja Iistä. Opettajien ikähaarukka oli 33–56 vuotta, ja
opettajina he olivat työskennelleet 7-34 vuotta. Iällä tai työkokemuksella ei näyttänyt,
tämän aineiston mukaan, olevan merkittävää vaikutusta opettajien lähtökohtaisiin
asenteisiin tai kokemustaustaan.
Käytännössä kaikki opettajat olivat jossain vaiheessa käyttäneet digitaalisia oppimispelejä
opetuksessaan. Käytön määrä vaihteli opettajien välillä hieman. Osa opettajista ilmoitti
käyttävän pelejä epämääräisesti ”ennen koetta kertauksena” tai ”silloin jos jokin asia on
kaivannut toisenlaista otetta”, kun pari opettajaa käytti pelejä säännöllisesti noin joka
toinen viikko, muut osallistujista asettuivat näiden välimaastoon. Yksi opettajista vastasi
kyselyssä, ettei omannut ollenkaan kokemusta digitaalisista oppimispeleistä, mutta
haastattelun yhteydessä selvisi, että jonkin asteista kokemusta digitaalisista peleistä löytyi
myös häneltä.
Kaikki opettajat suhtautuivat digitaalisiin oppimispeleihin positiivisesti ja kokivat niiden
tuovan oppimiseen motivaatiota, tukea ja innostusta. Digitaalisten oppimispelien käytössä
ongelmallisiksi opettajat kokivat tietotekniset ongelmat, pelien sopimattomuuden (liian
helppoja tai vaikeita) tai pelaamisen häiritsevyyden työskentelyrauhan kannalta. Kokeiluun
opettajat suhtautuivat pääsääntöisesti innokkaan optimistisesti, mutta pientä epävarmuutta
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oli myös havaittavissa. Erityisesti oppilaiden arvioiden luotettavuus herätti joissakin
opettajissa hieman epävarmuutta.

6.3.2 Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät
Käsillä

olevassa

tutkimuksessa

toimintamallin

arviointimenetelmäksi

valikoitui

pääasiallisesti ohjaaja haastattelu, koska tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kattavaa tietoa
opettajan näkemyksistä ja kokemuksia kokeilussa olevasta toimintamallista. Aineiston
kerättiin

siis

opettajille

kohdistetulla

puolistrukturoidulla

haastattelulla

eli

teemahaastattelulla. Haastattelu on eräänlainen tutkimuksen perusmenetelmä, jota voidaan
käyttää tiedonhankinta menetelmänä, kun halutaan esimerkiksi tulkita kysymyksiä,
kartoittaa tutkittavaa aluetta tai tutkimuksen validiteetti voidaan varmistaa toisilla
keinoilla. Puolistrukturoitu haastattelu sopii tilanteisiin, joissa halutaan selvittää asioita,
jotka ovat heikosti tiedostettuja, kuten perustelut. Teemahaastattelussa on ennalta
määritettyjä teemoja, joihin haastattelukysymykset kohdistuvat. (Metsämuuronen, 2006.)
Tutkimuksen haastattelut toteutettiin mukana olleiden opettajien kouluilla ja ne
nauhoitettiin tutkijan omalla älypuhelimella. Haastattelun kautta pyrittiin selvittämään
opettajien käyttökokemuksia toimintamallista ja kokeilun vaikutuksista opettajien tulevaan
toimintaan. Haastattelu valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi, koska tutkija halusi
kartoittaa

opettajien

kokemuksia

laaja-alaisesti.

Haastattelu

rakennettiin

puolistrukturoiduksi, koska tutkija ei halunnut rajoittaa haastatteluvastauksia, jotta
mahdollisesti piilossa olevat merkityssuhteet tulisivat paremmin esille. Haastattelun teemat
ja haastattelukysymykset (Liite 1) muotoutuivat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen
ympärille. Vaikka opettajat eivät haastattelujen yhteydessä tee varsinaista itsearviointia, se
on kuitenkin läsnä haastattelu kysymyksissä, joiden kautta opettajan täytyy reflektoida
kokeilun vaikutusta omaan toimintaan. Teemahaastattelu tehtiin sitä mukaan kun opettajat
saivat kokeilun valmiiksi. Keskimääräinen haastatteluiden kesto oli noin 10 minuuttia,
mutta haastatteluiden kestot vaihtelivat n. 5-20 minuuttiin.
Haastattelun lisäksi aineistoa kerättiin Internet-kyselyllä ennen kokeilun aloittamista.
Kysely on yksi aineistonkeruun perusmenetelmä, jonka avulla saadaan standardoituja
vastauksia tietyltä kohderyhmältä. Standardoituus tarkoittaa sitä, että vastaukset
kysymyksiin on saatu kysymällä kysymykset täsmälleen samalla tavalla kaikilta vastaajilta.
(Hirsjärvi et all., 2002.) Kyselyä täyttäessään vastaaja lukee kysymykset itse ja vastaa niihin
itsenäisesti. Kun kiinnostuksen kohteena on henkilö ja häneen liittyvät asiat kuten hänen
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mielipiteet tai asenteet, voidaan aineistonkeruumenetelmänä käyttää kyselylomaketta.
Kyselylomakkeet voi lähettää vastaajille postitse, mutta kyselyn voi myös toteuttaa
internetissä. (Vilkka, 2014.)

Internet-kysely mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun, ja se mahdollistaa sen, että
tutkimukselle saadaan luotua moderni ulkoasu. Internet-kyselyä voidaan käyttää kun
tiedonkeruu perustuu otantaan, mutta myös tutkimuksiin, joissa vastaajat eivät ole
ennakolta valittuja (Verne, n.d.). Tässä tutkimuksessa vastaajat valikoitiin tietyn luokkaasteen ja kokemustaustan mukaan eli kysely suunnattiin 5-6. luokan opettajille, jotka olivat
enemmän tai vähemmän kokemattomia oppimispelien käytön suhteen.
Ennen kokeilua opettajat vastasivat siis kyselyyn, jonka avulla selvittiin opettajien
lähtökohdat ja asenteet digitaalisten oppimispelien käyttöön liittyen sekä valikoitiin
tutkimukseen mukaan otettavat kohdehenkilöt vastausten perusteella. Kysely toteutettiin
Webropolilla, ja siihen vastasi yhteensä 8 luokanopettajaa. Kyselyn avulla haluttiin
selvittää opettajien pelien käyttötottumuksia, millaisia käyttökokemuksia heillä oli
digitaalisista oppimispeleistä ennen kokeilua ja millaisia asenteita heillä oli niitä kohtaan,
sekä mitä opettajat odottivat kokeilulta.
Kyselyn kysymykset esitettiin avoimina kysymyksinä, koska tutkija ei halunnut rajoittaa
opettajien vastauksia valmiiksi muotoilluilla vastausvaihtoehdoilla. Tutkija koki, että
rajaamalla opettajien vastauksia, jotain tärkeää tietoa voisi jäädä saamatta. Avoimet
kysymykset mahdollistavatkin sen, että vastaaja pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan omin
sanoin, niin ettei kukaan anna valmiita vastauksia. Tällöin voidaan päästä käsiksi myös
vastauksien taustatekijöihin (Hirsjärvi et all., 2002).
6.3.3

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksen valmistelu lähti liikkeelle kysely-lomakkeen (Liite 2) rakentamisella.
Lomakkeen tarkoituksena oli luoda pohja tutkimuksen toteutukselle. Kyselyn kysymyksien
teemoiksi nousivat digitaalisten oppimispelien käyttökokemukset, asenteet pelien
opetuskäyttöä kohtaan ja odotukset kokeilulta. Kysely pilotoitiin eli testattiin kahdella
luokanopettajaopiskelijalla ennen kyselyn varsinaista käyttöönottoa. Pilotin otanta oli pieni
aikataulun kiireellisyyden vuoksi.
Vastaajia

kyselyyn

yritettiin

saada

lähestymällä

potentiaalisia

luokanopettajia

sähköpostilla, jossa heitä pyydettiin vastaamaan Webropol-kyselyyn. Tätä kautta ei
kuitenkaan löytynyt tarpeeksi opettajia, jotka olisivat olleet kiinnostuneita kyselyyn
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vastaamisesta tai tutkimukseen osallistumisesta. Opettajien vähäisen kiinnostuksen myötä,
päätti tutkija ottaa yhteyttä suoraan rehtoreihin. Rehtoreiden kautta tutkija toivoi saavan
tarkempaa tietoa opettajista, jotka olisivat potentiaalisia osallistujia tai saattaisivat hyötyä
tutkimukseen osallistumisesta. Rehtoreiden kontaktointi tuotti paremman tuloksen, mutta
haasteellinen ajankohta karsi edelleen lopullisten osallistujien määrää. Loppujen lopuksi
tutkimukseen osallistui yhteensä 8 luokanopettajaa, joista kaksi eivät suoranaisesti sopineet
tutkijan määrittämään ja toivottuun osallistujaprofiiliin. Kuusi osallistujaa koki omat
kokemuksensa digitaalisten oppimispelien opetuskäytön suhteen puutteellisiksi, kuten
tutkija halusi, mutta kaksi koki käyttävänsä tarpeeksi. Vähäisen halukkuuden vuoksi tutkija
päätyi kuitenkin ottamaan kaikki halukkaat opettajat mukaan tutkimukseen.
Opettajia ohjeistettiin kokeiluun sähköpostitse, mutta osan kanssa ohjeistusta tarkenneltiin
vielä puhelimitse tai henkilökohtaisissa tapaamisissa. Tutkimuksen toteuttamisen ideana
oli, että tutkija ei itse osallistunut kokeilun toteuttamiseen, vaan jokainen opettaja toteutti
toimintamallia oman opettajuutensa kautta. Näin tutkija halusi varmistaa, että kokemus
toimintamallista oli mahdollisimman autenttinen opetuksen näkökulmasta. Materiaalit ja
yksityiskohtaiset ohjeet kokeilun toteuttamiseen lähetettiin opettajille sähköpostilla.
Kokeilu

toteutettiin

tutkimukseen

valittujen

opettajien

valitsemien

oppiaineiden

oppitunneilla. Haasteellisen ajankohdan vuoksi tutkija tarjoutui auttamaan opettajia
mahdollisimman paljon pelin etsimisessä ja arviontikriteeristön (Liite 3) kanssa.
Kokeilussa käytetyt digitaaliset oppimispelit valittiin pääsääntöisesti OVI-hankkeen
ilmaisilta pelisivuilta, jotka pitävät sisällään suurimman osan internetistä löytyvistä
ilmaisista oppimispeleistä. Tutkija antoi myös opettajille kriteeristön, joka piti sisällään
väittämiä, joiden avulla oppilaat pystyivät toteuttamaan arviointia. Opettajat saivat vapaasti
muokata annettua arviointikriteeristöä omien arvojen mukaisiksi, muuttamalla, poistamalla
tai lisäämällä väittämiä. Tutkija ohjeisti opettajia tekemään väittämistä lomakkeen, joka
selkeyttäisi oppilaiden arviointia, tämän tekemisessä tutkija auttoi opettajia tarpeen
mukaan. Opettajilla oli myös mahdollisuus toteuttaa oppilaiden arviointi muulla
haluamallaan tavalla. Pelin käyttöönoton valinnassa toteutettiin valmiiksi annettua
toimintamallia (kts. luku 3.2). Opettajat haastateltiin kokeilun päätyttyä.

6.4

Sisällönanalyysi
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Tutkimuksen aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla ja sitä voidaan käyttää kaikissa
laadullisissa tutkimuksissa ja se on yksi perusanalyysimenetelmä. Voidaankin sanoa, että
moni laadullinen analyysimenetelmä pohjautuu sisällönanalyysiin tavalla tai toisella. Siinä
aineistoa eritellään, etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja sekä tiivistetään. Sisällönanalyysi on
tekstianalyysia, eli siinä tarkastellaan tekstimuotoisia aineistoja. Aineisto voi olla
tekstiaineistoa, kuva-aineistoa tai videoaineistoa (Tuomi & Sarajärvi, 2002; Jussila,
Montonen & Nurmi, 1989). Tutkimuksessa pyritään kuvailemaan ja tulkitsemaan
analysoitavan kohteen ominaispiirteitä, ja ilmentää tekstien merkitysvivahteita, jota varten
täytyy aineistoa lähestyä aina tulkinnallisesti. Sisältöanalyysissa painotetaan asioiden
ilmaisua, mihin ilmaisuilla pyritään, ja miten asiat ovat ilmiöstä tulkittavissa. (Jussila et
all., 1989.) Tavoitteena on saada tiivistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi &
Sarajärvi, 2002). Kysely on puolistrukturoitu ja siinä kannustetaan vastaajia kirjoittamaan
omin sanoin omia kokemuksiaan ja näkemyksiään tutkimuksen aihealueesta.
Käsillä olevassa tutkimuksessa aineistona käytetään kyselyn avulla saatuja kirjallisia
vastauksia ja teemahaastatteluiden vastauksia. Näiden vastausten perusteella on siis
tarkoitus saada kokonaiskuva niistä lähtökohdista, jonka pohjalta varsinaista tutkimusta
lähdetään sitten toteuttamaan. Teemahaastattelu toteutettiin kokeilun jälkeen ja sen avulla
on tarkoitus kerätä tietoa kokeilun onnistumisesta, ja siitä onko opettajien asenteisiin
pystytty kokeilun avulla vaikuttamaan. Aineistosta pyritään saamaan tiivistetty kuvaus
tutkittavasta tapauksesta.
Laadullisessa

sisällönanalyysissa

aineisto

paloitellaan

osiin,

käsitteellistetään

ja

järjestetään uudelleen uudeksi kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysiä voidaan tehdä
aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti.

(Tuomi & Sarajärvi, 2002.)

Tutkimus on laadullista sisällönanalyysiä, koska siinä ei pyritä löytämään määrällisiä
totuuksia. Tutkimuksessa käytetään teoriaohjaavaa lähestymistapaa.

6.5

Sisällönanalyysin toteuttaminen

Yleisesti laadullisessa sisällönanalyysissa aineisto käsitellään seuraavien vaiheiden kautta:
(1) aineiston muuttaminen tekstimuotoon, (2) luokittelujärjestelmän kehittäminen ja
luokittelurungon laatiminen, (3) analyysiyksikön määrittäminen ja aineiston segmentointi
sekä (4) aineiston luokittelu ja raportointi. (Chi, 1997.) Tutkimuksen aineistoanalyysi
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toteutettiin pääsääntöisesti näiden vaiheiden läpi. Luokittelujärjestelmän ja -rungon sekä
analyysiyksiköiden kehittyminen ja määrittäminen eli kuitenkin koko analyysiprosessin
ajan.
Aineiston

analyysi

lähti

liikkeelle

nauhoitettujen

haastatteluiden

saattamisella

tekstimuotoon eli aineiston litteroinnilla. Litteroinnin toteutti tutkija itse Audacityäänenkäsittelyohjelman ja Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla. Aineisto litteroitiin
mahdollisimman sanatarkasti, jotta asioiden merkitykset ja sisällöt eivät kadonneet tai
muuttuneet litteroinnin yhteydessä. Ennen luokittelurungon kehittämistä aineistoa
kannattaa lukea useaan kertaan ja kartoittaa olennaisia sisältöjä (Seitamaa-Hakkarainen,
2000). Läpilukujen aikana tutkijalle muotoutui alustava mielikuva siitä, millaisia
kokemuksia ja näkemyksiä opettajilla oli niin toimintamallista kuin kokeilusta sekä
millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja haastatteluvastauksilla oli.
Aineiston lukemisen ja muistiinpanojen avulla keskeisemmät käsitteet alkavat nousta
aineistosta, tätä kautta luokittelurunko usein syntyy (Seitamaa-Hakkarainen, 2000). Koska
osa haastatteluista piti kuitenkin sisällään asioita, jotka eivät varsinaisesti liittyneet
tutkittavaan aihealueeseen tai olleet tarpeellisia sisällön ymmärtämiseksi, päätti tutkija
karsia aineistosta nuo epäoleelliset sisällöt (ylimääräiset kommentit, täytesanat, toistot,
varsinaisesta

aihealueesta

eksymiset

yms.),

kokonaiskuvan

ja

merkityksellisten

asiasisältöjen hahmottamisen helpottamiseksi. Seuraavaksi jokaisesta yksittäisestä
haastattelusta alleviivailtiin alustavasti virkkeitä ja sanoja, jotka vastasivat haastattelun
teemoihin ja/tai tutkimuskysymyksiin. Myös termit ja virkkeet, jotka eivät välttämättä
asettuneet suoraan alustaviin teemoihin, mutta jotka tutkijan tulkinnan mukaan liittyivät
aihealueeseen, otettiin huomioon alleviivailun yhteydessä.
Sisältöluokkien

valinta

ja

määrittely

on

tärkein

sisällönanalyysiin

vaiheista.

Luokittelurunko voi olla etukäteen määritelty ja suunniteltu tai se voidaan kehittää
aineiston analysoinnin yhteydessä. Sisällönanalyysissa luokittelujärjestelmä pohjautuu
tutkimusteemoihin ja -ongelmiin. Tutkimuksessa tulee määritellä käytettävä luokittelu.
Luokitteluun ei ole olemassa yleispäteviä luokkia eli ne ovat aina sidoksissa aineistoon ja
käsillä olevaan tutkimukseen. (Seitamaa-Hakkarainen, 2000.)
Haasteelliseksi

luokkien

määrittelyssä

osoittautui

olennaisen

tiedon

kriittinen

määrittäminen, eli se mikä oli kyseisessä tutkimuksessa oleellista ja mikä ei. Aineistosta
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nousi esiin luokkia, jotka olivat äärimmäisen mielenkiintoisia, mutta eivät kuitenkaan
sopineet sellaisenaan käsillä olevan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Yksi tällaisista oli
”opettajan kontrolli”, joka paistoi läpi monen opettajan vastauksissa. Tämä on nähtävissä
myös lopullisissa tutkimustuloksissa eri luokan kautta, mutta omana luokkanaan se ei
kuitenkaan asettunut minkään tutkimuskysymyksen tai teorian alle. Juurikin tästä syystä
tutkija päätti jättää luokan pois lopullisesta luokittelusta. Opettajan kontrollia ja muita
aineistosta esiin nousseita asioita käsitellään kuitenkin hieman lisää pohdinta luvussa.
Sisällönanalyysi mahdollistaa aineiston yksityiskohtaisen kuvauksen. Analyysiyksiköllä
tarkoitetaan merkityssisällön mukaan määräytyviä sisällön osia (sanoja, ajatuksia tms.).
Usein se on pienin aineistosta erotettava merkityssisältöinen ajatus tai idea. Aineisto
jaetaan

tarkoituksenmukaisiin

Analyysiyksikkönä

voi

olla

osiin

(segmentointi)

lause,

ajatuksellinen

analyysiyksikön
kokonaisuus

mukaan.

tai

episodi.

Analyysiyksikköä voidaan myös muuttaa ja aineistolle voidaan tehdä eritasoisia
analyyseja. Luotettava analyysi edellyttää, että aineisto ositetaan. Aineisto voidaan osittaa
strukturaalisesti tai semanttisesti. Semanttisessa osittamisessa analyysiyksikkönä on
ajatuksellinen

kokonaisuus,

idea

tai

yhtenäinen

toiminnallinen

kokonaisuus

(merkityssisällöt). (Seitamaa-Hakkarainen, 2000.)
Koska tutkimuksen kannalta haastattelun strukturaaliset piirteet (tauot, hiljaisuudet yms.)
eivät olleet merkityksellisiä, keskityttiin jo litterointi vaiheessa ainoastaan siihen, mitä
haastattelun aikana sanottiin. Aineisto ositettiin siis strukturaalisesti ja alustaviksi
analyysiyksiköiksi

muotoutuivat

mm.

kokemustausta,

käyttökokemukset

(positiiviset/negatiiviset) ja asenne (positiivinen/kriittinen). Alustavat analyysiyksiköt
jalostuivat

analyysin

edetessä

vastaamaan

enemmän

tutkimuksen

teoriaa

ja

tutkimuskysymyksiä. Haastatteluvastaukset olivat sisällöltään pääsäännöllisesti hyvin
ytimekkäitä, joten asiasisältöjen karkea hahmottaminen aineistosta oli selkeää.
Luokittelun toteuttaminen perustuu vertailuun. Vertailua on koko ajan mukana aineiston
luokittelussa kategorioihin. Tavoitteena on etsiä käsitteellisiä samankaltaisuuksia.
Samanlaisuuksien ja erilaisuuksien avulla luokitusyksiköt sijoitetaan kategorioihin ja
kategoriat muodostavat yleisempiä teemoja. Koko teksti aineisto tulisi kokonaisuutena
luokitella johonkin kategoriaan. (Seitamaa-Hakkarainen, 2000.) Jaettuaan tekstin osiin
alustavien analyysiyksiköiden mukaan, tutkija lähti etsimään samankaltaisuuksia ja eroja
kaikista haastatteluvastauksista kokonaisuudessaan. Värikoodit eri luokkien välillä helpotti
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samankaltaisuuksien ja erojen hahmottamisessa. Kaikki aineiston osat asetettiin alustavasti
johonkin kategoriaan kuuluviksi.
Sisällönanalyysissa tutkimusaineisto järjestetään siten, että sen perusteella tehdyt
johtopäätökset voidaan siirtää yleisemmälle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle.
Luokittelu voidaan ymmärtää yksinkertaisesti aineistoon tehtävinä muistiinpanoina ja
aineiston tulkintoina. (Seitamaa-Hakkarainen, 2000). Alleviivaukset, jotka nimettiin
alustavasti johonkin ryhmään kuuluvaksi, pelkistettiin seuraavaksi yksinkertaisimmiksi
ilmaisuiksi. Ilmaisujen ryhmittelyä luokkien alle jatkettiin alustavien luokkien ja sisältöjen
kriittisellä tarkastelulla. Tarkastelun myötä alustavien luokkien sisällöt pirstoutuivat
pienempiin osiin, osa luokista muuttui ja uusia luokkia syntyi. Teoriatausta ja
tutkimuskysymykset määrittelivät koko ajan luokkien muotoutumista, mutta tutkija antoi
myös tilaa aineistosta itsestään nouseville luokille.
Esimerkki alkuperäisilmaisun pelkistämisestä:
Alkuperäisilmaisu

Pelkistetty ilmaisu

”Mutta rajallinen aika päästä ATK -tilaankin. --- Että

Koulun ATK-tilan rajallinen käyttömahdollisuus

onhan tämä vielä sillä tavalla uus, että tiedossa on ollu

ja laitteiden puutteellisuus ongelmana

pitkään, mutta ku välineistö on ollu vähän heikkoa,

oppimispelien hyödyntämisessä.

niin se on rajottanu sitä tekemistä. Jos yks ATKluokka 300:lle oppilaalle, niin se ei hirveesti siinä
vuoroja riitä. ”

Pelkistetyt ilmaisut jaoteltiin sen jälkeen omiin luokkiinsa niiden sisältöjen pohjalta. Osa
ilmaisuista liikkui ja vaihteli paikkaa eri luokkien välillä, ja osa asettui useamman luokan
sisään, ennen lopullisten luokkien syntymistä.
Esimerkki pelkistettyjen ilmaisujen muodostamasta luokasta:
Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Oppilaat ymmärtävät pelejä ja niiden logiikkaa paremmin

Oppilaslähtöisyys toimi hyvin

kuin opettaja.
Onnistumisen takana se, että ryhmissä on pelattu pelejä
aikaisemminkin.
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Oppilaslähtöinen ote toimi ihan hyvin, suosikki peli löytyi
helposti.
Oppilaat olivat motivoituneita, ja mieluista ja hyvä peli löytyi
yllättävän helposti.
Opettajan

ja

oppilaiden

näkemykset

pelistä

olivat

samanlaisia: Oppilaat valitsivat sopivan pelin.
Oppilaat hoitivat osuutensa hyvin ja tekivät päätöksen
ryhmissä asiallisesti.

Sisällönanalyysissa on tärkeää, että teoria ja aineisto tukevat toisiaan (käsitteellinen
vastaavuus).

Tutkimusalueesta

aineistonanalyysiluokkia.

ja

Aineisto

teoreettisesta
analysoidaan

viitekehyksestä
usean

voi

kehittää

luokitteluluokan

suhteen.

Luokittelussa pyritään muodostamaan toisensa poissulkevat luokat. Kun luokitteluluokat
on laadittu, kannattaa laatia luokittelusäännöt. Luokittelurunko voi kuitenkin kehittyä vielä
varsinaisen

luokitteluvaiheen

aikana.

Varsinainen

analysointi

koostuu

aineiston

luokittelusta, jäsentämisestä ja aineiston poiminnasta. Aineiston jäsentäminen tapahtuu
aineistoon tehtyjen luokkien avulla ja nämä luokat mahdollistavat tekstipätkien poiminnat
haluttuihin teemoihin. (Seitamaa-Hakkarainen, 2000).
Luokkien tarkastelun ja muokkailun jälkeen, seuraavana vaiheena oli muotoutuneiden
luokkien yhteen niputtaminen ja suurempien luokkakokonaisuuksien hahmottaminen.
Luokittelurunko eli ja tarkentui kuitenkin edelleen vielä pää- ja alaluokkien määrittelyn
yhteydessä. Lopullisessa luokittelussa pääluokkia syntyi kolme kappaletta, jotka kukin
vastasivat

omalta

osaltaan

yhteen

tutkimuksen

tutkimuskysymyksistä:

kokemus

toimintamallista, pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja muutoshalukkuus. Pääluokat
muotoutuivat siis lopulliseen muotoonsa teorian pohjalta.
Kokemus toimintamallista -pääluokka (kuvio 1) muotoutui opettajien kokemuksista
toimintamallin toimivuudesta käytännössä, ja se jakautui kahdeksi yläluokaksi:
positiivinen käyttökokemus ja negatiivinen käyttökokemus. Positiivisen käyttökokemuksen
alaluokiksi muotoutuivat onnistunut kokemus, oppilaslähtöisyys toimi hyvin ja oppilaiden
arviot luotettavia.
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Esimerkki positiivisesta käyttökokemuksesta:
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Mutta sitten, mitä me testattiin, niin ne

Toimintamallin toteutus onnistui

Onnistunut

meni kyllä hyvin ja oppilaat innostu

hyvin ja oppilaat innostuivat.

toimintamallista

kokemus

siitä, että he on myös tutkijoita tässä…

Negatiivinen käyttökokemus piti puolestaan sisällä yhden alaluokan eli oppilaslähtöisyys
ei toiminut halutulla tavalla.
Esimerkki negatiivisesta käyttökokemuksesta:
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Tietenkin siinä on sitte tavallaan
semmonen riski, että sit just jonku
voimakkaan oppilaan mielipide saattaa
vaikuttaa ja viiä sitä eri suuntaan. Että
tavallaan kuitenkin sitten se peli, mikä
nyt voitti tässä niin, siinä ei ollu niin
vaikeita tehtäviä, mitä oli jossakin
toisessa. Että valittiin tavallaan helppo
ja mukava ja harmiton peli.

Opettaja
uskoo,
että
voimakastahtoisten
oppilaiden
mielipiteet saattavat vaikuttaa
liian helpon pelin valintaan.

Kuvio 1. Kokemus toimintamallista-luokka

Alaluokka
Oppilaslähtöisyys

ei

toiminut halutulla tavalla
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Pedagoginen

tarkoituksenmukaisuus-luokka

(Kuvio

2)

pitää

sisällään

opettajien

näkemyksiä toimintamallin tarkoituksenmukaisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Sen
alle

asettui

kolme

tarkoituksenmukaisuuden
Tarkoituksenmukaisuuden

yläluokkaa:
puute

ja

tarkoituksenmukaisuuden

ehto

tarkoituksenmukaisuuden

toteutuminen-yläluokka

pitää

toteutuminen,
toteutumiselle.

sisällään

sisällön

tarkoituksenmukaisuuden ja resurssien tarkoituksenmukaisuuden.
Esimerkki tarkoituksenmukaisuuden toteutumisesta:
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Mut niin ku sanoinkin, niin se
motivaatio kyllä oli siihen ja se, et ne
yllättävän helposti löysi sitten sen
mieluisan ja hyvän pelin.

Mieluista ja hyvä peli löytyi
yllättävän helposti.

Alaluokka
Resurssien
tarkoituksenmukaisuus

Tarkoituksenmukaisuuden puute koostuu puolestaan oppilaiden asiantuntijuus ja TVT
alaluokista.
Esimerkki tarkoituksenmukaisuuden puutteesta:
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Niin ku taas koulussa, niin mää nään, että se

Opettaja ei pidä oppilaiden

Oppilaiden

on tärkeämpi se prosessi ja siitä saatava hyöty

asiantuntijuuden

asiantuntijuus

kun se, että ossaako ne arvioida sen pelin. Ja

hyödyntämistä tärkeänä.

tavallaan, sitä kuitenkin sitten väistämättä itse
tekkee, sitä arviota, kun ne pellaa sitä. Elikkä
tavallaan, jos ei harjotella sitä, että se oppilas
arvioi

jotakin,

että

se

opettelee

sitä

arvioimista, niin sillon mää en nää siinä
hyötyä taas siinä. Että onko se välttämättä
tarpeen sen oppilaan arvioida sitä peliä, muuta
kun tutkimuksen kannalta. Elikkä ite kuitenki
näkkee, jos oppilas pellaa sitä, niin ite
kuitenkin on siinä koko ajan arvioimassa sitä
ja auttamassa tarvittaessa valittemaan ---
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Ehto tarkoituksenmukaisuuden toteutumiselle -luokka sisältää hyvä pohjatyö-alaluokan.
Esimerkki ehdosta tarkoituksenmukaisuuden toteutumiselle:
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Mutta jos tavallaan ite on tehny siihen
alkutyön, että sieltä on sitten
varmuudella, että lähtee ne osotteet tai
paikat, että mistä ne löytää.

Pelin linkit tulee tarkistaa ennen
oppilaiden testausta.

Alaluokka
Hyvä pohjatyö

Kuvio 2. Pedagoginen tarkoituksenmukaisuus-luokka

Muutoshalukkuus -pääluokka (kuvio 3) koostuu opettajien muutoshalukkuudesta tai haluttomuudesta omassa toiminnassaan kokeilun myötä. Se pitää sisällään positiivinen
muutoshalukkuus

ja

negatiivinen

muutoshalukkuus

yläluokat.

Positiivinen

muutoshalukkuus koostuu yhdestä alaluokasta eli kokeilu lisää pelien käytön määrää.
Esimerkki positiivisesta muutoshalukkuudesta:
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Alaluokka
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No, kyllä panen nämä Otavan
oppimateriaalit –nämä pelit, nämä
sivut –oon laittanut ittelleni ylös. Ja
sitten Seterra.--- sekin peliä varmasti
tuun kattomaan --- ja sitten tuota
valtioitten nimiä pelkästään, mihin
maahan sijoittuu, niin siinä voin
käyttää, --- Ja sitten varmaan mä teen
niin, että käyn ekana ite läpi, ja sitten
annan koeluontoisesti oppilaille, et
mitä he tykkäävät. Että joko näin
kysyn tai mielipidettä kysyn pienissä
ryhmissä taas vastaavasti.

Opettaja
aikoo
käyttää
toimintamallia
ja
kokeilussa
käytettyä
sivustoa
sekä
pelilinkkejä
ainakin
jossain
määrin ja sovelletusti jatkossakin.

Kokeilu

lisää

pelien

käytön määrää

Negatiivinen muutoshalukkuus-luokka koostuu puolestaan kahdesta alaluokasta: kokeilu ei
tule käytännössä muuttamaan oppimispelien käytön määrää ja edelleen koetut esteet pelien
käytölle.
Esimerkki negatiivisesta muutoshalukkuudesta:
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

No, en usko, että sillä tavalla, että

Opetus ei käytännössä muutu

Kokeilu ei tule muuttamaan

meillä on ollu käytössä ne tietyt.

kokeilun myötä.

oppimispelien

Ehkä ainut oli tuo Summaa Hulluna,
että sitä voi jossakin vaiheessa ottaa.

käytön

määrää juuri ollenkaan
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Kuvio 3. Muutoshalukkuus -luokka
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7.

Tulokset

Tutkimuksen

tulokset

koostuvat

kolmesta

kokonaisuudesta:

käyttökokemuksista,

pedagogisesta tarkoituksenmukaisuudesta ja muutoshalukkuudesta. Jokainen kokonaisuus
vastaa omalta osaltaan yhteen tutkimuskysymykseen. Tulokset esitelläänkin tässä luvussa
suhteessa niihin.

7.1

Millaisia käyttökokemuksia
toimintamallista?

opettajilla

on

yhteisöllisestä

pelillisestä

Kokemukset toimintamallista
Opettajien

kokemukset

toimintamallista

jakautuu

positiivisiin

ja

negatiivisiin

käyttökokemuksiin sen pohjalta kuinka opettajat kokivat toimintamallin idean toimivan
omassa

luokassaan.

Tarkastelun

kohteena

olivat

siis

opettajien

kokemukset

toimintamallista sekä ajatukset oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntämisen toimivuudesta
ja sen luotettavuudesta.

Kuvio 4. Kokemukset toimintamallista -luokka

Positiivinen käyttökokemus
Positiivisia käyttökokemuksia toimintamallista muotoutui, mikäli malli koettiin toimivaksi
ja kokeilun myötä onnistuneeksi. Malli koettiin toimivaksi silloin, jos opettaja koki
oppilaslähtöisyyden toimivan hyvin oppimispelin valintaprosessissa, ja jos opettaja koki
voivansa luottaa oppilaisiin ja heidän toimintaan.
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Kuvio 5. Positiiviset käyttökokemukset -luokka

Onnistunut kokemus toimintamallista
Opettajat pitivät toimintamallia hyvänä ja toimivana ratkaisuna oppimispelin valinnassa.
Opettajat ilmaisivat tyytyväisyytensä malliin ja olivat valmiita hyödyntämään sitä omassa
opetuksessaan.
”Mutta kauhian hyvä, ja tulen käyttämään ja toivon, että välineistö on niin
hyvä, että se sallii sen käyttämisen.” Opettaja 8
Oppilaslähtöisyys toimi hyvin
Opettajien mielestä toimintamallin oppilaslähtöinen ote toimi hyvin pelin valinnassa.
Oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntäminen nähtiin onnistuneena ja opettajat olivat
tyytyväisiä oppilaiden toimintaan kokeilussa.
”No, ihan hyvin. Mä ite vilasin niitä aikasemmin, niitä (pelejä), että
minkälaisia ne on siellä ja aikalailla oltiin yksmielisiä sit oppilaitten kans, et
samanlaisia kommentteja sieltä tuli. Et sieltä tuli, et joku on tylsä tai siellä
oli liian vähän tekemistä, ja sen perusteella ne sitten valitsi siitä yhestä
aihealueesta sen pelin, mikä oli mielenkiintoisin, missä oli eniten tekemistä ja
mikä painottu siihen alueeseen, niinkö pitikin.” Opettaja 5
Oppilaiden arviot luotettavia
Opettajat kokivat oppilaiden arviot luotettaviksi. Luotto oppilaisiin vahvistui sitä kautta,
kun opettajat huomasivat olevansa peleistä oppilaiden kanssa samaa mieltä.
”No, mää luotin täysin siihen. Kyllä mä luotin. Oppilaat ehkä arkaili eniten
sitä, että voiko panna kielteistä, mä sanoin, että pitää laittaa. Kyllä mä
luotan siihen. Ja tietenki mä ite kävin läpi vielä niitä, että ne kommentit
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kaikki mitä tuli –etukäteen kävin läpi ja oppilaat teki ja antoivat palautteen,
ja vielä jälkikäteen katoin, kaikki ne luotettavia oli. … Mutta kyllä mä heidän
asiantuntijuuteen luotan. Että se imasee ne mukaan, et ne tykkää siitä tai
sitten helposti käy niin, että on tylsä ja on etäinen, et tästä ei saa mitään irti.
Et ”miks tämmöstä tehdään”, sanotaan suoraan. Että kyllä ne tietää ja mä
luotan siihen.” Opettaja 2
Negatiivinen käyttökokemus
Negatiivisia käyttökokemuksia toimintamallista tuli, mikäli oppilaslähtöisyys koettiin
jollain tavalla epäonnistuneeksi. Luotto mallin toimivuuteen heikkeni, mikäli oppilaiden
asiantuntijuuden hyödyntäminen ei toiminut halutulla tavalla.

Kuvio 6. Negatiiviset käyttökokemukset -luokka

Oppilaslähtöisyys ei toiminut halutulla tavalla
Osa opettajista koki, että jotkut oppilaista tarvitsi tukea koko prosessin ajan tai joissain
osa-alueissa, joka tarkoitti sitä, ettei oppilaslähtöisyys toiminut näiden oppilaiden kohdalla
halutulla mahdollisella tavalla eli itsenäisesti. Lisäksi, kaikki opettajat eivät nähneet mallin
hyödyllisyyttä ja osa koki oppilaiden suosivan kivoja tai helppoja pelejä, ei sellaisia pelejä,
jotka opettaja koki hyödyllisiksi.
”Ja vielä, että oppilaat pellaa, pääsääntöisesti näyttää, että mieluummin
pellaa vaan helpompia pelejä, ja sitten taas vaikiat ja opettavaisemmat ei
niinkään kiinnosta. Vaan se mekaaninen toisto, liian helppojen tehtävien
toisto, se on kiinnostavampaa niille, mitä sitten vaikeitten pelien
pellaaminen.” Opettaja 6
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7.2

Kuinka opettajat kokevat yhteisöllisen pelillisen toimintamallin pedagogisen
tarkoituksenmukaisuuden toteutuvan opettamisen ja/tai oppimisen kannalta?

Taustana pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on käytetty väljästi Pinedan
määrittämiä koulutuksen pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin kriteereitä.
Pinedan (2010) mukaan pedagogista tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida mm.
tavoitteiden sopivuuden, sisällön, käytettyjen metodien, välineiden ja materiaalien sekä
kouluttajan osaamisen kautta (Pineda, 2010.). Tässä yhteydessä tarkasteltiin opettajien
näkemyksiä siitä millaista opetuksellista tai oppimiseen liittyvää hyötyä malli antoi, sekä
myös sitä millä tavalla tai missä yhteydessä tarkoituksenmukaisuus oli puutteellista. Oman
lisänsä antoi myös se, että osa opettajista ilmaisi tietyn ehdon tarkoituksenmukaisuuden
toteutumiselle.

Kuvio 7. Pedagoginen tarkoituksenmukaisuus -luokka

Tarkoituksenmukaisuuden toteutuminen
Mallin tarkoituksenmukaisuuden toteutumista arvioidaan tässä yhteydessä sen pohjalta,
kuinka onnistuneesti opettaja kokee toimintamallin toimineen opettamisen tai oppimisen
kannalta. Opettajien arviot toimintamallista saaduista hyödyistä ja mallin sopivuudesta
sekä opettajien kokemukset oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntämisen toimivuudesta
ovat tämän luokan sisältönä. Aineiston analyysin yhteydessä kävi selväksi, että Pinedan
määritelmät tavoitteiden sopivuus, sisällön tarkoituksenmukaisuus ja käytetyt metodit
nitoutuivat opettajien vastauksissa niin läheisesti toisiinsa, ettei niiden irrottaminen
toisistaan ollut tarkoituksenmukaista. Tästä syystä nämä kolme kriteeriä yhdistyi yhdeksi
kokonaisuudeksi eli toimintamallin sisällöksi. Lisäksi opettajan osaamisen arviointi jäi
analyysistä pois, koska mallin tarkoituksena on juurikin vähentää opettajan panosta pelin
valintaprosessissa, se ei siis sen puolesta noussut esiin kenenkään opettajan vastauksissa
tästä

näkökulmasta.

Luokka

jakaantuukin

siis

kahteen

tarkoituksenmukaisuus ja resurssien tarkoituksenmukaisuus.

alaluokkaan:

sisällön
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Kuvio 8. Tarkoituksenmukaisuuden toteutuminen -luokka

Sisällön tarkoituksenmukaisuus
Toimintamallin sisällön tarkoituksenmukaisuus nousee aineistosta esiin opettajien
kokemina toimintamallin hyötyinä. Hyötyä nähtiin sekä opetuksen että oppimisen
näkökulmasta. Mallin tuomana opetuksellisena hyötynä opettajat näkivät sen, että
toimintamalli helpottaa opettajan työtä, malli nähtiin vaihtelevana opetusmuotona, ja
mallista saa uuden näkökulman oppimispelien hyödyntämiseen opetuksessa.
”No, siinä mielessä kyllä hyvä, että se on semmonen uus näkökulma, et ei
vaan mennä koneelle, pistetä päälle, oteta peli, pelataan niin kauan, ku ope
sannoo. Että on aikaa. Ja sitten se jää kesken ja ei saa pisteitä. Monestihan
se on sitä. Että meillä on monesti, että aika on niin rajallinen. Mut se, että
just tämmönen itsenäinen, aktiivinen rooli oppilaalla –kyllä mää nään, että
tässä on sitä, ja pitää osata ite ajatella ja ei mennä valmiin kaavan mukaan.
Ne on niitä hyötyjä.” Opettaja 4
Oppilaiden oppimisen kannalta nähtyjä hyötyjä opettajien mukaan olivat mallin
yhteistoiminnallinen ote, ja että oppilaat oppivat tarkkailemaan ja tekemään havaintoja
peleistä eri näkökulmista pelkän pelaamisen sijasta. Oppilaat kokivat opettajien mielestä
saaneensa myös lisävastuuta ja päätösvaltaa, lisäksi valinnan mahdollisuus motivoi
oppilaita. Malli mahdollisti myös sen, että hyvät ja huonot pelit löytyivät nopeasti.
Useampi pelikerta mahdollisti pelien välisten erojen esiin tulemisen ja peleihin pääsi
paremmin sisälle, kun niitä pelattiin useamman kerran.
”No, ainakin ne ihan tykkäs siitä ja tavallaan siitä, että sitä useampi kerta
piti pelata, niin se sitten siinä alko näkymään ne erot –tietenki, usseemman

47
kerran pelattuna, sitten ne pääsi noppeemmin siihen peliin käsiksi.” Opettaja
6
Resurssien tarkoituksenmukaisuus
Resurssien

tarkoituksenmukaisuus

ilmenee

opettajien

tyytyväisyytenä

oppilaiden

suoriutumiseen pelin valinnassa. Oppilaiden asiantuntijuus voidaankin nähdä tässä
yhteydessä eräänlaisena resurssina, jota opettaja voi hyödyntää työssään. He kokivat
oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntämisen onnistuneeksi ja toimivaksi.
”Että jokainen kyllä varmasti hoiti oman osuutensa ja saivat hyvin ryhmässä
keskusteltua asiat. Musta ihan asiallisesti saivat hoijettua päätöksen
kasaan.” Opettaja 5
Tarkoituksenmukaisuuden puute
Tarkoituksenmukaisuuden puutteella tarkoitetaan opettajien arvioita siitä, millaisia
rajoitteita tai haasteita opettajilla oli toimintamallin kokeilun aikana. Koetut haasteet olivat
siis

esteenä

tarkoituksenmukaisuuden

täydelliselle

toteutumiselle.

Tarkoituksenmukaisuuden puutetta koettiin oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntämisessä
sekä TVT:n käyttömahdollisuuksissa ja toimivuudessa.

Kuvio 9. Tarkoituksenmukaisuuden puute -luokka

Oppilaiden asiantuntijuus
Oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntämisen tarkoituksenmukaisuus oli vajavaista silloin,
jos oppilaiden asiantuntijuutta ei pidetty luotettavana.
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”No tuota, nehän valitsi sitten semmosia ”Saarella -pelejä”, kivoja pelejä.
Missä oli näitä tämmösiä, mitä minä olisin toivonu tämmösiä äidinkielen
kielioppitehtäviä taikka matematiikka pelejä, niin ne ei sitten ollukaan niin
kovin hit ja pop. Että se pelin ulkoasu määritteli sen, että alakoko ne
pellaamaan.” Opettaja 8

TVT
Yksi haaste toimintamallin kokeilussa ja toteutuksessa oli se, että opettajat kokivat
ongelmia

tarjolla

olevien

pelien

pelattavuuden

kanssa.

Osa

peleistä

koettiin

vaikeaselkosiksi tai puutteellisiksi, ja osa peleistä puolestaan vaati kirjautumista, joka tuotti
ongelmia pelattavuuden kanssa, mikäli kirjautumista ei tehty.
”Että se oikeestaan tullee olemaan jatkossakin ongelma, se että, kun osa
näistä peleistä vaatii sen kirjautumisen, että niitä vois pelata täyspainosesti. -- Että ku meillä on kuitenkin semmoset säännöt ollu, että ei mennä
semmosiin, mitkä vaativat kirjautumista. --- Joo, muutamien pelien kans tuli
sitten vähän oppilaiden kans, ku pelas sitä testiversiota, niin saikin pelata
tavattoman lyhyen ajan, sitten se kone tilttas ja se sano, että ”sulla ei oo
ennää peliaikaa”.” Opettaja 7
Toisena haasteena koettiin tietotekniset ongelmat, jotka käytännössä tarkoittavat ongelmia
tieto- ja viestintäteknologian kanssa sekä ongelmia ohjelmistojen ja sivustojen kanssa.
Haasteena olivat siis laitteiden ja tilojen puutteellisuus tai rajalliset käyttömahdollisuudet,
käytössä olevien ohjelmistojen aiheuttamat esteet sekä pelilinkkien toimimattomuus.
”Ja sitten meillähän, ku on Linux -koulu, niin ei sitten toimi kaikki ne (pelit),
ja sitä ne (oppilaat) vähän kritisoit sitten, ”ku ei tätä voi”, ”ei tämä aukia”,
”ei tämä lataa”, ”ei tää löyvy”. Että sitten se oli niin ku ikävä.” Opettaja 8
Ehto tarkoituksenmukaisuuden toteutumiselle
Osa opettajista koki toimintamallin hyväksi, mutta kokivat kuitenkin, että onnistuminen
toimintamallin hyödyntämisessä vaatii tietyn ehdon täyttymistä. Ehtona on opettajan
tekemä hyvä pohjatyö.
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Kuvio 10. Ehto tarkoituksenmukaisuudelle -luokka

Hyvä pohjatyö
Opettajat kokivat, että toimintamallin toimivuuden ja sitä kautta tarkoituksenmukaisuuden
ehtona on opettajan tekemä perusteellinen pohjatyö. Toisin sanoen, opettajan täytyy
varmistaa, että pelit ja sivustot toimivat oikein, ja että testattavat pelit ovat oikeasti
aiheeseen sopivia.
”Mut se matikan kertausjakso otettiin siihen, mihin sitä kokeiltiin ja siinä
sitten tein sitä pohjustustyötä. Ja ehkä olis pitäny tehän vielä tarkemmin,
koska kun me mentiin sitten sinne ite tilaan pellaamaan niitä pelejä, niin
siellä oliki sitten, että Flash player ei toiminu jonku pelin kohdalla, joku peli
vaati kirjautumista, ja sitten meillä opettajilla on erilaiset oikeudet ja eri
tavalla päivitetyt koneet, niin meillä se tekninen ongelma joitten pelien
kanssa, niin ku sitten tyssäs siinä. Ja sitten mulla piti kiireesti tavallaan siinä
tilanteessa ottaa vielä muutama (peli) siihen mukaan, joita mä en ollu ite
kattonu valmiiksi, vaikka oli konneelta ne nähny. Että siinä tuli pikkusen sitä
ongelmaa, että mä en pystynyt pohjustaan sitä tilannetta. ---Mut se, et open
täytyy kyllä tehä se pohjatyö siihen ensin valmiiksi ja tutkia ja tehä ne raamit,
että missä lähetään menemään.” Opettaja 4

7.3

Kuinka yhteisöllisen pelillisen toimintamallin kokeilu vaikuttaa opettajien
haluun lisätä oppimispelien käytön määrää opetuksessaan?

Muutoshalukkuus
Muutoshalukkuus pääluokka pitää sisällään sen kuinka opettajat arvioivat oman
opetuksensa muuttuvan kokeilun myötä. Muutos opetuksessa tulkitaan siis opettajan
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halukkuudeksi lisätä oppimispelien käytön määrää opetuksessa kokeilun jälkeen.
Muutoshalukkuus

eritellään

pääluokan

sisällä

positiiviseksi

tai

negatiiviseksi

muutoshalukkuudeksi, joka tarkoittaa siis opettajan halukkuutta tai haluttomuutta muuttaa
omaa toimintaansa.

Kuvio 11. Muutoshalukkuus -luokka

Positiivinen muutoshalukkuus
Positiivinen muutoshalukkuus tarkoittaa sitä, että kokeilun myötä opettaja uskoo lisäävänsä
oppimispelien käytön määrää opetuksessaan.

Kuvio 12. Positiivinen muutoshalukkuus -luokka

Kokeilu lisää pelien käytön määrää
Opettajat uskovat, että oppimispelien käytön määrä tulee lisääntymään ainakin jossain
määrin kokeilun jälkeen. Opettajat pitivät kokeilussa hyödynnettyä pelisivustoa erittäin
hyödyllisenä ja kokivat löytäneensä lisää pelejä, joita voisivat hyödyntää jatkossakin.
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”No, voi se muuttua. Nyt tuli ainakin enempi nuita pelejä katottua läpi. Kyllä
siinä varmaan niitten käyttöäkin lisääkin tämmönen kokkeilu.” Opettaja 3
Negatiivinen muutoshalukkuus
Negatiivinen

muutoshalukkuus

nähdään

tämän

kokeilun

yhteydessä

opettajan

haluttomuutena lisätä oppimispelien käyttöä opetuksessa kokeilun myötä. Myös se, että
pelien käytölle nähdään edelleen ylitsepääsemättömiä esteitä, tulkitaan tässä yhteydessä
negatiiviseksi muutoshalukkuudeksi.

Kuvio 13. Negatiivinen muutoshalukkuus -luokka

Kokeilu ei tule muuttamaan oppimispelien käytön määrää juuri ollenkaan
Kokeilu ei käytännössä lisää pelien käytön määrä opetuksessa, koska niitä käytetään
luokassa jo muutenkin opettajan mielestä tarpeeksi tai koska niitä ei osata vielä hyödyntää
tarpeeksi.
”No, ei se sen kummemmin, että kyllä mä oon, vaikka oonki tämmönen
vanhan kansan opettaja, kansankynttilä, kyllä mä niitä oon käyttäny jonkin
verran. Mut mä en lähe siitä, että otetaan sen vuoksi, kun nyt vaan pitää, et
tää aika sanoo, et pitää ottaa.” Opettaja 1
Edelleen koetut esteet pelien käytölle
Pelien käytön lisääntymisen esteenä tai hidasteena heti kokeilun jälkeen ilmaistiin se, että
olemassa olevat pelit eivät olleet tarpeeksi hyviä ja niiden toivottiin kehittyvän eteenpäin
tai tilalle tulevan parempia pelejä, lisäksi koulujen rajalliset tilat ja puutteellinen välineistö
koettiin edelleen ongelmana oppimispelien hyödyntämisessä.
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”Niin ja tietysti tämä meidän tekninen taso, että meillä on kolme kunnollista
ATK-luokkaa. Yks tosi pieni, et meillä ei ole tabletteja luokkiin käytössä
ollenkaan, et jos ne olis, niin sitten se olis taas hieman käytännöllisempi. Ja
käytettäis tietysti enemmän.” Opettaja 4

7.4

Yhteenveto

Millaisia käyttökokemuksia opettajilla on yhteisöllisestä pelillisestä toimintamallista?
Opettajien kokemukset toimintamallista olivat enimmäkseen positiivisia eli malli koettiin
toimivaksi

ja

onnistuneeksi.

Positiivisia

kokemuksia

tuli,

kun

opettaja

koki

oppilaslähtöisyyden toimivan hyvin oppimispelin valintaprosessissa, ja jos opettaja koki
voivansa luottaa oppilaisiin ja heidän toimintaan. Negatiivisia käyttökokemuksia
toimintamallista tuli, mikäli oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntäminen ei toiminut
halutulla tavalla eli itsenäisesti, tai jos opettajat kokivat oppilaiden suosivan vain kivoja tai
helppoja pelejä.
Kuinka opettajat kokevat yhteisöllisen pelillisen toimintamallin pedagogisen
tarkoituksenmukaisuuden toteutuvan opettamisen ja/tai oppimisen kannalta?
Opettajat kokivat toimintamallin olevan hyödyllinen sekä opetuksen että oppimisen
näkökulmasta. Mallin tuomana opetuksellisena hyötynä opettajat näkivät sen, että
toimintamalli helpottaa opettajan työtä ja antaa uuden näkökulman oppimispelien
hyödyntämiseen.

Oppilaiden

oppimisen

kannalta

nähtyjä

hyöty

olivat

mallin

yhteistoiminnallisuus ja uudenlainen ote pelaamiseen, lisäksi oppilaat kokivat opettajien
mielestä saaneensa myös lisävastuuta ja päätösvaltaa, joka motivoi oppilaita. Opettajat
olivat tyytyväisiä oppilaiden suoriutumiseen pelin valintaprosessissa.
Tarkoituksenmukaisuuden puutetta koettiin oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntämisessä,
silloin kun sen luotettavuus koettiin kyseenalaiseksi sekä silloin, jos koulun TVT:n
käyttömahdollisuudet olivat rajalliset tai laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus puutteellista.
Osa opettajista koki toimintamallin hyväksi ja aikoivat sitä hyödyntää opetuksessaan,
mutta kokivat kuitenkin, että onnistuminen toimintamallin hyödyntämisessä vaatii sen, että
opettaja tekee ensin hyvän pohjatyön.
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Kuinka yhteisöllisen pelillisen toimintamallin kokeilu vaikuttaa opettajien haluun lisätä
oppimispelien käytön määrää opetuksessaan?
Opettajat uskovat, että oppimispelien käytön määrä tulee lisääntymään ainakin jossain
määrin kokeilun jälkeen. Opettajat pitivät kokeilussa hyödynnettyä pelisivustoa erittäin
hyödyllisenä ja kokivat löytäneensä lisää hyviä pelejä ja hyvän työkalun mallista, joita
voisivat hyödyntää jatkossakin. Joillekin opettajista muutos oli tervetullutta, mutta se oli
ehdollista. Pelien käytön lisääntymisen ehtona oli tarjolla olevien pelien laadun ja/tai
koulujen tilojen ja välineistön paraneminen. Kokeilu ei käytännössä vaikuttanut sellaisten
opettajien haluun lisätä pelien käytön määrä opetuksessa, jotka kokivat käyttävänsä pelejä
jo tarpeeksi tai jos opettajalla ei ollut tarpeeksi luottoa omiin taitoihin.
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8.

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Tässä luvussa käsitellään kattavasti käsillä olevan tutkimuksen ja tutkimustulosten
luotettavuutta. Luotettavuuden lisäksi luvussa pohditaan tukijan toiminnan eettisiä
kysymyksiä.

8.1

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimusta tehdessä tulisi aina pohtia tutkimustulosten luotettavuutta eli sitä, onko niihin
saattanut vaikuttaa joku tai jokin, ja miksi ne ovat sellaisia kuin ovat. Luotettavuutta
tulisikin arvioida koko tutkimusprosessin ajan. Sen lähtökohtana on tutkimuksen
tilannesidonnaisuus, tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, sekä tutkijan
tiedostaminen tutkimuksen keskeisenä tutkimusvälineenä. (Jokikukko & Uitto, 2015.)
Tutkija onkin pyrkinyt pohtimaan oman työskentelynsä luotettavuutta koko prosessin
aikana, varmistaakseen luotettavuuden tutkija on perustellut kattavasti kaikki omat
valintansa ja lähestymistapansa koko tutkimuksen aikana. Tutkija on myös ollut hyvin
tietoinen laadullisen tutkimuksen tulkinnallisuudesta, ja onkin sen vuoksi pyrkinyt
pitämään huolen siitä, että tutkimustuloksien tulkinta on rehellistä ja totuudenmukaista,
eikä siihen vaikuttaisi tämän omat arvot ja asenteet. Tutkimus on luotettava, mikäli
tutkimusta tehdessä on pidetty huolta, että kaikki on vahvasti ja hyvin perusteltua ja
tutkimustulokset uskottavia. (Jokikukko & Uitto, 2015.)
Tutkimusmenetelmien luotettavuutta lähestytään yleensä validiteetti ja reliabiliteetti
käsitteiden kautta. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä
on aiottukin tutkia. Reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa sitä, että mittaustulokset ovat
toistettavissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002.) Laadullisessa tutkimuksessa nämä käsitteet ovat
saaneet erilaisia tulkintoja ja kritiikkiä, koska niiden alkuperä on lähtöisin määrällisestä
tutkimuksen piiristä (Tuomi & Sarajärvi, 2002; Hirsjärvi et al., 2002). Tässä yhteydessä
reliabiliteetin sijaan käytetään siirrettävyys termiä, jota arvioidessa mietitään sitä, ovatko
tulokset siirrettävissä erilaisiin ympäristöihin ja konteksteihin (Jokikukko & Uitto, 2015).
Tutkimustulokset on saatu mukana olleiden opettajien henkilökohtaista kokemuksista,
jotka eivät sinällään ole suoraan siirrettävissä erilaisiin ympäristöihin tai konteksteihin.
Toisin sanoen erilaisen tilanteen, taustan, asenteen tai oppilasaineksen omaava opettaja
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saattaa kokea mallin toimivuuden toisella tavalla kuin tutkimuksen kohdehenkilöt.
Tutkimuksen tavoitteena ei ollutkaan antaa aiheesta yleispäteviä totuuksia, vaan tutkia yhtä
mallia ja sen toimivuutta käytännössä tietyn kohderyhmän mielestä. Tulokset antavat
viitteitä siitä, onko malli yksi potentiaalinen työkalu suuremman ongelman ratkaisussa.
Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksen henkilöiden, paikkojen ja
tapahtumien kuvaus on yhteensopivaa niihin liittyvien selitysten ja tulkintojen kanssa
(Hirsjärvi et al., 2002). Tätä avataan tässä yhteydessä seuraavien laadullisen tutkimuksen
luotettavuutta kuvaavien termien kautta: vastaavuus, läpinäkyvyys, vahvistuvuus ja
uskottavuus (Jokikukko & Uitto, 2015). Vastaavuudesta on tässä tutkimuksessa pidetty
huoli siten, että tutkija on pyrkinyt tekemään tulkintansa alkuperäistä aineistoa
kunnioittaen ja sitä mahdollisimman totuudenmukaisesti hyödyntäen. Tutkija on pyrkinyt
valitsemaan ja kuvaamaan valitsemansa menetelmät, valinnat ja aineiston analyysin
vaiheet mahdollisimman tarkasti ja monipuolisesti, jotta tutkimuksen läpinäkyvyys ja
uskottavuus olisi mahdollisimman hyvä.
Vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, etteivät tutkimustulokset olen tutkijan omien
lähtökohtien ohjaamia, vaan lähtöisin aineistosta (Jokikukko & Uitto, 2015). Tutkija onkin
pyrkinyt tuomaan tutkimukseen kattavan teoriapohjan, johon tutkimus ja tutkijan tekemät
valinnat perustuvat. Tällä tavoin tutkija on varmistanut sen, ettei toimintaa ohjaa hänen
omat lähtökohdat, vaan aikaisemmin tehdyt tutkimukset ja teoriat. Tutkija on ottanut
tutkimuksessa tarkkailija roolin, joka pyrkii mahdollisimman tarkasti tuomaan esiin
tutkimuksen kautta löydettyjä asioita. Taustalla on tutkijan vilpitön halu löytää
ratkaisumalleja käsillä olevaan ongelmaan. Melko kokemattomana opettajana, tutkija on
joutunut kohtaamaan omat epävarmuutensa digitalisaatiosta ja tässä yhteydessä
digitaalisien oppimispelien hyödyntämistä kohtaan. Halu löytää oikeasti hyödyllisiä
työkaluja

omaan

työhön

auttoi

tutkijaa

ottamaan

mahdollisimman

neutraalin

lähestymistavan ja rehellisen otteen tutkimuksen toteuttamiseen.
Yksi

laadullisen

tutkimuksen

luotettavuuden

varmistamisen

tekniikka

on

ns.

yksimielisyyskerroin, jossa luotettavuus on hyvä, mikäli kahden tutkijan luokitteleman
saman

aineiston

luotettavuuskerroin

on

80-85%

(Jokikukko

&

Uitto,

2015).

Luotettavuuden lisäämiseksi tutkimuksen aineistoa luokitteli myös toinen kasvatustieteiden
maisteriksi

opiskeleva

graduntekijä.

Molempien

luokittelijoiden

luokkien

yksimielisyysprosentiksi muotoutui 78,46%, joka tarkoittaa sitä, että aineiston luokittelu on
hyvä. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta.
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8.2

Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksen etiikalla tarkoitettaan tutkimusmoraalia eli mitä tutkija voi tehdä ja mitä ei
voi (Grönfors 1982). Litchman (2012) määrittelee eettisen käyttäytymisen ihmisen tai
ammattilaisen toiminnaksi, jota määrittävät moraaliset periaatteet, säännöt tai standardit,
jonka taustana on ajatus hyvän tekemisestä ja pahan välttämisestä. Kaikkeen tutkimukseen
liittyy eettisiä kysymyksiä (Puroila, 2015).
Hyvällä tieteellisellä käytännöllä tarkoitetaan sitä, että tutkimustyö on tehty rehellisesti,
huolellisesti ja tarkasti. Viestinnässä on käytetty eettisesti kestäviä menetelmiä, avoimuutta
ja vastuullisuutta. Muiden tutkijoiden työn arvostaminen, asianmukaiset viittaukset ovat
myös osa hyvää tieteellistä käytäntöä, kuten myös tietoaineistojen asianmukainen
tallentaminen. Tärkeää on muistaa, että tutkijan eettinen asenne, vastuu ja sensitiivisyys
ovat tärkeitä koko tutkimusprosessissa. (Puroila, 2015.)
Tutkija on pyrkinyt koko tutkimuksen tekoajan pitämään yllä korkeasti eettistä asennetta ja
sensitiivisyyttä. Myös eettisen vastuunkanto kaikissa tutkijan tekemissä ratkaisuissa on
ollut vahvasti läsnä. Raportin kirjoittamisessa ja tutkimuksen toteuttamisessa on pyritty
mahdollisimman hyvään tieteelliseen käytäntöön niin tarkoitusperien, käytännön
toteutuksen kuin lopputuloksienkin suhteen. Vielä kokemattomana tutkijana on kuitenkin
mahdollista, että asioiden monipuolinen huomioiminen ja käytännön toteutus ei aina
onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla tai on paikka paikoin puutteellista, mutta
pyrkimys ja halu eettisesti kestävään lopputulokseen ovat olleet vahvoja.
Tutkimuksen raportin kirjoittamisessa tutkija on pyrkinyt pitämään yllä mahdollisimman
ammattitaitoista tutkimusotetta. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan omien mielipiteiden ja
asenteiden sijaan, on raportissa käytetty asianmukaisia viittauksia ja lähteitä, joiden kautta
on tuotu esiin muiden ansiokkaampien tutkijoiden tutkimuksia ja näkökulmia. Aineiston
raportoinnissa ja säilyttämisessä on pidetty kiinni huolellisuudesta, jotta tulokset pysyisivät
mahdollisimman autenttisina, ja ettei aineisto pääse katoamaan tai joudu ulkopuolisten
käsiin.
Tutkimuskohteita kohtaan tutkija pyrki eettiseen sensitiivisyyteen. Tämä tarkoittaa sitä,
että tutkija tulkitsi aineistoa kunnioittaen tutkimukseen osallistuneen henkilön ajatuksia ja
kokemuksia. Aineisto tallennettiin tutkijan cloud-palveluun koodeittain, niin ettei
tutkimuskohteiden henkilöllisyys ole helposti selvitettävissä, mikäli materiaali joutuisi
jossain

vaiheessa

ulkopuolisten

käsiin.

Lisäksi

tutkija

toteutti

tutkimuksen
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tutkimushenkilöiden lähtökohtia kunnioittaen, ja antoi heille vapauden toteuttaa mallia
omien mukavuusalueiden sisällä, tarjoten kuitenkin mahdollisimman yksityiskohtaiset
selitykset tutkimuksesta ja ohjeet mallin kokeilusta. Tämä tuntui kuitenkin aluksi
hämmentävän

osaa

tutkimushenkilöistä,

jotka

ilmoittivat

kaipaavan

vieläkin

strukturoidumpaa ohjeistusta kokeilun toteuttamiseen. Tämä sai tutkijan epäilemään omaa
lähestymistapaansa ja taitojaan organisoida tutkimusta. Lähestymistapa aiheutti huolta
myös sen puolesta, että aika oli tiukalla kokeilun aikana ja tutkija ei halunnut aiheuttaa
lisää stressiä tutkimushenkilöille. Kokeilu saatiin kuitenkin toteutettua onnistuneesti
suunnitelmien mukaan, kunhan tutkimushenkilöt rohkaistuivat kokeilemaan mallia omalla
tavallaan.
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9.

Pohdinta

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, olisiko yhteisöllinen pelillinen
toimintamalli toimiva lähestymistapa lisätä sellaisten opettajien digitaalisten oppimispelien
opetuskäyttöä, jotka kokevat sen puutteelliseksi. Isommassa kontekstissa tutkimuksessa
tutustutaan

siis

yhteen

mahdolliseen

työkaluun

digitaalisten

oppimispelien

käyttämättömyyteen liittyvän ongelman ratkaisemiseksi.
Kokeilun kautta oli siis tarkoitus selvittää, kuinka rakennettu toimintamalli toimi
käytännössä eli mikä siinä toimi ja mikä ei. Malli kehiteltiin lähtökohtaisesti ”valmiiksi”
eli

tutkimus

ei

toteuttanut

perinteistä

kehittämistutkimuksen

kaavaa,

vaikka

lisäkehittämisen mahdollisuus oli olemassa. Opettajilta saadun palautteen pohjalta malli oli
kuitenkin sellaisenaan toimiva, eikä varsinaisia rakenteellisia muutoksia malliin ehdotettu
kokeilun jälkeen. Opettajat tulkitsivat kuitenkin mallia omien lähtökohtiensa pohjalta ja
sen vuoksi mallin toteutus vaihteli hieman testaajien kesken. Syynä tähän on se, että
opettajuus ei ole staattista, vaan opettajuus on erilaista jokaisen opettajan kohdalla. Tämän
tarkoittaa sitä, että testattu malli ei voi myöskään olla tiukkaan rajattu kokonaisuus,
soveltamisen mahdollisuus on siis oltava. Kehittämisen lopputuotoksena syntyi
yhteisöllinen pelillinen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää luokan yhteiseen käyttöön
valittavan oppimispelin käyttöönotossa. Malli voi auttaa lisäämään oppimispelien käytön
määrää opetuksessa, mutta antaa myös työkalun, jonka avulla voi lisätä oppilaiden vastuuta
ja osallisuutta opetuksen suunnittelussa.
Tutkimukseen osallistuneiden opettajien asenteet digitaalisten oppimispelien käyttöä
kohtaan olivat lähtökohtaisesti positiiviset jo ennen tutkimukseen osallistumista, vaikka he
käyttivätkin vähän tai ei juuri ollenkaan oppimispelejä opetuksessaan. Opettajat halusivat
kuitenkin lisätä pelien käytön määrää, mutta syystä tai toisesta eivät olleet sitä tehneet
ennen tutkimukseen osallistumista. Toimintamallin nämä opettajat kokivat hyödylliseksi ja
mukavaksi tavaksi ottaa oppimispeli käyttöön luokassa, ja olivat halukkaita käyttämään
mallia jatkossakin sekä uskoivat sen lisäävän oppimispelien käytön määrää opetuksessaan.
Huomionarvoista on se, että ne tutkimukseen osallistuneet opettajat, jotka ilmoittivat
käyttävänsä oppimispelejä enemmän kuin muut osallistujat eivät nähneet mallia yhtä
hyödyllisenä tai kokeilun lisäävää vaikutusta pelien käytön määrään opetuksessaan. Malli
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on lähtökohtaisesti suunnattu opettajille, jotka kokevat digitaalisten oppimispelien
käyttöönoton luokassaan haasteelliseksi, tästä syystä onkin luonnollista, ettei sellainen
opettaja, joka osaa käyttää pelejä innovatiivisesti ja monipuolisesti opetuksessaan
välttämättä näe mallin hyödyntämistä erityisen tarpeellisena. Malli voi kuitenkin antaa
myös näille opettajille uuden lähestymistavan digitaalisten oppimispelien integrointiin
opetuksessa ja oppilaiden osallistamiseen luokassaan.
Lounaskorven määrittämät digitaalisen oppimispelin käyttöönottoon liittyvät säännöt (kts.
luku 2) toimivat siis runkona yhteisöllisen pelillisen toimintamallin rakentumisessa.
Sääntöjen ja toimintamallin taustalla on idea oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntämisestä.
Kokeilussa mukana olleista opettajista suurin osa koki oppilaiden asiantuntijuuden
hyödyntämisen toimiviksi, koska he kokivat pystyvänsä luottamaan oppilaisiinsa. Osa
opettajista koki kuitenkin, että oppilaiden asiantuntijuuden hyödyntäminen ei ollut niin
helppoa ja yksinkertaista kun teoria antaa ymmärtää. Oppilaiden luotettavuus oli monelle
opettajalle kyseenalaista, koska opettajat eivät luottaneet oppilaidensa tarkoitusperiin.
Myös oppilaiden erilaiset lähtökohdat ja taitotasot heikensivät oppilaiden asiantuntijuuden
luotettavuutta.
Toimintamallin toisena piirteenä on yhteisöllisyys, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sekä
oppilaiden yhdessä tekemää arviointia että luokan yhteisen pelin valintaan osallistumista.
Toimintamallin yhteisöllinen piirre nähtiinkin opettajien keskuudessa hyvänä asiana ja
moni korosti sitä pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Opettajien mukaan
oppilaat kokivat yhdessä arvioinnin mukavaksi ja vaikuttamisen mahdollisuus motivoi
heitä. Oppilaiden kokemukset mallin yhteisöllisyydestä olivat merkittävä tekijä opettajille
heidän arvioidessa toimintamallin pedagogista tarkoituksenmukaisuutta. Ne opettajat, jotka
eivät kuitenkaan kokeneet yhteisöllisyyttä niin merkittävänä tekijänä, mallin hyödyn ja
hyödynnettävyyden hahmottaminen jäi epäselväksi. Tästä syystä nämä opettajat eivät
nähneet mallia täysin pedagogisesti tarkoituksenmukaisena.
Opettajat painottivat myös sitä, että oppilaat pitivät kokeilusta ja toimintamallista.
Oppilaiden mielipide kokeilusta ja toimintamallista näytti olevan opettajille erittäin tärkeää
ja korosti varmastikin opettajien positiivista asennetta ja kokemusta toimintamallia
kohtaan. Moni tutkimukseen osallistunut opettaja kertoi haastattelussa, ettei ollut
hyödyntänyt oppilaiden asiantuntijuutta aikaisemmin. Oppilaissa nähty motivaation kasvu
ja innostus sekä pelejä että valinnan mahdollisuutta kohtaan, antoikin opettajille
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mahdollisuuden

nähdä

käytännössä

uuden

näkökulman

toimivuuden

opetuksen

järjestämisessä ja pelien hyödyntämisessä. Opettajien aikomus lisätä pelien käytön määrää
ja halukkuus hyödyntää mallia jatkossakin kertovat siitä, että he ovat valmiita muuttamaan
toimintatapojaan, vaikka osalle opettajista muutos oli ehdollista. Tämä puolestaan voidaan
tulkita tukevan Guskeyn (2002) ajatusta opettajien muutosprosessista, jonka mukaan siis
muutos ajattelussa tapahtuu vasta toiminnan muutoksen jälkeen (kts. luku 6). Tämän
tutkimuksen johtopäätöksessä on kuitenkin kyse ainoastaan opettajien aikomuksesta tehdä
muutos

aikaisempaan

toimintaansa,

mutta

jotta

muutoksen

pysyvyydestä

ja

realisoitumisesta saataisiin varmuus, pitäisi tutkimusta jatkaa seurantajaksolla, jossa
selvitettäisiin pidemmällä aikavälillä kokeilun vaikutus tutkimuksessa mukana olleiden
opettajien toimintatapoihin. Tutkimusta voisi lisäksi myös laajentaa muiden luokkaasteiden opettajiin ja muihin teknologisiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi muihin peleihin
tai virtuaalimaailmoihin, jolloin saataisiin kattavampi kuva mallin toimivuudesta.
Tutkimustulosten lisäksi aineistosta nousi esiin kokeiluun liittyviä asioita, jotka eivät
asettuneet asetettujen tutkimuskysymysten alle, mutta on tärkeää tuoda esiin tässä
yhteydessä. Tällaisia on opettajan kontrolli sekä ajankäyttö ja kokeilun ajankohta.
Opettajan kontrolli, joka on luettavissa rivien välistä myös tutkimustuloksista, ilmeni
kokeilun aikana siten, että harva opettaja ulkoisti oppimispelin valinnan täysin oppilaille,
joka on yksi mallin perusideoista. Opettajat antoivat oppilaille näennäisen vallan valita
pelin,

mutta

kontrolloivat

valintaprosessia

tiukan

pohjatyön

tai

kontrolloitujen

pelitilanteiden muodossa. Opettajat mm. pelasivat itse valittuja pelejä ennen pelien
jakamista oppilaille, vaikka ajatuksena oli, ettei opettaja osallistu pelin valintaprosessiin tai
pitivät kaikki pelikerrat valvotusti koulussa itsenäisten kokeilujen sijaan. Opettajat
ilmoittivat kokeilun jälkeen pitävänsä kontrollin itsellään jatkossakin, ja kokivat jopa sen
olevat ehto mallin hyödynnettävyydelle. Siitä huolimatta kokeilun onnistumisen ja
asenteiden muutoksen kannalta on kuitenkin ehkä tärkeää, että opettajat pääsivät toteamaan
kontrollin kautta käytännössä oppilaiden kykenevän arvioimaan pelejä heitä tyydyttävällä
tavalla. Tämä herättää kuitenkin kysymyksen, ovatko opettajat halukkaita luopumaan
vallasta opetuksessaan? Ja onko se ylipäätänsä tarpeellista vai riittääkö illuusio
valinnanvapaudesta opetuksen muutoksessa?
Lisäksi opettajat kokivat oppilaille annettavien oppimispelien valinnan aikaa vieväksi ja
hankalaksi. Yksi selitys tälle on juurinkin se, että osa opettajista koki tarpeelliseksi tutustua
tarjolla oleviin peleihin myös itse ja tehdä perusteellista pohjatyötä pelien kokeilua varten,
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joka vaati enemmän aikaa. Merkittävin syy oli kuitenkin haasteellinen ajankohta.
Valitettavasti kokeilu ajoittui pakon sanelemana kevään viimeisille viikoille ennen
kesälomaa, joka teki kokeilun toteutuksesta haasteellisen. Osa opettajista oli todella
kiireellisiä, jolloin kokeilu tuntui ennemmin ylimääräiseltä työltä, kun taas osalla
opettajista haasteellisena tuntui aineen tai aihekokonaisuuden valinta, johon mallia voisi
soveltaa, koska oppiaineet olivat jo lukuvuoden kannalta loppusuoralla tai päättyneet.
Tutkija pyrki kuitenkin auttamaan ja tukemaan opettajia mahdollisimman paljon, jotta
kokeilu ei aiheuttanut opettajille liikaa lisästressiä. Tarjouksesta huolimatta osa opettajista
ei kuitenkaan tarttunut tilaisuuteen, vaan painivat valmisteluiden kanssa itsenäisesti.
Opettajien kokemukset olivat kuitenkin positiiviset ja kokeilua pidettiin mukavana
kokemuksena.
Tämän tutkimuksen tulokset voivat omalta osaltaan antaa merkittävää tieto digitaalisten
oppimispelien käyttöön liittyvien asenteiden muutoksesta toimintamallin kokeilun myötä.
Vaikka tulokset eivät anna kaiken kattavaa ja yleistettävää tietoa, antavat ne viitteitä siitä,
ovatko asenteiden muutoksen eteen tehdyt ratkaisut toimivia käytännössä. Opetuksen
muutoksen tukemisessa sekä pelien ja TVT:n käytön lisäämisessä olisikin ehkä
hedelmällistä tukea opettajia uusien menetelmien ja työkalujen käyttöön antamalla
opettajille käytännönläheisiä ratkaisumalleja, joita he voisivat kokeilla itsenäisesti. Mallien
soveltaminen omassa työssä voisi antaa opettajille lisävarmuutta ja uskoa uusien
menetelmien ja muutosten hyödyntämiseen sekä varmuutta omien uusien toimintamallien
kehittämiseen. Mikäli muutos pyritään tehdä ainoastaan asenteellisella tasolla, ei muutos
ehkä tapahdu kovinkaan nopeasti. Tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan joka
tapauksessa hyödyntää mahdollisissa jatkotutkimuksissa.
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Liite 1
Haastattelukysymykset

Haastattelu

1. Kuinka toimintamalli sinusta toimi oppimispelin käyttöönotossa?

2. Miten arvioisit toimintamallin pedagogista tarkoituksenmukaisuutta (hyötyä tai
hyödynnettävyyttä) opettamisen kannalta?

3. Entä millaista hyötyä toimintamallista mielestäsi oli oppilaiden kannalta?

4. Miten näet oman opetuksesi muuttuvan digitaalisten oppimispelien käytön suhteen
toimintamallin kokeilun myötä?

5. Onko sinulla muuta sanottavaa toimintamallista, kokeilusta tai jostain muusta
tutkimukseen liittyvästä asiasta?

2

Liite 2
Webropol -kysely

Opettajien näkemyksiä digitaalisista oppimispeleistä opetuksessa
Hei opettaja,
Kiitos, että olet halukas osallistumaan tutkimukseeni. Panoksesi on erittäin tärkeää ja olen
kiitollinen siitä, että olet valmis käyttämään aikaasi kokeiluuni.
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opettajien näkemyksiä digitaalisista
oppimispeleistä.
Pyydän sinua vastaamaan muutamalla lauseella seuraaviin avoimiin kysymyksiin.
Kyselyyn vastaamiseen menee noin 20 min. Kyselyn sisältämiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti, siten ettei henkilöllisyytesi tai työpaikkasi tule missään vaiheessa ilmi.
Minna Laurila
minna.laurila@student.oulu.fi
puh. 044 338 1653
Perustiedot
Nimi
Syntymävuosi
Työkokemus opettajana (vuosina tai kuukausina)
Koulu, jossa työskentelet

3

Opettajien näkemyksiä digitaalisista oppimispeleistä opetuksessa

Oletko käyttänyt digitaalisia oppimispelejä opetuksessasi?
Kyllä
Ei

Kerro, mitä digitaalisia oppimispelejä olet käyttänyt opetuksessasi, ja missä yhteydessä
ja kuinka usein olet niitä käyttänyt.

Kerro esimerkki onnistuneesta
käyttökokemuksesta.

ja

epäonnistuneesta

digitaalisen

oppimispelin

Kerro, miksi et ole koskaan käyttänyt digitaalisia oppimispelejä opetuksessasi.

4

Opettajien näkemyksiä digitaalisista oppimispeleistä opetuksessa

Kerro, mitä mieltä sinä olet digitaalisten oppimispelien käytöstä opetuksessa.

Tulevassa kokeilussa opetuskäyttöön otettava oppimispelin valinta perustuu oppilaiden
suorittamaan kokeiluun ja arviointiin eli heidän asiantuntijuuteensa. Miten tällöin
arvioisit kokeilun onnistumista tai toimivuutta?

Kiitos vastauksistasi!
Olen sinuun yhteyksissä tutkimukseni tiimoilta lähiaikoina.

Liite 3
Hyvän oppimispelin arviointikriteeristö

Hyvän
oppimispelin
kriteeri (Kämäräinen, Väittämät (Kämäräinen, 2004)
2004)
Pelinomaisuus
Peli on pelinomainen.
Sopiva palaute
Peli reagoi pelaajan tekemisiin välittömästi.

Muokatut väittämät
Testaamamme oppimispeli tuntui peliltä.
Peli reagoi nopeasti tekemiimme ratkaisuihin tai liikkeisiin.

Palkkiot oikeista vastauksista asiayhteyteen sopivia.

Oikeista vastauksista saa pelissä palkkion (pisteitä,
kolikoita tms.).

Pelissä menestyminen on selvillä koko ajan.

Tiesimme koko
pelatessamme.

Suoritetut pelin osa-alueet ovat tiedossa.

Pelatessamme peliä tiesimme mitkä osa-alueet olimme jo
suorittaneet.

ajan

kuinka

menestyimme

Tavoitteiden asettelu Pelin päämäärä on selvillä koko ajan.
ja
jakaminen
välitavoitteisiin
Välietapit jakavat pelin sopivan kokoisiin osiin.

Tiesimme alusta lähtien mikä oli pelin päämäärä.

Riittävä haasteellisuus

Peli on sopivan haastava.

Peli on sopivan haastava.

Pelissä on riittävästi vaikeustasoja.

Pelissä on riittävästi vaikeustasoja.

Pelissä on sopivia välietappeja.

peliä

Pelaajan vapaus

Pelin kentät voi läpäistä haluamassaan järjestyksessä.

Pelin kenttiä voi pelata haluamassaan järjestyksessä.

Tehtävät on mahdollista ratkaista useammalla eri Tehtävät on mahdollista ratkaista useammalla eri tavalla.
strategialla.
Mielenkiinnon
ylläpitäminen

Peli on viihdyttävä.

Peli on viihdyttävä.

Peli on uudelleen pelattava.

Peli on uudelleen pelattava.

Pelin käsikirjoitus on mielenkiintoinen.

Peli on mielenkiintoinen.

Pelissä on mielenkiintoisia odottamattomia käänteitä.

Pelissä on mielenkiintoisia odottamattomia käänteitä.

Pelin hyödyllisyys
Helppokäyttöisyys

Opimme pelin avulla…
Pelin ohjaaminen on helppoa.

Pelin pelaaminen (ohjaaminen, painikkeet) on helppoa.

Painikkeet ovat merkityksellisiä.
Peli on helppo oppia, mutta vaikea läpäistä.

Peliä on helppo pelata, mutta vaikea läpäistä.

Peli ohjaaminen on tarpeeksi helppoa, että tehtävien
tekemiseen pystyy keskittymään.

Pelin pelaaminen on tarpeeksi helppoa, että pystyimme
keskittymään tehtävien tekemiseen.

Riittävät
ja Tehtävän ohjeet ovat selviä.
ymmärrettävät ohjeet
Ohjekirjaa ei tarvita.

Pelin tehtävien ohjeet ovat selviä.
Ohjeita pelaamiseen ei tarvita.

Pelaaja tietää, mitä onnistuneeseen suoritukseen Tiesimme
tarvitaan.
tarvittiin.

aina,

mitä

onnistuneeseen

suoritukseen

Vihjeitä on tarpeeksi, mutta ei liikaa.
Miellyttävä visuaalinen Visuaalinen ulkoasu on miellyttävä.
ulkoasu
Grafiikka on kauttaaltaan yhtenäinen.

Vihjeitä pelissä on tarpeeksi, mutta ei liikaa.
Pelin ulkoasu on miellyttävä.

