
 

 

 

 

 

 

 

 

LAUTAMO ANSSI 

MINECRAFT OPETUSVÄLINEENÄ – MITÄ OPETTAJAOPISKELIJAT OPPIVAT 

OPPIMISYMPÄRISTÖKURSSIN AIKANA 

 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 

Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus 2017 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 
Faculty of Education   Thesis abstract 

Luokanopettajakoulutus Tekijä/Author 

Lautamo Anssi Juho Mikael 

      Työn nimi/Title of thesis 

Minecraft opetusvälineenä – Mitä opettajaopiskelijat oppivat oppimisympäristökurssin aikana 

Pääaine/Major subject 

Kasvatustiede 
Työn laji/Type of thesis 

Pro Gradu 
Aika/Year 

Toukokuu 2017 
Sivumäärä/No. of pages 

57+8 

Tiivistelmä/Abstract 

Nykyaikainen maailma asettaa huomattavasti yleistyneen tieto- ja viestintäteknologian sekä 

pelaamisen suosion myötä opettajien eteen haasteita. Yhteiskunta odottaa, että opettajat osaavat 

yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa lapsia ja opettaa heille tulevaisuudessa tarpeellisia taitoja. 

Tämän takia opettajien taitoja integroida teknologiaa ja pelaamista opetukseen tulisi kartoittaa ja 

parantaa jo opettajankoulutuksen aikana, jotta erityisesti asenteet niitä kohtaan paranisivat ennen 

kentälle siirtymistä. 

Tämä tapaustutkimus tehtiin keväällä 2016 Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa jär-

jestetyn MinecraftEdu oppimisympäristönä -kurssin yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on tar-

kastella, mitä opettajaopiskelijat oppivat digitaalisten pelien käyttämisestä opetusvälineenä ja op-

pimisympäristönä kurssin aikana, jossa jälkipuintia hyödynnetään oppimisen tukena. Kurssille osal-

listui eri ikäisiä opettajaopiskelijoita eri puolilta tiedekuntaa. Aineisto koostettiin alku- ja lop-

pukyselyistä, videoiduista jälkipuinti-tilanteista, osallistujien kirjoitelmista ja kurssin lopputöistä. 

Tavoitteeseen pyrin pääsemään vastaamalla kysymyksiin siitä, millä tavalla osallistujat oppivat 

kurssin aikana, mitä osallistujat oppivat kurssin aikana ja miten havaitut oppimisen tavat ja op-

pimisen kohteet näkyvät osallistujien lopputöissä. 

Tulokset osoittivat, että jälkipuintia tulee harkita TVT-opetuksen tueksi. Kurssille osallistuneet op-

pivat paljon yhteisöllisen oppimisen kautta päästessään itse tekemään ja kokeilemaan. Heidän 

ymmärryksensä pelaamista kohtaan kasvoi, ja he tunnistivat, mitä mahdollisuuksia se antaa 

opetukseen.MinecraftEdu nähtiin potentiaalisena vaihtoehto oppimisen pelillistämiseen. Lopputyöt 

olivat monipuolisia ja osoittivat, että osallistujat ovat ymmärtäneet pelien olevan tehokas ope-

tusväline, jonka käyttö vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. 

 

 

Asiasanat/Keywords Minecraft, jälkipuinti, peli oppimisympäristönä, TPACK, tapaustutkimus 



 

   

Sisältö 

1	 Johdanto ........................................................................................................................................................ 2	

2	 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset ............................................................................................... 4	

3	 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet ............................................................................................... 5	

3.1	 Jälkipuinti (debriefing) ......................................................................................................................... 5	
3.2	 TPACK-malli ja tulevaisuuden taidot .................................................................................................. 8	
3.3	 Peli oppimisympäristönä .................................................................................................................... 12	

4	 Aiheesta tehty aiempi tutkimus .................................................................................................................. 14	

5	 Menetelmät ................................................................................................................................................. 16	

5.1	 Tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä .............................................................................................. 16	
5.1.1	 Kuinka tutkimus toteutettiin ...................................................................................................... 20	
5.1.2	 Aineiston keruu tässä tapaustutkimuksessa ............................................................................. 24	
5.1.3	 Laadullinen sisällönanalyysi ..................................................................................................... 27	

5.2	 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ................................................................................................ 33	

6	 Tulokset ...................................................................................................................................................... 36	

6.1	 Miten osallistujat oppivat? .................................................................................................................. 36	
6.2	 Mitä osallistujat oppivat? .................................................................................................................... 42	
6.3	 Miten havaitut oppimisen tavat ja oppimisen kohteet näkyvät osallistujien lopputöissä? ................. 47	

7	 Johtopäätökset ............................................................................................................................................ 49	

8	 Yhteenveto .................................................................................................................................................. 52	

9	 Lähteet ........................................................................................................................................................ 53	

10	 Liitteet ........................................................................................................................................................ 58	





 

   

TAULUKOT 

Taulukko 1.	 TPACK-mallin sisällöt kuviosta 3. ............................................................... 10	

Taulukko 2.	 Eri jälkipuintikerroille osallistuneiden määrät .............................................. 25	

Taulukko 3.	 Ensimmäisen kahden koodauskierroksen koodit ja luodut kategoriat. ......... 30	

KUVIOT 

Kuvio 1. Oppiminen peleistä jälkipuinnin avulla. ................................................................. 7	

Kuvio 2. Ärsyke-Toiminta-Lopputulos-malli. ....................................................................... 8	

Kuvio 3. TPACK-malli ja sen osa-alueet. .............................................................................. 9	

Kuvio 4. Esimerkkejä Minecraftin grafiikasta. .................................................................... 22	

Kuvio 5. Esimerkkejä valikoista. ......................................................................................... 23	

Kuvio 6. Jälkipuinnin kehitysvaiheet. .................................................................................. 26	

Kuvio 7. Aineiston keruun prosessi ..................................................................................... 27	

Kuvio 8. Analyysin eteneminen ja sen vaiheet. ................................................................... 29	

Kuvio 9. Kolmannen koodauskierroksen koodit ja kategoriat ............................................. 32	

Kuvio 10. Loppukyselystä nostettu pylväsdiagrammi. ........................................................ 37	

Kuvio 11. Alkukyselystä nostettu pylväsdiagrammi. .......................................................... 39	

Kuvio 12. Alkukyselystä nostettu ympyrädiagrammi. ......................................................... 40	

Kuvio 13. Loppukyselystä nostettu pylväsdiagrammi ......................................................... 44	

 

 



 

  

1 Johdanto 

Viime vuonna astuivat voimaan uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. En-

nen sitä ja käyttöönoton jälkeen oli paljon puhetta niin sanotusta digiloikasta ja siitä, kuin-

ka tieto- ja viestintäteknisten (jatkossa TVT) taitojen koulutus ja TVT-laitteiden käyttöön-

otto ei ole aina ollut onnistunutta (Rautiainen, 2016; Tuominen, 2016; Luoma, 2015). Laa-

dukas teknologiatuettu opetus ja oppiminen eivät onnistu hankkimalla sokeasti laitteita ja 

ohjelmistoja ilman, että mietitään millä tavalla niitä hyödynnetään opetuksessa ja oppimi-

sen tukena. Jotta siihen päästään, on opettajien täydennyskoulutusta ja opettajankoulutusta 

kehitettävä sellaiseen suuntaan, että se tarjoaa mahdollisuuksia oppia tarvittavia taitoja. 

 

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa perehdytään edellä mainittua tarkoitusta varten Oulun yli-

opistossa keväällä 2016 järjestetyn kurssin osallistujien kokemuksiin ja käsityksiin siitä, 

mitä heidän käymänsä kurssi heille opetti. Tutkielman lopullinen aihe muotoutui kirjalli-

suuskatsauksena toteutetun kandidaatin tutkielman valmistumisen jälkeen, joka käsitteli 

opettajien asenteita TVT:n käyttöä kohtaan. Suurimmaksi esteeksi TVT:n opetuskäytölle 

nähdään tietojen ja taitojen puute. Niiden vahvistamiseksi on kehitetty mm. TPACK-malli, 

joka pyrkii kuvaamaan opettajan tarvitsemaa teknologis-pedagogista sisältötietoa ja sen eri 

osa-alueita. (Koehler & Mishra, 2009) Tässä tutkielmassa esitellään tapaustutkimuks, jossa 

edellä mainittu kurssi toimi tutkittavana tapauksena. Kurssi oli suunniteltu toimimaan ko-

keilualustana erilaisten TVT-taitojen opettamiseksi, käyttäen kontekstina MinecraftEdu-

peliä. MinecraftEdu on suomalaisen TeacherGaming LLC:n alkuperäisen Minecraft-pelin 

päälle kehittelemä opetuskäyttöön tarkoitettu versio (TeacherGaming, 2016). Tutkimus 

hyödynsi aineiston keruussa kurssilla harjoituskertojen jälkeen järjestettyjä jälkipuinteja, 

jotka videoitiin jälkikäteen tehtävää tarkastelua varten. Jälkipuinti on alunperin traumapoti-

laiden hoitoon tarkoitettu kokemusten ja tunteiden jakamiseen pyrkivä ryhmäkeskustelu. 

On huomattu, että pelien opetuskäyttö vaatii oppimisen mahdollistamiseksi muutakin kuin 

pelkkää peliä (Crookall, 2014; Peters & Vissers, 2004; Harviainen, Lainemaa & Saarinen, 

2012). Jälkipuinti oli valjastettu tähän käyttöön kurssin aikana. Aineistoa saatiin myös al-

ku- ja loppukyselyistä, jälkipuinnin teorian vaatimista päiväkirjamaisista kirjoitelmista 

sekä osallistujien lopputöinään laatimista opetuskokonaisuuksien suunnitelmista. 
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Tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä kurssi, joka keskittyy MinecraftEdun 

opetuskäytön opettamiseen, voi opettaa sille osallistuville opettajaopiskelijoille. Sen selvit-

tämiseksi muodostui tavoitteesta kolme tutkimuskysymystä: 1) Millä tavalla osallistujat 

oppivat kurssin aikana? 2) Mitä osallistujat oppivat kurssin aikana? 3) Miten havaitut op-

pimisen tavat ja oppimisen kohteet näkyvät osallistujien lopputöissä? Näihin kysymyksiin 

pyrittiin löytämään vastauksia laadullisen sisällönanalyysin avulla. Analyysimetodina laa-

dullisen sisällönanalyysin tavoite on järjestellä aineistoa tulkittavaan muotoon, perehtyä 

ilmiöön liittyviin sisällöllisiin merkityksiin, ja löytää siitä uusia asioita (Salo, 2015; Ruu-

suvuori, Nikander & Hyvärinen (toim.), 2010). 

 

Luvussa kaksi käydään läpi tutkimuksen tavoitteet ja esitellään niistä nousevat tutkimusky-

symykset. Kolmannessa luvussa tutustutaan tutkielman teoreettiseen viitekehykseen ja 

tutkimuksen kannalta keskeisimpiin käsitteisiin. Neljännessä luvussa käydään läpi aiheesta 

tehty aikaisempi tutkimus. Viides luku keskittyy tapaustutkimuksen periaatteisiin, siihen 

miten se on tämän tutkimuksen puitteissa suoritettu. Samassa luvussa esitellään tarkemmin 

myös tutkittavana tapauksena ollut kurssi, sen kontekstina toiminut MinecraftEdu ja se, 

millä tavalla aineiston keruu tutkimuksessa on tapahtunut. Lopuksi luku keskittyy aineiston 

analyysiin, sen vaiheiden esittelyyn ja tutkimuksen luotettavuuden sekä eettisyyden pohti-

miseen. Kuudennessa luvussa esitellään tulokset kolmessa osassa tutkimuskysymysten alle 

jakautuneena. Seitsemäs ja kahdeksas luku sisältävät tutkielman johtopäätökset ja yhteen-

vedon. 
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2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset  

Innostus tehdä tämä tutkimus lähti tarpeesta löytää keino opettaa opettajaopiskelijoille tie-

toja ja taitoja hyödyntää TVT:tä opetuksen ja oppimisen tukena. Tutkittavana tapauksena 

toiminut kurssi järjestettiin sillä ajatuksella, että se toimisi tilaisuutena testata miten peliä 

hyödyntävä ja sen opetuskäyttöä opettava kurssi voisi toimia opettajakoulutuksessa. Tut-

kimuksen tavoitteena oli tarkastella kurssille osallistuneiden opettajaopiskelijoiden koke-

muksia, ja selvittää, mitä kaikkea kurssi voi opettaa osallistujille ja millä tavalla kurssille 

osallistuneet opiskelijat oppivat. Toisaalta pyrkimys oli myös tutustua jälkipuintiin ja poh-

tia, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa TVT:n opetukseen. Pitkän linjan tavoite oli tarjota 

opettajankoulutusta järjestävälle yliopistolle tuloksia, joiden pohjalta koulutusta voitaisiin 

kehittää. Tavoitteiden pohjalta luotiin kolme tutkimuskysymystä: 

 

RQ1: Millä tavalla osallistujat oppivat kurssin aikana? 

RQ2: Mitä osallistujat oppivat kurssin aikana? 

RQ3: Miten havaitut oppimisen tavat ja oppimisen kohteet näkyvät osallistujien lopputöis-

sä? 
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3 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa esittelen työtä ohjanneet teoriat ja avaan keskeiset käsitteet. Aloitan jälki-

puinnista, koska se oli tutkimuksen toteutuksen kannalta oleellisin teoria. Jälkipuinti oli 

mukana intensiivisesti kurssin läpiviennissä ja tutkimuksen aineistonkeruussa. Seuraavaksi 

esittelen TPACK-mallin, joka oli ponnahduslauta koko kurssin ja tutkimuksen tekemiselle, 

sillä teknologis-pedagogista sisältötietoutta pidetään oleellisena tekijänä opettajien kyvyis-

sä integroida tieto- ja viestintäteknologiaa osaksi opettamista. Kurssin oppimiskohteena ja 

oppimisympäristönä toimi peli, joten lopuksi pyrin selvittämään pelin rakennetta oppi-

misympäristönä.  

3.1 Jälkipuinti (debriefing) 

Kun pelejä käytetään oppimisympäristöinä, on huomattu, että oppimisen takaamiseksi ja 

pelitilanteen purkamiseksi on tehtävä enemmän kuin vain lopetettava pelaaminen ja pois-

tuttava luokasta. Tutkimusten mukaan (Crookall, 2014; Peters & Vissers, 2004; Harviainen 

et. al., 2012) oppilaat, ja miksei myös opettajat, tarvitsevat pelaamisen jälkeen mahdolli-

suuden irtautua pelitilanteesta ja reflektoida sitä. Tällaista tilannetta kutsutaan jälkipuinnik-

si (debriefing). Jälkipuinnin aikana oppilaille tarjoutuu tilaisuus jakaa kokemuksia, kertoa 

itse pelitapahtumista ja puhua pelitilanteessa nousseista tunteistaan. Tavoitteena tässä yh-

dessä puhumisessa on hitaasti nostaa esiin uusia asioita ja kasvattaa ymmärrystä, ja näin 

ollen mahdollistaa oppiminen. (Crookall, 2014; Arafeh, Hansen & Nichols, 2010) Jälki-

puinti ei siis ole sellaisenaan reflektiota siitä mitä on opittu, vaan enemmänkin kokemusten 

reflektointia sekä jakamista, joka on tarkoitus muuttaa oppimiseksi. Toisin sanoen, jälki-

puinnin aikana oppilaat reflektoivat pelikokemuksiaan ja vähitellen myös oppimista, kun-

han se nousee keskustelussa esiin. Tästä syystä jälkipuinti voidaan aloittaa vapaalla koke-

musten jakamisella, ja keskustelun edetessä ohjaajan rooli on nostaa varovaisesti huomioi-

ta esiin ja kohdentaa keskustelua niihin. (Crookall, 2014; Peters & Vissers, 2004)  

 

Johtuen pelien luonteesta ja pelitilanteen poikkeavuudesta tavanomaiseen opetustilantee-

seen verrattuna, oppiminen ei voi olla sidottuna vain pelaamiseen itseensä (Harviainen et. 

al. 2012). Pelatessa oppilas ei innostumisen tai pelitilanteen intensiivisyyden vuoksi ehdi 

ajatella omaa oppimistaan tai kuunnella muita. Tämän innostuneen ja intensiivisen osallis-
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tumisen on annettava tietä jälkipuinnin aikana reflektiiviselle osallistumiselle, jonka aikana 

oppilas voi astua pelitilanteesta ulos; rauhoittua, pohtia, jakaa ja keskustella (Crookall, 

2014). Pelitilanteiden intensiivisyyden lisäksi on huomattava, että pelaajat kokevat pelin 

usein vain omasta rajallisesta näkökulmastaan. Tämä rajoittuneisuus saattaa vaikeuttaa 

käsiteltyjen asioiden soveltamista tosielämän taitoihin. Jälkipuinnissa pelaajat näkevät ta-

pahtumat myös toisen pelaajan näkökulmasta, jolloin yhteisöllisen analyysin tekeminen 

mahdollistuu (Peters & Vissers, 2004). Pelitilanteet nähdään helposti kilpailuna niiden in-

tensiivisyyden ja pelien luoteen vuoksi, jolloin oppiminen on vain toissijainen tavoite voit-

tamisen jälkeen. Tällaisten väärinkäsitysten purkaminen on mahdollista hyvällä jälkipuin-

nilla. (Harviainen et. al., 2012) Jälkipuinti tarjoaa sillan pelikokemusten ja todellisen maa-

ilman välillä, koska se antaa osallistujille mahdollisuuden rinnastaa pelin tapahtumia todel-

lisen maailman tapahtumiin (Garris, R., Ahlers, J. ja Driskell, J., 2002). 

 

Oppimisen edistämisen lisäksi jälkipuinti on tärkeää myös tunteiden käsittelyn kannal-

ta.  Pelaamisen tiedetään nostavan pintaan voimakkaita tunteita, niin myönteisiä kuin kiel-

teisiäkin. Pelitilanteen aikana koetut tunteet voivat käsittelemättä jääneinä haitata oppimis-

ta, koska oppilas voi jäädä niiden valtaan.. Tiedetään, että muisti ja tunne ovat lähellä toisi-

aan. Jos pelin herättämiä tunteita ei pääse käsittelemään, voi tilanteesta jäädä mieleen vain 

muisto tunteesta, ei itse sisällöstä eikä siitä, mitä oppilaan oletettiin oppivan. Jälkipuinnin 

asema korostuu tässä, koska se järjestetään yleensä fyysisesti täysin toisessa tilassa kuin 

pelaaminen, jolloin se mahdollistaa rauhallisen tilaisuuden purkaa koetut tunteet yhdessä. 

Tunteiden käsittely vaatii jälkipuinnin vetäjältä taitoa, ja tilanteen täytyy olla hyvin struk-

turoitu. Ilman jälkipuintia voi oppilaalle jäädä koko pelikokemuksesta negatiivinen kuva, 

ja hän voi jäädä pohtimaan sen olleellisuutta ja tarkoitusta. (Crookall, 2014) Pelit mahdol-

listavat erilaiset roolikokeilut, mutta kun pelejä käytetään oppimisympäristönä, on otettava 

huomioon oppilaiden tarve irtautua rooleista, joita he ovat kokeilleet. Roolista ulos astumi-

sen merkitys on suuri, koska pelin aikana uppoutumisen taso ja luonne estävät syväoppimi-

sen. Tarvitaan “ulos-astuminen” tai paluu “normaaliksi”. Se on ensinnäkin eettisesti oikein, 

ja toiseksi se antaa mahdollisuuden tarkastelulle, rauhoittumiselle ja keskustelulle. (Croo-

kall, 2014; Peters & Vissers, 2004) 

 

Opettajalta tai ohjaajalta vaaditaan taitoa rakentaa jälkipuinti halutut oppimistavoitteet, 

pelin luonteen ja osallistujat huomioiden.. Tarkoituksena on käsitellä sekä ennen peliä 
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määritellyt selkeät ja avoimet oppimistavoitteet että sessiosta nousevat tavoitteet. Opettajan 

tai ohjaajan on syytä tuntea käytetty peli varsin hyvin, jotta hän voi ymmärtää pelitapahtu-

mien luonnetta ja syitä. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, ettei hän osaa irrottautua tilan-

teesta, koska se vaarantaa puolueettomuuden. (Peters & Vissers, 2004) Jälkipuinti täytyy 

rakentaa sellaiseksi, että se on yhtä lumoava ja osallistumiseen kannustava kuin pelikin, 

olematta sitä kuitenkaan samalla tavalla kuin peli. Teknisen ohjaamisen lisäksi jälkipuinti, 

joka on usein jopa herkkä tilanne, vaatii opettajalta tai ohjaajalta herkkyyttä, jotta luotta-

mus hänen ja oppilaiden välillä voi syntyä. Ilman tätä luottamusta eivät oppilaat välttämät-

tä uskalla puhua rehellisesti omista tunteistaan ja kokemuksistaan. (Crookall, 2014) Tutki-

mus on kuitenkin osoittanut, että pelkät yhteiset jälkipuinnit eivät ole riittäviä oppimisen 

mahdollistamiseksi kaikille. Pelitilanteen jälkeen pidetyn jälkipuinnin lisäksi ja toisaalta 

sen avuksi Harviainen ja kumppanit (2012) sekä Crookall (2014) suosittelevat, että oppi-

laat kirjoittavat reflektiivisiä esseitä pelikertojen välissä. Tämä antaa oppilaille mahdolli-

suuden ottaa vielä enemmän etäisyyttä tapahtumiin ja pohtia kokemaansa paremmin. Poh-

dinta taas nostaa esiin opittuja asioita. Crookall (2014) esittelee teoksessaan mallin, joka 

pyrkii kuvaamaan jälkipuintia. Ajatus on, että pelitilanne yhdistettynä kunnolliseen jälki-

puintiin, joissa kummassakin on läsnä omistautuvaa osallistumista, takaavat oppimistulok-

sen. Alla olevassa kuviossa 1 Crookall pyrkii antamaan kaavan pelin, jälkipuinnin ja osal-

listumisen suhteesta oppimiseen. Peli yhdistettynä jälkipuintiin niin, että oppilas osallistuu 

sitoutuneesti kumpaankin, takaavat oppimisen. 

 

Kuvio 1. Oppiminen peleistä jälkipuinnin avulla. 

Croocall (2014) Engagng (in) Gameplay and (in) Debriefing. s.419 

 

Toinen malli, jossa jälkipuinti tuodaan esiin oppimisen mahdollistavana toimintana, on 

esitelty kuviossa 2. Tutkimus esittelee pelin käyttämistä oppimisvälineenä, joka on kolmi-

vaiheinen prosessi. Ärsyke-vaiheessa tulevat opettajan ohjeet ja pelin puitteet. Toiminta-

vaiheessa on itse pelaaminen (pelisykli), jonka sisällä on käyttäjän harkinta, käytös ja pelin 

antama palaute. Pelin jälkeen tapahtuva jälkipuinti ei kuulu peliin, mutta kuuluu toiminta-

vaiheeseen erillisenä osana. Lopputulos-vaiheessa, johon päästään vain jälkipuinnin kautta, 

saadaan oppimistuloksia. (Garris et. al., 2002) 
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Kuvio 2. Ärsyke-Toiminta-Lopputulos-malli. 

Suomennettu kuviost Input-Process-Outcome Model. Garris et. al., (2002) Games, motiva-

tion, and learning: A research and practice model. s.445  

 

Jälkipuinnin lopullinen tavoite on siis siirtää pelissä opittuja asioita tosielämän osaamiseksi 

ja taidoiksi (Crookall, 2014; Peters & Vissers, 2004). Tutkimukseni aineistonkeruu, lu-

kuunottamatta alku- ja loppukyselyjä, toteutettiin dokumentoimalla nämä pelisyklin jäl-

keen käydyt jälkipuintikeskustelut ja keräämällä opetuskertojen välissä kirjoitetut reflektii-

viset esseet.  

3.2 TPACK-malli ja tulevaisuuden taidot 

Tutustuin kandidaatin tutkielmassani opettajien asenteisiin koskien tieto- ja viestintätekno-

logian käyttöä opetuksessa. Tehdessäni kirjallisuuskatsausta, löysin Koehlerin ja Mishran 

(2009) lanseeraaman käsitteen TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), 

joka voidaan kääntää teknologis-pedagogiseksi sisältötiedoksi. Se on kehitetty Shulmanin 

(1986) PCK-konseptin (Pedagogigal Content Knowledge) pohjalta, joka yhdistää opettajan 

tiedot opetettavasta aiheesta tietoihin opetuksesta ja oppimisesta yhdeksi pedagogiseksi 

sisältötiedoksi. TPACK:n kehittäjien mukaan opettajan tulee olla harjaantunut paitsi tekno-

logiassa, pedagogiassa ja oppiainesisällöissä,  myös niiden välisissä yhdistelmissä sekä 

kaikkien kolmen alueen yhdistämisessä. TPACK on malli, jonka tarkoitus on kuvata ja 

tunnistaa niitä tietoja ja taitoja, joita opettaja tarvitsee integroidessaan digitaalista teknolo-

giaa opetukseen. Se ottaa myös huomioon opettajan tietotaidon monipuolisuuden ja tilan-

nesidonnaisuuden, koska jokainen oppimis- ja opetustilanne sekä oppilas on erilainen. Ke-
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hittäjät ovat määritelleet, että teknologiat, joihin TPACK-mallia voidaan soveltaa, ovat 

monipuoliset (Koehler ja Mishra, 2009), mutta tämän tutkielman puitteissa on oleellista 

käsitellä sitä vain tieto- ja viestintäteknisen teknologian osalta, joten tästä eteenpäin tekno-

logialla tarkoitan vain niitä. TPACK-mallia on hyödynnetty opettajaopiskelijoiden TVT-

taitojen kehityksen mittaamisessa aikaisemminkin (Kontkanen, Dillon, Valtonen & Väisä-

nen, 2015). Toinen suomalainen tutkimus (Valtonen, Sointu, Mäkitalo-Siegl, 2015) pyrki 

kehittämään TPACK-mallista käyttökelpoista välinettä opettajankoulutuksessa olevien 

opiskelijoiden tulevaisuuden taitojen mittaamiseen.  

 

Alla olevassa kuviossa 3 esitellään TPACK-malli ja jaotellaan se pienemmiksi palasiksi. 

 

Kuvio 3. TPACK-malli ja sen osa-alueet. 

Käytetty julkaisijan luvalla, © 2012 by tpack.org 

 



 
 

 

10 

Yllä olevan kuvion avaan alla olevassa taulukossa 1, jossa osa-alue on esitelty erikseen, 

päättyen kaikkien osa-alueiden leikkauspisteessä olevaan TPACK-malliin. Kuviossa 3 on 

sininen katkoviiva, joka kuvaa oppilasaineksen, ympäristön ja muiden vastaavien myötä 

vaihtelevaa opetustilannetta. 
 

Taulukko 1.   TPACK-mallin sisällöt kuviosta 3. 

 

Osa-alue Lyhenne Selitys 

Teknologinen tieto TK Tieto ja ymmärrys teknologioiden vahvuuksista ja heikkouksista, sekä 
kiinnostus uusia teknologioita kohtaan. 

Pedagoginen tieto PK Tieto ja ymmärrys opettamisesta ja oppimisen ohjaamisesta 

Sisältötieto CK Tieto ja ymmärrys opetettavasta aineesta 

Pedagoginen sisältö-
tieto 

PCK Tieto ja ymmärrys siitä, miten opettaa eri asioista eri oppilaille, ja minkä-
laisia opetus- ja toimintamenetelmiä, oppimisympäristöjä ja tukitoimia 
jne. tarvitaan 

Teknologis-
pedagoginen tieto 

TPK Tieto ja ymmärrys siitä, miten ja millä TVT-välineillä ja sovelluksilla 
erilaisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tukea. Yleinen käsitys 
teknologian pedagogisesta käytöstä. 

Teknologinen sisäl-
tötieto 

TCK Tieto ja ymmärrys siitä, miten valittua teknologiaa voidaan hyödyntää 
tietyn oppiaineen opettamisessa 

Teknologis-
pedagoginen sisältö-
tieto 

TPACK Tieto ja ymmärrys siitä, miten valita ja käyttää teknologiaa siten, että se 
tukee pedagogiaa ja sopii oppiaineen opettamiseen. 

 

Kaiken keskiössä on teknologis-pedagoginen sisältötieto, joka on teknologian opetuskäy-

tön ytimessä oleva tietotaito. Opettajan on itse opiskeltava oppisisältöjen esittely teknolo-

gian avulla; hallittava pedagogiset tekniikat, jotka hyödyntävät teknologiaa rakentavasti; 

ymmärrettävä oppimisen erilaiset haasteet ja kuinka teknologiaa käyttäen niihin voidaan 

vastata. (Koehler & Mishra, (2009) On huomattu, että mikäli opettajalla on hyvät tiedot ja 

taidot TPACK:sta, mahdollistavat ne parhaiden pedagogisten keinojen valitsemisen oppi-

laiden oppimisen tukemiseen niin haluttujen sisältöjen kuin tulevaisuuden taitojen osalta. 

Samalla opettajan on helpompi valita sopivat teknologiset välineet oppimisprosessien tu-

kemiseen. (Valtonen et. al., 2015) Tämän tutkielman kannalta oleellisin osa-alue on tekno-

logis-pedagoginen tietous (technological pedagogical knowledge). Itä-Suomen yliopiston 

tutkimuksissa on huomattu, että tämä osa-alue on tärkein, kun opettaja integroi TVT:a 

osaksi opetusta (Kontkanen et. al., 2015). Siinä yhdistyvät pedagoginen tieto ja taito tekno-
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logisen tiedon ja taidon kanssa, luoden teknologis-pedagogista tietoa. Hyödynsin tutki-

mukseni alkukyselyssä Kontkasen ja kumppaneiden käyttämää kysymyspatteristoa, jonka 

avulla he olivat mitanneet opettajaopiskelijoiden teknologis-pedagogista tietotaitoa opetta-

jakoulutuksen alkuvaiheessa. 

 

TPACK -malli ei ole ongelmaton. Kuten edeltäjänsä PCK, on TPACK helppo ymmärtää 

pinnallisesti. Kaikki ymmärtävät nopeasti kuinka tärkeää kaikkien mainittujen tietolajien 

integrointi on, mutta ongelmaksi nousee syvemmän tarkastelun puute. Mallissa käytetty 

lajittelu tuottaa tarkemman tarkastelun kautta ongelmia, koska kaikki mainitut tietolajit 

ovat oikeastaan varsin laajoja ja huonosti määriteltyjä. (Graham, 2011) Nämä samat seikat 

ovat tuottaneet ongelmia erityisesti TPACK-osaamisen mittaamisessa (Archambaulta & 

Barnetta, 2010). Haastavimmiksi mitattaviksi ovat nousseet opettajaopiskelijat, koska heil-

lä ei yleensä ole riittävästi opetuskokemusta, jolloin heidän on vaikeaa luotettavasti arvioi-

da omaa käsitystään pedagogioista ja niiden soveltamisesta (Chai, Teo & Lee, 2010). 

 

Julkisessa koulutuskeskustelussa nousee aika ajoin esille tulevaisuuden taidot -käsite (21th 

century skills). TPACK-mallia voidaan käyttää yhdenlaisena ratkaisuna tulevaisuuden tai-

tojen opettamisessa. Tulevaisuuden taidot, jotka ATCS (Assement & Teaching of 21st 

Century Skills) on määritellyt neljään laajaan kategoriaan, uppoavat TPACK-mallin kuvaa-

jan sisälle (kss. liite 1). Neljässä laatikossa alkuperäisen TPACK-mallin ympärillä ovat 

tulevaisuuden taidot määriteltynä yleisesti. Toisin kuin aikaisemmin, jälkiteollisella aika-

kaudella nähdään tärkeäksi taito sekä kommunikoida että ymmärtää, käyttää ja jakaa in-

formaatiota sekä teknologiaa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tärkeitä ovat 

myös taidot, jotka edistävät ihmisen mukautumista ja kykyä innovoida uusien tilanteiden ja 

kulttuurien antamien vaatimusten pohjalta. (Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, 

S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M., 2012). Opettajien ja koulujen on pystyttä-

vä opettamaan oppilaille vaikeasti määriteltävien ongelmien ratkaisemista heterogeenisissä 

ryhmissä siten, että he käyttävät opettamiseen monipuolisesti erilaisia pedagogisia sovel-

luksia yhdessä TVT:n kanssa (Valtonen et. al., 2015; Voogt, Erstad, Dede & Mishra, 

2013). Liitteessä 1 olen yhdistänyt laatikoita TPACK-mallin eri osa-alueisiin näyttääkseni 

niiden välisen yhteyden. Työskentelyn taidot liittyvät luonnollisesti suoraan teknologiseen 

ja teknologis-pedagogiseen osaamiseen. Keinot elää maailmassa ovat sidoksissa sisältötie-

toon ja pedagogiseen sisältötietoon. Työskentelyn keinot sisältyvät pedagogiseen ja tekno-
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logis-pedagogiseen tietoon. Ajattelun keinot taas mm. pedagogiseen-, teknologiseen sekä 

teknologiseen sisältötietoon.  

3.3 Peli oppimisympäristönä 

Jotta erilaisia tulevaisuuden taitoja voidaan luontevasti opiskella, on opettajien osattava 

luoda niitä tukevia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toi-

mintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista. Oppimisympäristöt voidaan jakaa 

kontekstuaalisiin, avoimiin ja suljettuihin sekä teknologiapohjaisiin oppimisympäristöi-

hin  (Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & 

Särkkä, H., 2007). Tutkimusten mukaan teknologian opetuskäyttö tarjoaa parhaimmillaan 

erittäin hyviä mahdollisuuksia luoda oppimisympäristöjä, jotka edistävät korkeatasoisen 

osaamisen kehittymistä. (Häkkinen & Arvaja, 1999) Suoritin tutkimuksen suunnittelemal-

lani ja vetämälläni kurssilla, jolla hyödynnettiin MinecraftEdu-peliä oppimisympäristönä. 

Kurssin tavoitteena oli, että kurssin lopussa osallistujat luovat opetuskokonaisuuden, jossa 

MinecraftEdu toimii oppimisympäristönä. 

 

Vaikka pelien oppimisympäristönä käyttämisen tutkimuksen kenttä on tuore (Gros, 2007), 

on siinä tehty kuitenkin mielenkiintoisia avauksia ja löytöjä. On huomattu, että pelit mah-

dollistavat avaruudellisen hahmottamisen, kuvanlukutaidon ja visuaalisen moniajon har-

joittamista; ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä; yhteisöllistä oppimista ja käytännöllistä 

osallistumista (Gros, 2007). Pelien nähdään tarjoavan turvallisia ympäristöjä, joissa kokeil-

la uusia ideoita, strategioita ja rooleja (Garris et. al., 2002; Hijmans, Peters, Westelaken, 

Heldens & Van Gils, 2008). Pelien käytön oppimisympäristönä on havaittu kasvattavan 

opiskelumotivaatiota ja auttavan oppimisen itsesäätelyn opettamisessa (Huang 2010; Schif-

ter, Cipollone & Moffat, 2013; Canossa, Martinez & Togelius, 2013). Tutkimuksissa on 

löydetty myös viitteitä siitä, että pelien käyttö oppimisympäristöinä voi mahdollistaa tule-

vaisuuden taitojen opettamisen ja oppimisen (Qian & Clark, 2016). Tämän tutkielman 

kannalta mielenkiintoinen on tutkimusten (Anderson, 2011; Gee, 2007) löytö: Viihdepeli-

en, joihin Minecraft kuuluu, käyttö oppimisympäristönä antaa oppilaille mahdollisuuden 

merkitykselliseen oppimiseen, jossa korostuu itseilmaisu, haastaminen, uuden löytäminen, 

ongelmanratkaisu, yhteisöllisyys, välitön palaute ja selkeät tavoitteet. Viihdepelien määri-

telmä on sidoksissa sisarkäsitteeseen “vakavat pelit”. Vakavat pelit määritellään tutkimuk-

sessa (Susi, Johannesson & Backlund, 2007) peleiksi, joita käytetään muuhun kuin “pelk-
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kään” viihteeseen, ja jotka mahdollistavat pelaajan riskittömän osallistumisen jonkin todel-

lisen tapahtuman simulaatioon. Hyvänä esimerkkinä toimikoot lento-, metsäkone- ja pans-

sarivaunusimulaattorit. 

 

Oli oppimisympäristö sitten digitaalinen tai ei, sen rakentaminen on haasteellista ja tilan-

teesta riippuen myös aikaa vievää. Opettajalta vaaditaan pitkäjänteistä suunnittelua ja toi-

mintaa, jotta jokainen oppilasryhmä saa itselleen sopivia oppimisympäristöjä. (Manninen 

et. al., 2007) Pelien käyttö oppimisympäristönä haastaa opettajan sekä taidollisesti että 

ajankäytöllisesti, koska niiden onnistunut käyttö vaatii opettajalta paljon sekä teknistä että 

pedagogista ymmärrystä ja panostusta. On huomattu, että onnistumisen ratkaisee opettajan 

oma kiinnostus, laadukas koulutus ja tuki. Opettajan rooli ei voi olla pelkästään puitteiden 

tarjoaja, vaan kuten muissakin oppimisympäristöissä, opettajan panos esimerkiksi reflekti-

on mahdollistajana on oleellinen. (Gross, 2007) 

 

Minecraftin käytön oppimisympäristönä on havaittu olevan täynnä mahdollisuuksia. Sen 

luontaiset ominaisuudet (ks. MinecraftEdu-kappale) antavat opettajille mahdollisuuden 

jakaa ja ottaa vastaan valmiita oppimisympäristöjä opetuskokonaisuuksineen sekä muokata 

niitä mielin määrin omaan käyttöön sopiviksi. Minecraftin muokattavuus ja sisäänkirjoitet-

tu päämäärättömyys takaavat opettajille keinot luoda haluamansa kaltaisia ympäristöjä, 

toisin kuin monet muut pelit, joista muokkausmahdollisuus yleensä puuttuu. (Nebel, 

Schneider & Rey, 2016; Ekaputra, Lim & Eng, 2013) Tutkimuksellisesti mielenkiintoisen 

Minecraftista tekee ohjelman ominaisuus tehdä lokitiedosto pelissä tapahtuvista asioista 

(Canossa et. al., 2013) 
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4 Aiheesta tehty aiempi tutkimus 

Opettajaopiskelijoiden oppimista kurssilla, joka hyödyntää peliä oppimisympäristönä ja 

oppimisen kohteena on tutkittu aikaisemminkin. Gregory ja Masters (2012) tutkivat miten 

Second-Life nimisen peliä voitaisiin hyödyntää opettajakoulutuksessa oppimisympäristö-

nä. Pelin sisälle oli rakennettu luokkahuoneen simulaatio ja opiskelijat harjoittelivat siellä 

opettamista ja virtuaalisen maailman hyödyntämistä oppimisympäristönä. Samalla he teki-

vät samoja harjoituksia myös todellisessa maailmassa. Tutkimus keskittyi eniten opettami-

seen ja metakognitiivisten taitojen mittaamiseen, ja siinä kurssi oli onnistunut. Pelin osalta 

tulokseksi saatiin kuitenki se, että hyvin harva piti sitä käyttökelpoisena, vaikka he kertoi-

vat tvt-taitojensa kasvaneen. 

 

Kennedy-Clark (2011) tutki opettajaopiskelijoiden ymmärrystä virtuaalisista maailmoista 

sekä minkälaisia asenteita ja taitoja heillä oli käyttää virtuaalisia maailmoja opetuksessa. 

Tässä tutkimuksessa TPACK-malli oli nostettu yhdeksi osaksi teoreettista viitekehystä, 

koska sen käyttäminen TVT:n opetuksessa nähtiin hyödylliseksi. Tutkimuksen aikana 

opiskelijat pelasivat peliä ja ratkoivat ongelmia paperilla. Kyselyihin pohjautuneen aineis-

ton analyysin tulos oli se, että opettajaopiskelijat suhtautuivat virtuaalisten maailmojen ja 

teknologian käyttöön positiivisesti. Virtuaalisten maailmojen käyttämistä opetuksessa pi-

dettiin potentiaalisena keinona opettaa esimerkiksi ilmiöitä, joita ei voi muuten nähdä. On-

gelmaksi nostettiin teknologian sijasta oppilaiden hallinta, koska pelättiin, että oppilaat 

käyttävät peliä muuhun kuin itse tehtävän tekemiseen ja osa oppilaista ei vain innostu pe-

leistä. 

 

Beacker (2007) esittelee artikkelissaan tutkimusta, joka tarkkaili opettajaopiskelijoille jär-

jestettyä kurssia, jonka tavoitteena oli opettaa peleistä ja niiden käyttämisestä opetusväli-

neenä. Teknologinen osaaminen ei ollut vaatimus kurssille pääsemiseen. Kurssin aikana 

opiskelijoiden täytyi mm. luoda opetuskokonaisuus, joka hyödyntää jotain olemassa olevaa 

peliä tai virtuaalista maailmaa. Kurssi nähtiin hyödylliseksi, joskin aivan liian lyhyeksi, ja 

yhden kurssin vaikutusta epäiltiin. Nähtiin kuitenkin tärkeäksi, että opettajaopiskelijoille 

tarjotaan mahdollisuuksia tutustua peleihin ja niiden opetuskäyttöön, jotta he olisivat edes 

vähän valmiimpia käyttämään niitä kentällä. 
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Itä-Suomen yliopistossa on tehty tutkimusta koskien opettajaopiskelijoiden taitoja hyödyn-

tää teknologiaa pedagogisesti (Kontkanen, Dillon, Valtonen & Väisänen, 2015) Heidän 

tutkimuksessa luotiin TPACK-malliin pohjautuva proto-TPK, jonka tarkoitus on tarjota 

mittari opettajaopiskelijoiden teknologis-pedagogisten tietojen ja taitojen mittaamiseen ja 

siten osoittaa miten opiskelijan tulee lähteä kehittämään omaa osaamistaan.  
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5 Menetelmät 

Tässä luvussa avaan ensin tapaustutkimusta tutkimusmenetelmänä, siihen liittyvää kritiik-

kiä ja miksi olen valinnut sen tutkimukseni menetelmäksi. Tämän jälkeen siirryn esittele-

mään tutkittua tapausta, kurssin läpivientiä ja sillä käytettyä peliä. Avaan lopussa aineiston 

keruuta, valittua aineiston analyysimetodia ja analyysin kulkua. 

5.1 Tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä 

Tutkimuksen metodiksi valittiin tapaustutkimus, koska se tarjoaa tutkijoille työkalut mo-

nimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen niiden omissa konteksteissa. Tapaustutkimus myös 

pyrkii käyttämään monenlaisia aineistoja, jolloin varmistetaan, että ilmiön tarkastelu tapah-

tuu useamman kuin yhden “linssin” läpi ilmiön moniulotteisuuden paljastamiseksi ja ym-

märtämiseksi. (Baxter & Jack, 2008; Yin, 2003) Tapaustutkimus valitaan, kun halutaan 

kuvailla (miten tapahtui?) tai selittää (miksi näin tapahtui?). Verraten esimerkiksi kvantita-

tiivisiin kyselytutkimuksiin, jotka yrittävät määrittää tiheyttä (kuinka usein?). Tapaustut-

kimus valitaan myös silloin, kun halutaan avata jotain tiettyä tilannetta ja mennä lähelle 

sekä ymmärtää ilmiötä, koska tällöin aineisto kerätään luonnollisessa ympäristössä tutkijan 

osallistuessa läheisesti prosessiin. Lähtökohdiltaan tapaustutkimus tunnustaa sen seikan, 

että totuudet ovat tilannesidonnaisia ja subjektiivisia. Tämä tulee sen konstruktivistisista 

lähtökohdista, joissa ajatellaan, että todellisuus on sosiaalinen rakennelma, joten tutkijan ja 

tutkittavan läheisyys sekä tutkijan aktiivinen osallistuminen tapaukseen ovat hyvästä. (Yin, 

2006; Baxter & Jack, 2008) Ensimmäinen haaste tapaustutkimuksessa liittyy tutkimusky-

symyksien hahmottelemiseen. Tutkijan on siis pystyttävä päättämään, mitä tutkitaan. Ky-

symällä itseltään, analysoidaanko yksilöä, ohjelmaa, prosessia vai kahden organisaation 

eroja, voidaan määrittää tutkimuksen kohde. Yhtä tärkeää on myös päättää mitä ei tutkita, 

eli on osattava rajata tarkoin, mitä kysytään, jotta ei yritetä vastata liian laajaan kysymyk-

seen. (Baxter & Jack, 2008) Toinen haaste on siinä, kun päätetään onko kyseessä yksittäis-

tapaus-, monitapaus-  vai holistinen tutkimus, jossa on monia pieniä tapauksia isomman 

yksittäistapauksen sisällä. Yksittäistapaustutkimus vaatii syvällistä ja huolellista keskitty-

mistä, mutta monitapauksellisuus taas vahvistaa löydösten merkityksellisyyttä. (Yin, 

2006)  Hamilton ja Corbett-Whittier (2013) listaavat tapaustutkimuksen malleja seuraavas-

ti: 
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1. Reflektiivinen  (tutkijan oma osallisuus keskiössä) 

2. Pitkittäinen (pitkään kestävä tutkimus, joka tarkastelee prosesseja ja muutosta) 

3. Kumulatiivinen (rakennetaan monta tapaustutkimusta kumuloiden tuloksia) 

4. Kokoava (monta eri- tai samaan aikaan järjestettyä tapaustutkimusta yhdistetään) 

5. Yhteistoiminnallinen (monta tutkijaa yhteistyössä joko samassa tai eri yhteisössä 

eri tapauksia tutkien, mutta yhteisellä päämäärällä varustettuna) 
 

Oma tutkimukseni on yksittäistapaustutkimus, jossa on elementtejä reflektiivisestä ja pit-

kittäisestä tutkimuksesta. Osallistuin hyvin aktiivisesti kurssin toimintaan oppituntien ja 

jälkipuintien pitäjänä, ja tein näistä kaikista kevyitä muistiinpanoja. Kurssi kesti melkein 

kaksi kuukautta, jonka aikana kerättiin monenlaista aineistoa. Tapaustutkimuksen rapor-

toinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapauksen kattavaan esittämiseen, jotta lukija 

voi saada mahdollisimman täydellisen kuvan tapauksesta ja tuloksista, ja näin päätellä, 

onko niillä käyttöä hänen omassa tutkimuksessaan. (Baxter & Jack, 2008) Tästä syystä 

pyrin tutkimuksen aikana pitämään parhaani mukaan päiväkirjaa tapahtumista. Tapaustut-

kimuksen etenemiselle ovat Baxter ja Jack (2003) tehneet 

 

Baxter ja Jack (2003) listaavat tapaustutkimuksen etenemistä näin: 

1. Määritellään tapaus/tutkimuskohde 

2. Rajataan tapaus kunnolla 

3. Päätetään minkä tyyppinen tutkimus on 

4.Tarpeen mukaan määritetään väittämät perustuen aiempaan tutkimukseen, jonka tarkoi-

tuksena on olla helpottamassa rajaamista. 

5. Määritetään käsitteellinen viitekehys, jolla määritellään ketä otetaan ja ketä ei oteta mu-

kaan tutkimukseen, ja kuvataan mahdollisia suhteita, joita on läsnä, perustuen logiikkaan / 

teorioihin / kokemukseen 

6. Luodaan ja määritellään tutkimuskysymykset, jotka ovat yleensä kuinka, miten ja miksi 

-kysymyksiä 

7. Määritellään aineiston looginen suhde väittämiin 

8. Määritellään kriteerit, joilla löydökset tulkitaan 
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Tiedostan, että käynnissä on keskustelu siitä, onko tapaustutkimus sellaisenaan edes meto-

di, vai onko kyseessä enemmän strategia, lähestymistapa tai genre. Tästä keskustelusta on 

hyvä olla perillä, mutta on myös tehtävä itselle selväksi, mitä ajattelee tapaustutkimukses-

ta. Tällä tavalla voi asettaa näkyville tutkimusta ohjaavat periaatteet ja perustella lukijoille, 

miksi olet tehnyt sen, mitä olet tehnyt. (Hamilton ja Corbett-Whittier, 2013) Tähän keskus-

teluun tuo omansa Flyvbjerg (2016), joka avaa artikkelissaan tapaustutkimukseen liittyviä 

väärinkäsityksiä, jotka hän tiivistää viideksi eri kohdaksi. 

 

1. Yleinen, teoreettinen (konteksti vapaa) on arvokkaampaa kuin konkreettinen, käy-

tännöllinen (kontekstisidonnainen) tieto. 
 

Tapaustutkimusta kritisoidaan hänen mukaansa siitä, että johtuen sen luonteesta konteks-

tisidonnaisen tapauksen tai tapausten tutkimuksena, ei sen avulla voida vetää mitään yleis-

tettäviä johtopäätöksiä. Tämä taas nähdään ongelmaksi, koska yleistä ja teoreettista tietoa 

pidetään arvokkaampana kuin konkreettista, johonkin kontekstiin sidottua tietoa. Tämän-

hetkinen ymmärrys ihmisen oppimisesta ja tietämisestä kertoo meille, että kontekstisidon-

nainen tieto tuhansista tapauksista on eksperttien ymmärryksen ja osaamisen keskiössä. 

Pelkkä teoreettinen ymmärrys ei siis tuo eksperttiyttä. Sosiaaliset tieteet eivät  myöskään 

ole pystyneet luomaan kaikenkattavia ja kontekstivapaita teorioita, minkä vuoksi tapaus-

tutkimuksen kontekstisidonnaisuus on hyvä asia. (Flyvbjerg, 2016) 

 

2. Yksittäisen tapauksen perusteella ei voi yleistää, eli tapaustutkimus ei edistä tieteel-

listä kehitystä. 
 

Väärinkäsitys nousee luonnontieteellisen pohjavireen omaavien sosiaalitieteilijöiden aja-

tuksista, joissa määrällinen toistettavuus ja mitattavuus ovat keskiössä. Kuitenkin sosiaali-

sissa tieteissä on huomattu, että usein intensiivinen tarkkailu tuottaa parempaa tulosta kuin 

tilastollisesti ison otoksen perusteella todistaminen. Se ei silti tarkoita, että tapaustutkimus 

olisi aina paras vaihtoehto, vaan menetelmä pitää valita tutkimusongelman mukaan. Yleis-

tyksen merkitys, oli se yhdestä tapauksesta tai määrällisestä aineistosta, on yliarvostettu 

tieteellisen kehityksen päälähteenä. Yleistys pitäisi nähdä enemmänkin yhtenä taitona tie-

don hankkimisessa ja tuottamisessa. (Flyvbjerg, 2016) 
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3. Tapaustutkimus on hyödyllinen tapa luoda hypoteesejä, eli se on ensimmäinen osa 

suuremmassa tutkimusprosessissa, jossa ensimmäisen vaiheen jälkeen hypoteesia 

testataan muilla menetelmillä. 
 

Tapaustutkimus tehdään liian helposti alisteiseksi muille menetelmille siten, että se näh-

dään eräänlaisena pilottitutkimustyökaluna varsinaiselle tutkimukselle, joka hyödyntää 

jotain toista menetelmää. Tämä väärinkäsitys nousee yleistettävyys-ongelmasta, joka käsi-

teltiin jo kohdassa kaksi. Tapaustutkimus on hyödyllinen työkalu luomaan ja testaamaan 

hypoteesejä, mutta se ei ole rajoittunut vain näihin tutkimustoimiin. Tutkijan täytyy valita 

tapaus harkiten ja toteuttaa sen tutkimus huolellisesti. (Flyvbjerg, 2016) 

 

4. Tapaustutkimus on taipuvainen vahvistamiseen, eli on helppo “lipsua” vahvista-

maan tutkijan ennakkoasenteita 
 

Väärinkäsitys nousee ihmisen taipumuksesta pitää enemmän omia näkemyksiään vahvista-

vista kuin heikentävistä havainnoista. Puutteellisen ymmärryksen takia tapaustutkimusta 

kritisoidaan siitä, ettei siinä esiinny huolellista hypoteesi-deduktio -metodia. Tämä ei pidä 

paikkaansa, vaan siinä on toki erilaiset, mutta omanlaiset huolelliset metodinsa. Tapaustut-

kimuksen etuna on, että se voi “lähestyä” tosielämän tilannetta ja näin testata näkemyksiä 

suoraan suhteessa ilmiöön sen tapahtuessa käytännössä. Tapaustutkimuksen käyttäminen 

estää vahvistusongelman, koska se menee lähelle tutkittavia ja tapausta, toisin kuin esi-

merkiksi strukturoiduissa kyselytutkimuksissa, jossa kysymykset on valittu tietyllä tapaa, 

jolloin vahvistus tulee helposti. (Flyvbjerg, 2016) 

 

5. Yleistäminen on yleisesti vaikea/mahdotonta tarkan/tietyn tapauksen tutkimuksesta 

tiukan kontekstisidonnaisuuden vuoksi. 
 

Tapaustutkimuksesta, joka on usein hyvällä tavalla runsas, ei ehkä edes kannata tehdä 

isompaa yhteenvetoa, koska yleispätevän konseptin luominen “tappaa” tapaustutkimuksen 

sisäisen arvon ja vahvuudet. Tutkimus kannattaisi jättää auki niin, ettei edes yritä tehdä 

ympyrää, vaan kertoa tarinana. Kaikki tutkimuksen monipolvisuus, monipuolisuus, moni-
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mutkaisuus ja ristiriitaisuus täytyy tuoda julki. Tutkimusta ei myöskään kannata sitoa yh-

den tietyn akateemisen erikoistumisen teorioihin, vaan kannattaa pyrkiä antamaan eri alo-

jen asiantuntijoille tarttumapintoja. Palaten ensimmäiseen väärinymmärrykseen on muistet-

tava, että tapaustutkimuksien yleistävät yhteenvedot eivät aina ole hyödyllisiä, koska no-

viisit ymmärtävät vain yleispäteviä teorioita, mutta eksperttien ymmärrys pohjautuu tuhan-

siin yksittäisiin tapauksiin. (Flyvbjerg, 2016) 

 

5.1.1 Kuinka tutkimus toteutettiin 

Toteutin tutkimuksen keväällä 2016 Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa valin-

naisen ja tutkimusta varten suunnitellun kurssin yhteydessä. Vetämäni kurssi, nimeltään 

MinecraftEdu oppimisympäristönä, järjestettiin Avoin workshop-nimisen kurssin alaisuu-

dessa, jonka tavoitteena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus luoda ja vetää omia kursseja 

ja pajoja yliopiston tiloissa. Idea kurssin pitämisestä ja sen aikana tehtävästä tutkimuksesta 

syntyi yhdessä ohjaajani Jari Larun kanssa käymieni keskustelujen kautta. Hän tarjosi tilat 

ja teknisen sekä henkisen tuen, ja minä kollegoitteni kanssa järjestimme kurssin. Kurssille 

osallistuneet saivat vaaditut tehtävät palautettuaan viisi opintopistettä. 

Osallistujista ja kurssista	

Kurssille osallistui yhteensä seitsemäntoista henkilöä (n = 17) joista neljätoista (14) opis-

keli luokanopettajakoulutuksessa, kaksi (2) varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa ja yksi 

(1) kasvatustieteiden koulutusohjelmassa. Opiskelijat olivat eri vaiheissa opintojaan. Osal-

listujista seitsemän (7) oli miehiä ja kymmenen (10) naisia, ja he olivat 23-48-vuotiaita. 

Tutkimukseni kohteeksi valittiin Kontkasta ja kumppaneita (2015) mukaillen opettajaopis-

kelijat, koska on huomattu, että vaikka suurin osa opettajankoulutuksessa olevista kuuluu 

Prenskyn (2001a ja 2001b) määrittelemään diginatiivi-sukupolveen, näyttää siltä, että juuri 

he tarvitsevat paljon tukea TVT-taitojen kehittämisessä opettamisen ja oppimisen väli-

neeksi. Pelkkä digitaalisen teknologian parissa kasvaminen ei ole valmistanut tulevia opet-

tajia ymmärtämään arkipäiväisten laitteiden pedagogista potentiaalia tai näkemään yhteyttä 

TVT:n ja tulevaisuuden taitojen välillä. (Valtonen et. al., 2015) Toimin itse kurssin vastuu-

vetäjänä, ja minua avustivat opiskelijakollegani Gregor Steinbeiss ja Jussi Koivisto pitä-

mällä harjoituksia ja suunnittelemalla kanssani tuntien sisältöjä. Kurssilla oli yhteisiä har-

joituskertoja kahdeksan kappaletta. Niiden tarkemmat kuvaukset löytyvät liitteistä (ks. liite 

2). Yleisiksi tavoitteiksi asetin seuraavat asiat: osallistujat oppivat digitaalisten oppi-
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misympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa, harjoittelevat erilaisia tvt-taitoja ja oppivat 

hyödyntämään MinecraftEdua oppimisympäristönä ja opetusvälineenä. 

 

Kurssin sisällöt etenivät helpommasta haastavaan spiraaliperiaatteella (ks. liite 3), ja loppu-

työnä osallistujien tuli luoda oppimaansa hyödyntäen isompi opetussuunnitelman mukai-

nen opetuskokonaisuus, joka hyödyntää Minecraftia oppimisympäristönä. Spiraaliperiaat-

teen on luonut Jerobe Bruner, joka kirjassaan (1960) toi esille ajatuksen, että ihmiselle on 

mahdollista opettaa mitä tahansa asiaa kehitysvaiheesta ja iästä huolimatta, kunhan opetet-

tava asia paloitellaan oppilaalle sopivaksi. Ideana on siis käsitellä asiat oppilaiden kehitys-

vaiheen ja osaamistason mukaan. Kun osaamisen taso paranee ja kehitys nuorilla lapsilla 

etenee, voidaan asiaa lähestyä jälleen uudestaan rakentaen vanhan päälle ja lisäten haasta-

vuutta sekä sisältöjä. (Gibbs, 2014) Tässä ei kuitenkaan ole kyse pelkästään opetettavien 

asioiden toistamisesta, vaan syventymisestä kierros kierrokselta syvemmälle opetettavaan 

asiaan. Malli nojaa siis konstruktivistiseen oppimisteoriaan, jossa uusi tieto rakentuu van-

han päälle ja sen avulla. (Harden, 1999) 

 

Spiraalimaisesti etenevässä opetuksessa opettajan tehtävänä on suunnitella opetus niin, että 

alussa hän tukee oppimista ja sen prosesseja enemmän scaffold-tyyliin, ja näin varmistaa 

oppilaiden onnistumisen (Gibbs, 2014) Scaffolding suomennetaan usein oppimisen oikea-

aikaiseksi tukemiseksi, ja sillä tarkoitetaan opettajan keinoja, joilla ohjata oppilasta prog-

ressiivisesti kohti parempaa ymmärrystä ja lopulta itsenäisyyttä oppimisprosessin hallin-

nassa. Ajatus on, että opettaja tarjoaa opetuksen edetessä tasoittain etenevää väliaikaista 

tukea, jotta oppilas saavuttaisi halutun osaamistason. (Abbot, 2014) Jos scaffold sana suo-

mennetaan, se tarkoittaa rakennustelinettä, ja kuten oikeat rakennustelineet, ne puretaan 

kun niitä ei enää tarvita. Opettaja purkaa oppimisen tukirakenteita oppimisjakson edetessä, 

ja vastuu oppimisprosessista jää oppilaan haltuun. Jakson tai kurssin alussa oppilaille teh-

dään selväksi kokonaisuuden lopullinen tavoite niin osaamisessa kuin tekemisessä. Jokai-

sella opetuskierroksella opettajan tarjoaman tuen määrää lasketaan ikään kuin vähentäen 

opettajan merkitystä oppimisprosessin osana. Lopulta viimeisillä kierroksilla tavoitteena 

on, että oppilaat toimivat jo ilman alkuvaiheen tukitoimia, menestyvät omillaan ja pystyvät 

omaksumaan uusia vaikeampia asioita itsenäisemmin. (Gibbs, 2014) 
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MinecraftEdun perusteet	

MinecraftEdu on suomalaisen TeacherGaming -yhtiön kehittämä koulukäyttöön tarkoitettu 

versio huippusuositusta Minecraft-pelistä. Alkuperäistä Minecraftia on myyty yli 100 mil-

joonaa kappaletta (Hill, 2016). Minecraft, ja sen myötä myös MinecraftEdu, on java-

kielellä ohjelmoitu, pääsääntöisesti ensimmäisestä persoonasta kuvattu moninpelattava 

hiekkalaatikkopeli, jossa koko maailma koostuu kuutioista, joita pelaajat voivat kerätä ja 

asettaa ympäristöön. Kuten hiekkalaatikkopeleissä yleensä, ei Minecraftissa ole välitöntä 

päämäärää, vaan pelaajien on mahdollista keksiä se itse. Peli voidaan karkeasti jakaa sel-

viytymis- ja luovaan tilaan. Selviytymistilassa pelaajan on selvittävä satunnaisesti luodussa 

ympäristössä, jossa päivä vaihtuu yöksi, hahmolla voi tulla nälkä, ja jokainen kuutio ja 

työkalu täytyy kerätä ja valmistaa alusta alkaen. Luovassa tilassa pelaajille avautuu saman-

kaltainen maailma, mutta heillä on käytössä loputtomasti kaikkia kuutioita ja esineitä, mitä 

pelissä on. Pelin omintakeinen kuutioihin pohjautuva grafiikka on sen yksi tunnistetta-

vimmista piirteistä. (Ekaputra et. al., 2013; Short, 2012; Canossa et. al., 2013) Esimerkin 

pelin grafiikasta voi nähdä alla olevassa kuviossa 4, jossa esiintyy sekä rakennettu että 

luonnollista maisemaa. 

 

Kuvio 4. Esimerkkejä Minecraftin grafiikasta. 
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Minecraft luo käynnistyessään proseduraalisesti satunnaisen maailman (Fingas, 2015), 

johon muodostuu erilaisia biomeja kuten tasankoja, vuoristoja, aavikoita, talvisia seutuja ja 

erilaisia vesialueita. Näillä alueilla olosuhteet ja kasvusto vaihtelevat loogisesti, millä on 

vaikutusta pelaamiseen. (Ekaputra et. al., 2013; Short, 2012) MinecraftEdu on täysin sa-

man pelikokemuksen, teknologian ja grafiikan päälle rakentuva peli kuin alkuperäinen 

Minecraft sillä erotuksella, että siihen on lisätty tehokkaita, mutta yksinkertaisia työkaluja 

opettajia varten. (TeacherGaming, 2016; Ekaputra et. al., 2013) Esimerkki opettajan työka-

luista alla olevassa kuviossa 5, jossa vasemmalla palvelimen hallintatyökalu avattuna il-

man peliä ja oikealla esimerkki opettajan valikosta pelissä. Työkalut mahdollistavat palve-

limen, maailman ja oppilaiden hallinnan. TeacherGaming on laatinut Minecraftin ja Mi-

necraftEdun välisistä eroista selkeän listan, jonka suomensin (ks. liite 4). 
 

 

Kuvio 5. Esimerkkejä valikoista.  

 
On kuitenkin huomattu, että vaikka Minecraft (ja MinecraftEdu) on monipuolinen ja lähes 

rajaton, juuri siinä piilee sen yksi heikkous. Pelin hallitseminen opetusvälineenä ja oppi-

misympäristönä vaatii opettajalta (ja oppilailta) erityisiä taitoja. (Gregory et. al., 2013; 

Ekaputra et. al., 2013) Samoin on tullut selväksi, että päälle liimattu Minecraftin käyttö ei 

tee oppimisesta automaattisesti tehokkaampaa tai hauskempaa (Ekaputra et. al., 2013). 

Tilanne Minecraftin opetuskäytön kanssa on muuttunut TeacherGamingin myytyä Minec-

raftEdun Microsoftille vuonna 2016 (Wingfield & Singer, 2016). Microsoft kehitti ja jul-

kaisi marraskuussa 2016 MinecraftEdun pohjalta uuden version nimellä Minecraft Educa-

tion Edition (Davies, 2016). MinecraftEdun kehitys vanhassa muodossaan on loppunut, 

mutta tästä huolimatta se on vielä käyttökelpoinen työkalu niille, jotka ovat ostaneet pelin 

ennen kauppojen vahvistumista. Minecraftin opetuskäyttö on kuitenkin hyvissä käsissä, 

koska Microsoft pyrkii kehittämään Education Editionia eteenpäin ja markkinoimaan sitä 

helposti lähestyttävänä työkaluna (Microsoft, 2017). 
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5.1.2 Aineiston keruu tässä tapaustutkimuksessa 

Tapaustutkimuksessa tutkija on lähellä tutkittavaa tapausta ja siihen osallistuvia ihmisiä. 

Tämä tekee siitä herkän ja vaativan prosessin, jossa tutkijan on sopeuduttava vaihtuviin 

tilanteisiin käytännössä koko ajan, mikä tuo aineiston hankintaan omat haasteensa. Mikäli 

tilanne sitä vaatii, on aineiston hankintaan tehtävä korjauksia heti. Yin (2006) kehottaakin 

suorittamaan aineiston hankintaa ja analyysia rinnakkain, jotta analyysin kautta mahdolli-

sesti löytyvät ongelmat aineiston hankinnassa voidaan korjata heti. Tämä toteutui tutki-

muksessani, kun tarkastelin jälkipuintitallenteita ja havaitsin puutteita taidoissani pitää 

jälkipuinteja. Otin tavoitteeksi kehittää kurssin aikana jälkipuintitilanteet paremmiksi, jotta 

niistä saatava aineisto olisi käyttökelpoisempaa. Jokaisen jälkipuinnin jälkeen kävin tilan-

teen läpi ja etsin teoriasta keinoja parantaa omaa toimintaani. Tapaustutkimuksessa  aineis-

to voidaan kerätä monin eri menetelmin, ja se voi sisältää myös määrällisesti aineistoa, 

jotka kaikki sitten yhdistetään ja käsitellään kokonaisuutena analyysivaiheessa. Tämän 

yhdistämisen katsotaan tukevan mahdollisia löydöksiä. Monipuolisen aineiston haasteena 

on se, että sitä tulee helposti kerättyä liikaa. Tähän kannattaa vastata rajaamalla tutkimus-

kysymykset huolellisesti ja pitämällä aineisto järjestyksessä. Aineiston huolellinen organi-

sointi lisää tutkimuksen reliabiliteettia ja on myös eettisesti oikea ratkaisu. (Yin, 2006) 

Erilaisten sähköisten analyysisovellusten hyödyntäminen nähdään hyväksi, koska se mah-

dollistaa järjestelmällisen aineiston käsittelyn (Baxter ja Jack, 2003). Vaikka tämä pitääkin 

paikkaansa monessa muussakin metodissa, on tapaustutkimuksen aineiston keräämisessä 

Hamilton ja Corbett-Whittier (2013) mukaan otettava huomioon erityisesti muutamia seik-

koja. Aineiston keruu on suunniteltava huolellisesti, jotta tapauksesta saadaan kattava ku-

va. Kerätty aineisto täytyy varastoida huolellisesti, ja tarvittaessa siitä pitää tehdä var-

muuskopiot. Mikäli käytetään elektronista aineistoa, on varmistettava oikeat tiedostomuo-

dot ja turvallisuus. Tutkimuksen eettisyyden kannalta on oleellista, että kerätyt aineistot 

pidetään salassa. Jos aineistossa on nauhoitettua puhetta tai videoita, on niiden litterointi 

suoritettava järjestelmällisesti. Tutkijan on myös pidettävä huolta omista muistiinpanois-

taan, jotta hän voi tarvittaessa palata niihin kuvaillessaan tapausta ja analysoidessaan ai-

neistoa.   

 

Aineiston keruun aloitin ennen kurssia Google Forms -palvelussa tehdyllä kyselylomak-

keella (ks. liite 5). Osallistujien täytyi vastata kyselyyn ennen kurssin alkua, koska tavoit-

teena oli kartoittaa heidän osaamistasoaan keskeisten käsitteiden ymmärtämisessä ja suh-
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teessa kurssin sisältöihin. Alkukyselyyn lainasin yhden kysymyssarjan suoraan Kontkasen 

ja kumppaneiden (2015) tutkimuksesta, jossa pyrittiin määrittämään opettajaopiskelijoiden 

teknologis-pedagogista tietoutta opiskelujen alkuvaiheessa. Alkukyselyn vastaukset tulos-

tin palvelusta taulukkomuotoon, jonka sitten siirsin NVivo -ohjelmaan. Kurssin ensimmäi-

sellä harjoituskerralla ilmoitin osallistujille, että heidän odotetaan osallistuvan tuntien jäl-

keen jälkipuintikeskusteluihin, jotka videoitaisiin. Jokainen osallistuja suostui tähän, mutta 

johtuen kurssin hankalasta aikataulutuksesta, ei läsnäolojen kanssa voinut olla täysin ehdo-

ton. Näin ollen osallistujamäärät (katso taulukko 2 alla) vaihtelivat paljon, mikä on huomi-

oitu tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavana seikkana. Jälkipuintikeskustelut suoritettiin 

ensimmäistä tilannetta lukuun ottamatta eri tilassa kuin missä itse oppitunti tapahtui, ja 

aikaa harjoituskertojen ja jälkipuintikeskustelujen välillä oli viidestä kymmeneen minuut-

tia. Näistä viidestä käydystä jälkipuinnista neljä tallennettiin Ricoh Theta -kameralla, joka 

kuvaa 360 asteen kuva-alaa, ja yksi tunneista tallennettiin noin 180 asteen kuva-alaa ku-

vaavalla kameralla. Theta-kameralla kuvatut videot ajoin Ricohin käsittelyohjelman läpi, 

jotta sain niistä käyttökelpoisen laajakuvan. Kopion kaikki viisi videota kahdelle eri kova-

levylle ja latasin ne QSR NVivo 11 -ohjelmaan litterointia ja analysointia varten. Tällä 

saavutin Hamilton ja Corbett-Whittier (2013) vaatimaa huolellisuutta aineiston käsittelys-

sä. Litteroinnin suoritin siten, että jätin omat puheeni litteroimatta ja keskityin vain osallis-

tujiin. Otin omat puheeni huomioon vain niissä kohdissa, joissa se oli niin olennainen osa 

keskustelua, että ilman minun kommenttiani sitä olisi ollut vaikeaa seurata. 

Taulukko 2.  Eri jälkipuintikerroille osallistuneiden määrät 

 

Kuten aikaisemmin mainitsin, tavassani pitää jälkipuinteja oli puutteita, jotka havaitsin heti 

ensimmäisen tilaisuuden jälkeen. Tähän pyrin keksimään ratkaisun tutustumalla paremmin 

jälkipuinnin teoriaan ja käytännön toteutukseen. Crookall (2013) antaa sovellettavissa ole-
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van mallin, jonka mukaan kokeilin kehittää toimintaani palvelemaan tarkoitusta paremmin. 

Alla olevassa kuviossa (6) avaan kehityskaarta pitkin kurssia. 
 

 
Kuvio 6. Jälkipuinnin kehitysvaiheet. 

 

Jälkipuinnin teoriaa totellen (Crookall 2014; Harviainen et. al., 2012) ohjeistin osallistujat 

kirjoittamaan harjoituskertojen väleissä päiväkirjamaisesti reflektiivisiä esseitä. Painotin, 

että tekstin tulisi olla tiivistä ja pohdiskelevaa, koska en halunnut kahlata analyysivaiheessa 

läpi tekstiä aiheen vierestä. Annoin erityiseksi pohdiskelun kohteeksi oppimisen sisällön ja 

-tavat. Korostin myös, että esseet ovat oleellisia osallistujien oppimisen mahdollistamisen 

lisäksi myös tutkimusaineistona, ja siksi niiden huolellinen tekeminen olisi tärkeää. Ohjeis-

tin, että esseet tuli tehdä käyttäen osallistujan itse valitsemaa pilvipalvelua, jotta jakaminen 

ja varmuuskopiointi olisi helpointa. Kaikki osallistujat palauttivat vaaditun päiväkirjan, 

joista kaksi viimeistä sain vasta keväällä 2017. Päiväkirjat muutin tekstitiedostoiksi, ja 

latasin ne NVivo -ohjelmaan analyysiä varten. 
 

Kurssin lopputyö oli mahdollista tehdä joko yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Lopputyön 

tuli muodostua esittelytekstistä; tunti- ja/tai jaksosuunnitelmasta; valmiista oppimisympä-

ristöstä ladattavine tiedostoineen ja oppimisympäristöä esittelevästä videosta. Kaikki tämä 

tuli ladata kurssin omalle Wikispaces -sivulle tarkasteltavaksi ja hyödynnettäväksi. Valmii-

ta lopputöitä tuli kahdeksan (8) kappaletta, joista kuudessa (6) oli kaikki pyydetyt elemen-

tit. Kahdesta puuttui esittelyvideo, mutta muuten ne olivat käyttökelpoisia. Yksi lopputyö 

jäi kesken siten, että siinä ei ollut virallista tuntisuunnitelmaa eikä esittelyvideota, jonka 

vuoksi en ole ottanut sitä mukaan aineistoon. Kurssin päättymisen jälkeen osallistujat vas-

tasivat loppukyselyyn Google Forms -palvelussa (ks. Liite 6). Saadut vastaukset käsiteltiin 

samalla tavalla kuin alkukyselyn vastaukset. Alla olevassa kuviossa 7 esittelen aineistonke-

ruun etenemisen. 
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Kuvio 7. Aineiston keruun prosessi 

 

5.1.3 Laadullinen sisällönanalyysi  

Aineiston analyysiin Hamilton ja Corbett-Whittier (2013) antavat seuraavan etenemista-

van: 

1. Valmistele ja tee päätöksiä hyvissä ajoin 

2. Lajittele ja valmistele aineisto analyysia varten 

3. Laatu edellä - muista validiteetti, luotettavuus ja täsmällisyys 

4. Valitse analyysimenetelmä 

5. Tunnista, mitkä ovat valitun menetelmän heikkoudet ja vahvuudet 

6. Pidä huolellisesti päiväkirjaa siitä, miten käsittelet ja analysoit aineistoa 

 

Olen valinnut tutkimuksen analyysimenetelmäksi laadullisen sisällönanalyysin, jossa ai-

neisto ensin järjestellään  koodaamalla ja kategorisoimalla se joko teoriasta, aineistosta tai 

näiden kahden yhdistelmästä nouseviin luokkiin/koodeihin.  (Eskola & Suoranta, 1998; 

Gibbs, 2007) Koodauksen rooli laadullisessa tutkimuksessa on olla sekä aineistoa järjeste-

levää että analysoivaa toimintaa. Sen avulla voidaan tunnistaa, tallettaa ja tutkia ajatuksia 

ja ideoita, joita aineistosta löytyy. Järjestelyn puolesta tämä tarkoittaa sitä, että tutkija voi 

koodaamisella ja kategorisoimisella pitää kiinnostavat aiheet ja ideat dokumentoituna ja 

selkeästi järjestyksessä, millä on merkitystä tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Tutki-

muksen tulosten kannalta tärkeämpi seikka on kuitenkin analyysi, jota koodaus ja kategori-
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sointi taas edistävät, koska se itsessään on jo aineistoa tulkitseva prosessi. Yksi tapa lähes-

tyä koodausta ja kategorisointia on pragmaattinen tapa, jossa aineistoa koodataan aluksi 

sen perusteella, mikä on kiinnostavaa. Sen jälkeen pohditaan oman teoreettisen viitekehyk-

sen kanssa, miksi kyseinen kohta on kiinnostava. Kolmannella analyysikierroksella pohdi-

taan, miksi olen tutkijana kiinnostunut juuri tästä kohdasta. (Bazerley & Richards, 2000) 

 

Sisällönanalyysi ei kuitenkaan saa pelkistyä pelkäksi luokitteluksi ja alkuvaiheen analyy-

siksi tai esiintymistiheyden kirjaamiseksi, vaan on perehdyttävä ilmiöön liittyviin sisällölli-

siin merkityksiin, joita ilman voi aineistosta jäädä paljon analyysin kannalta tärkeää hyö-

dyntämättä. (Salo, 2015; Eskola & Suoranta, 1998) On tärkeää ymmärtää, että analyysi ei 

voi olla aineiston käsittelyn viimeinen vaihe, vaan tutkimuksen on oltava syklistä toimintaa 

(Seitamaa-Hakkarainen, 2000). Salo (2015) kritisoi pelkästään kategorisointiin keskittyvää 

sisällönanalyysiä, koska sen katsotaan olevan ongelmallinen suhteessa laadullisen tutki-

muksen periaatteisiin. Ongelmallisuus nousee siitä, että se tekee laadullisen aineiston ana-

lyysista pintapuolista. Ruusuvuoren ja kumppaneiden (2010) artikkelissa painotetaan laa-

dullisen tutkimuksen luonnetta tutkimuksena, joka pyrkii löytämään aineistosta uusia ja 

aikaisemmin havaitsemattomia asioita sekä uusia tapoja kuvailla inhimillisiä todellisuuk-

sia. St. Pierren ja Jacksonin (2014) artikkelissa todetaan, että analyysin pitäisi olla “sot-

kuista”, koska yksinkertainen koodaus sortuu helposti tukeutumaan positivismiin ja tilas-

tolliseen analyysikäytäntöön, jolloin tekstin sisällön syvällisempi tarkastelu jää helposti 

tekemättä. Aineiston analyysi ei voi myöskään olla eräänlaista “jälkiviisautta” tutkimuksen 

loppuvaiheessa. Jotta tutkimus on koherentti ja luotettava kokonaisuus, on analyysi oltava 

huolellista ja täsmällistä sekä avointa, selkeää ja loogista. Analyysin aikana tutkimuskysy-

mykset saattavat muuttua tai tarkentua, mutta se on luonnollista. (Hamilton ja Corbett-

Whittier, 2013) 

Kolmivaiheinen analyysiprosessi	

Analyysin koodaus- ja kategorisointivaiheen aloitin käymällä läpi osallistujien kirjoittamat 

päiväkirjamerkinnät paperille tulostettuna. Luin tekstit aluksi läpi kolme kertaa huolellises-

ti, jonka jälkeen keskityin yksittäisten henkilöiden tekstien sisältöihin vuorotellen. Viiden-

nellä lukukierroksella alleviivasin kaikissa teksteissä ilmaantuneita kiinnostavia kohtia 

sekä aineistolähtöisesti että teoreettisen viitekehyksen perusteella. Sisällönanalyysin koo-

daus- ja kategorisointivaiheessa hyödynsin työskentelyssä laadullisen tutkimuksen aineis-
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tohallinnointiin ja analysointiin tarkoitettua NVivo-ohjelmaa. Olin ladannut koko aineis-

ton, lukuunottamatta lopputöitä, ohjelmaan käsittelyä ja analysointia varten. Alla olevassa 

kuviossa 8 olen avannut kolmevaiheiseksi muodostunutta analyysiprosessia.  

 

 

Kuvio 8. Analyysin eteneminen ja sen vaiheet. 

 

Laadullinen sisällönanalyysi oli minulle uusi metodi, jonka syvällinen ymmärtäminen 

osoittautui ensivaikutelmaa hankalammaksi. Vaiheessa yksi meni kauan aikaa sisällönana-

lyysin ymmärtämiseen ja aineiston valmisteluun. Lähdin samalla varovaisesti koodaamaan 

päiväkirjoja aineistolähtöisesti, kuitenkin pitäen mielessä teoreettisen viitekehyksen ja tut-

kimuskysymykset. Ensimmäisen vaiheen alustavassa koodauksessa syntyivät koodit, jotka 

on listattu alla olevaan taulukkoon 3. Koodien (NVivo-ohjelma puhuu noodeista) nimeä-

minen oli minulle hyvin orgaaninen prosessi, ja tästä syystä ne saattavat vaikuttaa sekavil-

ta. Tiedostan tässä olevan kokemattomuudesta johtuvan ongelman, ja se onkin huomioitu 

luotettavuuteen vaikuttavana seikkana. Pidin kuitenkin huolta, etteivät koodit olleet merki-

tykseltään/sisällöltään päällekkäisiä.  
 

Oppimisen alle koodasin kaiken, missä osallistujat puhuivat siitä, mitä he olivat oppineet. 

Yhteisöllisen oppimisen alle koodasin ne kohdat, missä osallistujat mainitsivat tehneensä 

ja oppineensa yhdessä toisten kanssa. Peli oppimisympäristönä -koodin alle kokosin kaikki 

ne kohdat, joissa osallistujat puhuivat pelistä. Tuntemukset taas kokosivat kaikki osallistu-

jien maininnat siitä, miltä heistä tuntui. Ensimmäisellä koodauskierroksella lisäsin kolme 
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uutta koodia, koska teksteistä nousi lukukertojen aikana mielenkiintoisia pätkiä. TPACK-

koodi sai nimensä hätäisesti, ja sen alle kokosin kaikki maininnat TVT:stä. Maininnat jäl-

kipuinneista ja esseistä sekä myöhemmin tapahtuneesta oppimisesta kokosin Debrief-

koodin alle. Tuntemuksien koodaaminen ei tuntunut riittävältä, joten koodasin maininnat 

kokemisesta ja kokemuksista Kokemuksia-koodilla. Koodauskierroksilla 1 ja 2 on samoja 

koodeja, mutta kuten kuviosta 8 voi havaita, ei ensimmäisessä vaiheessa koodattu koko 

aineistoa. Ennen toista koodauskierrosta huomasin, etten ollut osannut järjestää aineistoa 

NVivossa oikealla tavalla. Loin jokaiselle osallistujalle oman tapauksen (NVivossa Case), 

jolloin pystyin seuraamaan yhden osallistujan tekstejä läpi aineiston. Tämä oli työläs, mut-

ta oleellinen vaihe. 
 

Taulukko 3.  Ensimmäisen kahden koodauskierroksen koodit ja luodut kategoriat. 

 

 
 

Koodauskierros 2 ja kategorisointi on esitetty kuviossa 8 kahtena erillisenä vaiheena sel-

vyyden ja seuraamisen helpottamisen vuoksi, vaikka ne sisällönanalyysin syklisen ja “sot-

kuisen” (Seitamaa-Hakkarainen, 2000; St. Pierren & Jackson, 2014) toteuttamisen vuoksi 

tapahtuivatkin osittain päällekkäin. Kategorisoinnin aikana muutin yhden koodin nimeä ja 
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siirsin sen kategorian nimeksi. Tämä järjestely ja selkeyttäminen lähti tarpeesta pohtia teo-

reettisen viitekehyksen kanssa, miksi ensimmäisellä kierroksella koodatut asiat ovat kiin-

nostavia, kuten Bazerley & Richards (2000) ohjeistavat. Mitä opin (Loppukysely) -

kategorian määrittelin kuvaamaan kaikkea sitä, mitä osallistujat kertoivat oppineensa kurs-

sin aikana. Sen alle asetin neljä eri koodia, joita käytin koodatessani loppukyselyn vastauk-

sia. Mikä on oppimisympäristö -koodin alle tuli osallistujien vastaukset kysymykseen: Mi-

kä on oppimisympäristö? Kaikki maininnat loppukyselyssä, jossa osallistujat mainitsivat 

oppimansa asiat TVT:n käytöstä, tulivat Mitä opin TVT-koodin alle. Osallistujien kerto-

mukset siitä, mitä he oppivat peleistä ja niiden opetuskäytöstä, järjestin Mitä opin peleistä-

koodin alle. Kaiken muun oppimisen määrittelin kuuluvan Mitä muuta opin -koodin alle. 

Alkukyselyyn koodaamistani pätkistä muodostui kategoria Mitä tiedän (Alkukysely), min-

kä tarkoitus oli kuvata sitä tietoa, mitä osallistujat omasivat ennen kurssia. Mitä osaan TVT 

-koodin alle tuli vastaukset alkukyselyn kysymykseen: Taitoni TVT:n käytöstä opetukses-

sa? Vastaavasti Mitä tiedän TVT-koodin alle asetin vastaukset kysymykseen: Tietoni 

TVT:n käytöstä opetuksessa? Osallistujien käsitykset oppimisympäristöistä ennen kurssia 

laitoin Mitä tiedän oppimisympäristö -koodin alle. Loput kategorioista ja niiden alle tulleet 

koodit selviävät taulukosta 3 ja aikaisemmasta tekstistä. Alkukyselyn vastauksia olin käy-

nyt kevyesti läpi jo ennen kurssia. Kiinnitin silloin huomiota eniten nopeasti luettaviin dia-

grammeihin ja niihin liittyviin perusteluihin, jotta saisin kuvaa osallistujien osaamisesta. 

Silloin en kuitenkaan tehnyt mitään syvällisempää analyysiä. 
 

Kolmannella koodauskierroksella pyrin selvittämään, millä tavalla saan saan aineistosta 

vastauksia sen hetkisiin tutkimuskysymyksiin. Kolmannen koodauskierroksen koodit ja 

niistä muodostetut kategoriat on esitelty alla olevassa kuviossa 9. Aloitin kierroksen luo-

malla kaksi yläkategoriaa RQ1 (Research Question = tutkimuskysymys) ja RQ2. Sillä het-

kellä tutkimuskysymykseni olivat: RQ1: Millä tavalla osallistujien käsitys oppimisympä-

ristö-käsitteestä muuttui kurssin aikana? ja RQ2: Millä tavalla ja mitä osallistujat oppivat 

kurssin aikana ja miten se näkyy kurssin lopputöissä? Keskityin ensin RQ2-kategoriaan, 

jonka alle loin mitä- ja miten-koodit. Niiden alle koodasin pätkiä, jotka vastasivat tutki-

muskysymykseen. Kohdistin koodaamisen aikaisemmin luomaani Miten ja Mitä opin -

kategoriaan, koska tavoitteeni oli tarkentaa ja syventää aikaisempaa analyysiä. Päädyin 

lopulta tarkentamaan analyysiä siten, että loin miten-koodin alle Myöhemmin-, Tekemällä- 

ja Yhdessä-koodit, jotta saisin paremman käsityksen siitä, miten osallistujat kertoivat oppi-

neensa. Myöhemmin-koodin alle koodasin viittaukset, joissa osallistujat selkeästi kertoivat 
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oppineensa jälkipuinnin avulla tai ajan kanssa. Viittaukset, joissa osallistujat kertoivat op-

pineensa tekemällä ja kokeilemalla, tulivat Tekemällä-koodin alle. Yhdessä-koodin alai-

suuteen ohjasin kaikki viittaukset, joissa osallistujat kertoivat yhteisöllisestä oppimisesta ja 

yhteistyöstä toisten kanssa. Tämän jälkeen kiinnitin huomioni Mitä-koodiin, jonka alle loin 

Opin TVT- (viittaukset TVT:n käytöstä oppimisesta), Opin yhteisö- (viittaukset mitä opittu 

yhteisöllisestä oppimisesta) ja Opin opettaminen -koodit (viittaukset mitä opittu opettami-

sesta). Otin huomioon kurssin teoreettisen viitekehyksen koskien erityisesti teknologis-

pedagogista -tietoa (Koehler ja Mishra, 2009; Kontkanen et. al., 2015), ja loin Opin TVT-

koodin sisälle vielä Ohjelmointi- (viittauksia mitä on opittu ohjelmoinnista), Suunnittelu- 

(viittaukset opetuksen suunnitteluun), Opettaminen- (viittaukset opettamisesta oppimiseen 

ja Teknologia- (viittaukset mitä on opittu teknologioista), jotta voisin tarkemmin ymmär-

tää, mitä osallistujat ovat oppineet TVT:n käytöstä opetuksessa. Tajusin tässä vaiheessa 

myös sen, että koska kurssin viitekehyksenä toimi Minecraft, oli syytä myös etsiä viittauk-

sia siihen. Lisäsin Mitä-koodin alle Minecraft-koodin, jonka alle tuli kaikki viittaukset sii-

tä, mitä osallistujat kertoivat oppineensa Minecraftista. 
 

 
Kuvio 9. Kolmannen koodauskierroksen koodit ja kategoriat 

 

Seuraavaksi keskityin löytämään vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. RQ1-

kategorian alle koodasin alku- ja loppukyselyistä osallistujien käsitykset oppimisympäris-
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töistä Ennen-koodin (alkukyselystä) ja Sitten-koodin (loppukyselystä) alle. Näistä kahdesta 

lähdin analysoimaan vastauksia teoreettisen viitekehyksen pohjalta, jossa sanottiin, että 

oppimisympäristöjen tulee olla tarkoituksenomaisesti suunniteltuja kokonaisuuksia. Hain 

teksteistä viittauksia edellä mainittuun Tarkoitus-koodin alle. Tällä pyrin selvittämään, 

muuttuvatko vastaukset kurssin jälkeen, ja jos muuttuvat, niin kuinka paljon. Analyysin 

edetessä kävi kuitenkin niin, että hylkäsin koko tutkimuskysymyksen tutkimukseni kannal-

ta merkityksettömänä. Saamani palautteen perusteella jaoin RQ2:n kolmeen osaan muo-

dostaen siitä kolme erillistä tutkimuskysymystä, jotka esittelin luvussa Tutkimuksen tavoi-

te ja tutkimuskysymykset. 

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa kohdistin tarkastelun osallistujien tekemiin lopputöihin 

ja pyrin löytämään vastauksen kolmanteen tutkimuskysymykseen. Tässä vaiheessa toin 

lopputöiden tekstiosat NVivo ohjelmaan tarkastelua varten. Videoita en tuonut sinne, vaan 

tarkastelin niitä niiden omilla YouTube-kanavilla. Ensin määrittelin yleisluontoisesti min-

kälaisia oppimiskokonaisuudet olivat, ja sitten lähdin katsomaan näkyvätkö opitut asiat 

niissä. Seuraavaksi etsin suunnitelmista ja videoista kohtia, missä Mitä-kategorian alle 

koodatut ajatukset tulisivat esiin. Tämä vaihe oli varsin orgaaninen ja eteni hitaasti. Luotin 

aineistontuntemukseeni ja koodaukseeni, joita käytin rinnakkain, kun tarkastelin lopputöi-

den sisältöjä. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kun otetaan huomioon tapaustutkimuksen luotettavuus, on ymmärrettävä sen perusperiaat-

teet, jotka olen avannut luvussa 5.1. Tapaustutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tapaus-

ta on tutkittu kattavasti, käyttäen monipuolista aineistoa (Yin, 2003; Baxter & Jack, 2008). 

Aineiston keruun aikana nähdään myös oleelliseksi tehdä muutoksia, mikäli tutkija näkee 

sen tarpeelliseksi (Yin, 2006) Tutkimukseni aineisto oli monipuolinen ja laaja, jopa liian-

kin laaja, koska en pystynyt hyödyntämään sitä kokonaan tämän tutkielman puitteissa. Ai-

neiston keruun aikana reflektoin omaa toimintaani ja pyrinkin kehittämään sitä, kuten lu-

vussa 5.1.2 olen avannut. Tutkijan aktiivista osallistumista  pidetään tärkeänä, jos suunnak-

si valitaan osallistuva tutkiminen, koska silloin tutkija pääsee tarpeeksi lähelle tutkittavaa 

tapausta (Yin, 2006; Baxter & Jack, 2008). Näin myös väistetään positiivinen vahvistuson-

gelma, koska ennakko-oletukset eivät pääse vaikuttamaan, kuten esimerkiksi struktu-

roiduissa kyselyissä helposti käy (Flyvbjerg, 2016). Osallistuin tutkimusta varten järjeste-
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tylle kurssille intensiivisesti, ja johdin käytyjä jälkipuinteja. Halusin näin varmistaa, että 

tutustuisin tapaukseen ja osallistujiin huolellisesti ilman ennakko-oletuksia. Osallistujat 

edustivat laajasti tiedekunnan opiskelijoita ja heidän ikäjakaumansa oli suuri. Taitotasot 

pelien ja TVT:n käytössä olivat laidasta laitaan. Heterogeeninen osallistujajoukko lisää 

luotettavuutta. Tapaustutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkija esittelee tapauksen ja 

sen analyysin seikkaperäisesti ja huolellisesti (Yin, 2006). Olen pyrkinyt olemaan mahdol-

lisimman huolellinen ja avoin esitellessäni sekä tapauksena ollutta kurssia ja tapauksen 

analysointiin käyttämääni tekniikkaa. Olen myös tunnustanut mahdolliset ongelmat ja ke-

hityskohteet, mitkä havaitsin.  

 

Luotettavuutta vähentää se, että isoon osaan aineiston keruussa nostettu jälkipuintimene-

telmä ei ollut sillä tasolla kuin jälkipuintiin liittyvä teoria toivoo (Crookall, 2010). Tämä 

johtuu suoraan koulutuksen puutteesta. Kuten olen luvussa 5.1.2 kertonut, pyrin kehittä-

mään omaa toimintaani, jotta jälkipuinnit olisivat laadukkaampia ja toimisivat osallistujien 

parhaaksi. Aineiston hankintaan ja sitä kautta tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös 

se, että en pystynyt vaikuttamaan tarpeeksi aikataulutukseen. Tästä syystä osallistujien 

määrä jälkipuinneissa vaihteli valtavasti, kuten olen avannut luvussa 5.1.2. Epäilen, että 

paljon asioita jäi sanomatta, mutta toivon kirjoitelmien korvanneen niitä kertoja siltä osin. 

Lisäksi aineistossa oli puutteita, jotka johtuivat liian lempeästä suhtautumisesta kurssille 

osallistujiin, jolloin kävi niin, että kaikki palautetut kirjoitelmat ja lopputyöt eivät olleet 

toivotun laajuisia. Tässä osallistujien liian läheinen tunteminen tuli vaikuttamaan luotetta-

vuuteen negatiivisesti, koska kiltteyttäni en osannut vaatia tarpeeksi. Olen avannut analyy-

sin tekemistä mahdollisimman hyvin, ja sieltä voi varmasti huomata kokemattomuuteni. 

Myönsin luvussa 5.1.2, että se näkyy mm. huolimattomassa tavassa nimetä koodeja ja ana-

lyysin ymmärtämisessä. Analyysimenetelmä olisi tarvinnut huolellisempaa tutustumista ja 

opettelua, jotta se olisi voinut toimia paremmin. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa 

myös suunnitelmallisuuden puute ja huonosti pitämäni päiväkirjat. Tutkimussuunnitelma 

ja  tutkimuksen aikana pitämäni päiväkirja eivät olleet riittävän tarkkoja, joka näkyi vai-

keudessa kohdistaa ja rajata tutkimusta. Pidän myös valitettavana sitä, että vaikka tutustuin 

aikaisempaan tutkimukseen, en tehnyt sitä riittävästi. Huomasin puutteet vasta niin myö-

hään, ettei sille voinut enää tämän aikataulun puitteissa tehdä mitään. Mahdollisia jatkotut-

kimuksia varten se on kuitenkin hyvä pitää mielessä ja sitä kautta löytää parempi lähesty-

miskulma aineiston hyödyntämistä varten. 
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Tutkimuksen eettisyyttä tarkastellessa on otettava huomioon tutkittavien itsemääräämisoi-

keuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen ja osallistujien yksityisyys ja tie-

tosuoja (TEKN, 2017). Kaikki kurssille osallistujat suostuivat (suullisesti) olemaan osana  

tutkimusta ja suostuivat siihen, että heidän tuotoksiaan ja puheitaan tutkitaan. Heille myös 

selvennettiin mitä tehdään, kuka tekee ja mikä on tutkimuksen tavoite. Tämä on itsemää-

räämisoikeuden kannalta sekä eettisesti oikein että arveluttavaa, vaikka tutkimuseettinen 

neuvottelukunta pitääkin suullista suostumusta riittävänä. Kirjallinen suostumus on aina 

luotettavampi mahdollisissa ristiriitatilanteissa. Vahingoittamisen välttämiseksi pidin huol-

ta ettei osallistujille tule mitään seuraamuksia tutkimukseen osallistumisesta, ja ettei heitä 

vahingoiteta henkisesti tai fyysisesti. Tämä tapahtui mm. siten, että varmistin osallistujien 

pääsyn töihin ja muihin menoihin, vaikka he sen seurauksena eivät aina voineet osallistua 

kaikkeen. Pyrin olemaan myös jatkuvasti tarjoamassa tukea ongelmatilanteissa, jottei osal-

listuminen tutkimukseen aiheuttaisi turhaa stressiä. Osallistujien yksityisyyttä varjelin 

anonymisoimalla osallistujien tekstit muotoon mies1 jne. sekä nainen1 jne. Korvasin viit-

taukset henkilöihin kaikista teksteistä edellä mainituilla koodeilla. Videoidut aineistot ar-

kistoin, enkä julkaise niistä ruutukaappauksia ilman henkilöllisyyden salaamista (esim. 

sumennetaan kasvot). Pelkään kuitenkin, että monesta tarkistuskierroksesta huolimatta on 

mahdollista, että aineistoon jää joitain nimiä. Tämän välttämiseksi tulen tekemään vielä 

varmistuskierroksen koko aineistolle, mikäli se luovutetaan jatkotutkimuksia varten yli-

opistolle. 
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6 Tulokset 

Tutkimukseni tulokset avaan kolmessa osassa, mukaillen tutkimuksen kolmea tutkimusky-

symystä. Tulen esittämään sekä koodauksen esiintymistiheyksiä että lainauksia teksteistä, 

joita avaan nojaten teoriaan. Tämän lisäksi tuon tarkasteluun alkukyselyn vastauksia, koska 

ne antavat tukea myöhemmille havainnoille. 

6.1 Miten osallistujat oppivat? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli selvittää, miten osallistujat oppivat kurssin aikana. 

Analyysin eteneminen tämän tutkimuskysymyksen kohdalla eteni suhteellisen suoraviivai-

sesti; etsimällä aineistoista viittauksia jotka vastasivat kysymykseen Miten. Tähän löytyi 

85 viittausta (f=85), mikä mielestäni yllättävän vähän, ottaen huomioon pyyntöni reflektoi-

da omaa oppimista myös niin, että he pohtisivat miten he oppivat. Avasin luvussa 5.1.3, 

miten tarkensin Miten-koodin analyysiä luomalla sen alle Myöhemmin-, Tekemällä- ja 

Yhdessä-koodit. Myöhemmin koodi sai 13 viittausta (f=13), joista 10 tuli loppukyselystä, 

kaksi jälkipuinneista ja yksi kirjoitelmista. Loppukyselyn dominoivaa asemaa selittää var-

maankin se, että siinä erikseen kysyttiin miten osallistujat kokivat tuntien jälkeen käydyt 

jälkipuinnit suhteessa oppimiseen. Kysymys oli kaksiosainen, jossa ensin osallistujat vas-

tasivat kysymykseen likert-asteikolla, josta tulokset löytyvät alla olevasta kuviosta 10. Tä-

män jälkeen heitä pyydettiin perustelemaan vastauksensa avoimeen osaan. Yhdessä likert-

asteikosta saatujen vastausten perusteella voidaan sanoa, että pääosin osallistujat pitivät 

jälkipuinteja positiivisena toimintana. 
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Kuvio 10. Loppukyselystä nostettu pylväsdiagrammi.  

1 = Ei edistänyt ollenkaan oppimista ja 5 = Edisti oppimista hyvin paljon. 
 

“Oli mielenkiintoista kuulla miten muut olivat kokeneet pelaamisen ja mihin asioi-

hin kiinnittivät huomiota. Välillä tuli ihan uusia näkökulmia.” 

Kokemusten jakaminen tuli esiin, kuten Crookall (2014) painotti. Juuri tämän jakamisen 

avulla osallistujat voivat saavuttaa oppimista, koska se avaa uusia näkökulmia, kuten tämä 

osallistuja kirjoitti.  
 

“Jälkipuinnit kokosivat tunnilla käydyt asiat kokonaisuudeksi ja helpotti ymmärtä-

mään paremmin opetettuja asioita ja oppimaankin.” 

Osallistuja piti tärkeänä jälkipuintien kokoavaa toimintaa. Tässä tullaan juuri siihen, että 

koska pelitilanne itsessään on niin lumoava, ei syvälliselle oppimiselle jää tilaa (Crookall, 

2014; Peters & Vissers, 2004) Irtautuminen pelitilanteesta ja erillinen kokoava ja jakamista 

korostava keskustelu toimii oppimisen herättäjänä. 
 

“Tajus vasta ens kerralla, että mitä mä opin viimeksi täällä” 

Tässä näkyy kurssin spiraalimainen eteneminen, jossa aikaisemmin opittu tulee merkityk-

selliseksi seuraavalla kerralla (Gibbs, 2014; Harden, 1999). Osallistuja rohkeasti myönsi 

jälkipuintikeskustelun aikana ymmärtäneensä edellisen tunnin asiat vasta viikon jälkeen. 

Tässä auttoi varmasti myös kulunut aika, joka antaa mahdollisuuden reflektioon ja oman 

oppimisen analysointiin (Harviainen et. al. 2012). 
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Tekemällä-koodin alle kertyi viitteitä 21 kappaletta (f=21), joista yhdeksän (f=9) tuli lop-

pukyselyistä, kuusi (f=6) kirjoitelmista ja kuusi (f=6) jälkipuinneista. Näistä viittauksista 

kuudessa lopputyötä pidettiin merkittävänä apuna oppimiselle, koska siinä nähtiin monen 

asian selkeytyvän. Kurssin lopputyön idea oli antaa mahdollisuus osallistujille koota oppi-

maansa isommaksi kokonaisuudeksi, ja tältä osin se onnistui. 
 

“Mulle se oli tosi tärkeetä, että me ite tehtiin niitä oppimisympäristöjä, siinä oi-

keesti vasta tajus mistä on kyse.” 

“sitten ku alko sitä omaa oppimisympäristöä tekemään, sitten alko hoksaamaan 

vasta niitä, että miten niitä voi käyttää hyväksi” 

“Pelin käyttäminen opetuksessa avautui parhaiten omaa oppimiskokonaisuutta 

suunniteltaessa” 

Kertaava ja kokoava tehtävä, jossa osallistujat pääsivät yhdistelemään vapaasti oppimaansa 

ja osaamistansa, antoi selvästi paljon. Kuten mainitsin luvussa Osallistujista ja kurssista, 

kurssin yksi tavoitteista oli, että osallistujat oppivat hyödyntämään MinecraftEdua oppi-

misympäristönä ja opetusvälineenä. 
 

“se tapahtu se oppiminen siinä, että teet” 

“mä ainakin opin parhaiten vain pelaamalla.” 

“I learned mostly by doing, trying, failing and trying again. I played the game at 

home and tried to figure out what to do and how to do it.” 

“Kurssin aikana eniten opin kokeilemalla erilaisia asioita. Kokeilemisen ja erheen 

kautta opittu jäi eniten mieleen ja osasin seuraavalla kerralla välttää virheet esi-

merkiksi oppimisympäristöä luodessa.” 

Tekemällä oppiminen näkyi myös useasti näin suoraan. Tämä puhuu sen puolesta, että ai-

nakin tällaisen työkalun opettamisessa opettajan luentomainen opetustyyli tuskin tuottaa 

parhaita tuloksia. Tärkeämpää on antaa tukea silloin kun siihen tulee tarve mutta osata höl-

lätä sitä, kun oppilas ei sitä enää tarvitse (Gibbs, 2014) Ottaen huomioon pelin luonne va-

paamuotoisena hiekkalaatikkona, kokeileminen on varmasti varsin luonteva tapa lähestyä 

pelaamista. Pelien tiedetään olevan motivoivia (Huang 2010), ja kun pidetään mielessä, 

ettei suurin osa ollut pelannut Minecraftia lainkaan (ks. kuvio 11 alla), ja se kuinka vähän 

kerrallaan osallistujat kertoivat yleensä pelaavansa (ks. kuvio 12 alla),  oli mielenkiintoista 

havaita kuinka paljon vaivaa osallistujat näkivät pelin opettelemiseksi kaihtamatta sinni-

kästä yrittämistä, josta eräs osallistuja osuvasti sanoi jälkipuinnissa: 
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“Pitää puskea päätä seinään” 

 

 
Kuvio 11. Alkukyselystä nostettu pylväsdiagrammi. 

jossa 1 = En lainkaan ja 5 = Erittäin paljon. 
 

Alemmassa diagrammissa on virhe siten, että punaisen osuuden minuuttimäärän pitäisi olla 

10-30 min. Näin osallistujat sen ovat ymmärtäneet, joten virheellä ei ole vaikutusta vasta-

usten laatuun. 
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Kuvio 12. Alkukyselystä nostettu ympyrädiagrammi. 

 

Osallistujat kertoivat opetelleensa peliä vapaa-ajalla, ja siihen heitä kannustettiinkin. Kävin 

itsekin osallistumassa niihin pelisessioihin niiltä osin kuin oli mahdollista ja kun koin sen 

tarpeelliseksi. Toimin myös käytännön teknisenä tukihenkilönä parhaani mukaan silloin, 

kun osallistujilla ilmeni vaikeuksia mm. liittyä palvelimelle tai käynnistää omaa palvelinta. 

 

Yhdessä-koodi sai eniten viittauksia (f=51) ja lähteet jakautuivat aika tasaisesti: kirjoitel-

mien (f=16), loppukyselyiden (f=19) ja jälkipuintien (f=16) kesken. Jo pelkästään viittaus-

ten määrästä voidaan päätellä, että osallistujat kokivat oppineensa paljon yhdessä toisten 

kanssa. Yhteisöllinen työskentely on yksi tulevaisuuden taidoista (Binkley et. al., 2012), 

joita Qian ja Clark (2016) mukaan pelien avulla voidaan opettaa. Tältä osin kurssi onnistui 
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palvelemaan tarkoitustaaan. Aineistosta on havaittavissa se, että osa yhteistyöstä oli puh-

taasti avun kysymistä: 

“kaveri autto kyllä tosi paljon vieressä aina. Sai tukea, koska yksin ei ois tullu mit-

tään.” 

“kysyä siitä vierestä, että miten sä tommosen teit.” 

“Opin myös eniten toisia seuraamalla tai heiltä kysymällä.” 

“Isoin rooli jouhevalla oppimisella oli siinä, että viereen osui sattumalta peliä pal-

jon pelaava ihminen, joka osasi lyhyesti ja napakasti auttaa mun pienissä kysymyk-

sissäni” 

 

Osa oli selkeämmin yhteisöllistä työskentelyä, jossa pari tai ryhmä toimii yhteiseen pää-

määrän tähdäten joustavasti ja tukien (Häkkinen & Arvaja, 1999): 

“jokainen autto vähän toista, ei tarvinnu ite selvittää kaikkea” 

“Me opittiin kaikki mitä me opittiin niin käytännössä yhessä” 

“ku välillä tuntu että oma ajatus jää tiettyyn pisteeseen, niin sitten se kaveri jatkaa 

sitä etteenpäin siitä samasta” 

“Mielestäni yhteisöllinen oppiminen toimi hyvin. Jopa pelatessamme yksin kotona 

kävimme keskustelua chatin kautta. Yhteisöllinen oppiminen toteutui myös yhteisten 

projektien tekemisellä” 

“Ei vaellettu niin pimeässä kumpikin yksin, kun toinen pystyi viemään ajatusta 

etenpäin silloin kun itse oli yössä.” 

 

Mielenkiintoinen havainto oli se, että kurssin aikana hyödynnetty Facebook (jatkossa FB)-

ryhmä sekä pelin oma keskustelumahdollisuus nousivat osallistujien mielestä arvokkaaksi 

työkaluksi. Yhteisöllisyyttä ei koettu pelkästään luokassa vaan myös virtuaalisesti pelissä 

ja sosiaalisessa mediassa: 

“Nyt käytimme Facebookin chattia omien juttujen jakamiseen.” 

“Facebook-ryhmä oli mukavasti oppimisen tukena” 

“...ihmisiin sai yhteyden Facebookin kautta ja toisaalta myös koko käyttäjäyhteisö 

oli ulottuvilla wikien ohjeiden avulla.” 

“Jotenkin mielestäni yhteisöllisyyttä oli sekä fyysisessä tietokoneluokassa, että 

verkkoympäristössä.” 

“olin usein skypellä tai Minecraftin keskustelussa kontaktissa muihin pelaajiin.” 
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Tässä ongelmaksi toki muodostuu se, että kaikki osallistujat eivät olleet aktiivisia FB:n 

käyttäjiä. Heitä varten käytin ahkerasti myös sähköpostilistaa, jotta he saisivat kysymyksil-

leen vastauksia. Aivan kaikki eivät kuitenkaan nauttineet yhteisöllisyydestä, joko siksi, että 

he kaipasivat paremmin organisoitua yhteisöllisyyttä tai he kokivat yksin toimimisen luon-

tevammaksi työskentelytavaksi. Tällaiset kokemukset olivat kuitenkin selkeässä vähem-

mistössä. Lopputyö oli ohjeistettu siten, että monenlaiset työskentelytavat olivat mahdolli-

sia, jolloin kaikki saivat eettisyyden nimissä toimia itselleen sopivimmalla tavalla. 

6.2 Mitä osallistujat oppivat? 

Kuten analyysiosiossa kerroin, asetin osallistujien oppimista kuvaavan Mitä-kategorian 

alle teoreettisen viitekehyksen perusteella neljä koodia (Minecraft, Opin opettaminen, Opin 

TVT ja Opin yhteisö), josta otin Opin TVT-koodin tarkempaan tarkasteluun, koska sen alle 

tuli eniten viittauksia. Yhteensä Mitä-kategorian alle tuli 155 viittausta. Opin opettamisesta 

(f=25) koodin viittausten lähteenä toimi jälkipuinnit (f=7), loppukysely (f=3) ja kirjoitel-

mat (f=15). Yleisesti opettamisesta osallistujat oppivat vähemmän kuin esimerkiksi TVT:n 

opetuskäytöstä, joka oli kurssin yksi tavoitteista. Tämä johtuu siitä, ettei kurssi tarjonnut 

mahdollisuutta opetustuokioiden pitämiseen. Opin yhteisö-koodi sai vain viisi viittausta 

(f=5), joista kaksi tuli jälkipuinneista, yksi loppukyselystä ja kaksi kirjoitelmista. Tämä oli 

erikoista, kun ottaa huomioon, että juuri yhteisöllisyys oli osallistujien mielestä iso tekijä 

oppimisen osana ja mahdollistajana. On mielenkiintoista, että kukaan ei juurikaan pohtinut 

oppineensa yhteisöllisestä oppimisesta. 

 

Minecraft-koodi sai 34 viittausta (f=34), jotka jakautuivat siten, että yksi viittaus (f=1) tuli 

jälkipuinneista, 14 viittausta (f=14) loppukyselystä ja 19 viittausta (f=19) kirjoitelmista. 

Luonnollisesti useat kertoivat oppineensa pelaamaan ja ymmärtämään kyseistä peliä sekä 

sen suosiota. Kuten jo aikaisemmin tässä luvussa kerroin, suurin osa ei ollut pelannut Mi-

necraftia koskaan. 

 “Opin mikä on Minecraft ja sen perusasioita.” 

“Tuntuu, että mitä enemmän oppii tuosta pelistä, sen niinku...syvemmälle jotenki 

pääsee..(naurahdus)..mitenhän se sanois..miten syvemmälle menee sen enemmän 

niinku tuntuu olevan opittavaa” 

“Opin ymmärtämään paremmin lasten kiinnostusta Minecraftia kohtaan.” 
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Näen tämän saavutuksena jo itsessään, koska pelien ja pelaamisen, joka on erittäin suosittu 

harrastus lasten ja nuorten keskuudessa (Mäyrä, Karvinen & Ermi, 2016), ymmärtäminen 

on suorastaan yleissivistystä. Opettajien on edes jossain määrin oltava tietoisia siitä mitä 

pelikulttuuriin kuuluu ja minkälaisia kokemuksia lapset ja nuoret sieltä saavat. Omien sa-

nojensa mukaan vähän tai ei ollenkaan peleistä ja TVT:stä tienneet kokivat kuitenkin, ettei 

tämä kurssi ollut riittävä paikkaamaan niitä puutteita. Tämä on täysin ymmärrettävää, kos-

ka aika oli rajallinen, eikä se millään voinut riittää nostamaan heitä samalle tasolle taita-

vampien kanssa. Aineistosta on kuitenkin syytä nostaa seuraava lainaus: 

“Sain muutettua omia käsityksiäni pelaamismyönteisemmäksi ja siksi minulla onkin 

ihan voittajafiilis! :-))” 

“Pelit ovat olennainen ja merkittävä osa tämän päivän lapsen ja miksei aikuisenkin 

elämää, joten uskon, että lapsen mielenkiinnon ylläpitämiseksi oppimisen suhteen 

kannattaa käyttää pelaamista yhtenä osana oppimisen tiellä.” 

Lupaavan positiivisia kommentteja henkilöltä, joka kurssin alussa kertoi ettei ole pelannut 

koskaan mitään pelejä millään koneella, eikä omaa riittäviä TVT-taitoja käyttääkseen tek-

nologiaa opetuksessa. 

 

Minecraftilla nähtiin olevan paljon vahvuuksia ja mahdollisuuksia opetuskäytössä, mikä on 

linjassa teorian kanssa (Anderson, 2011; Gee, 2007). Sen koettiin olevan  yhteisöllisyyteen 

ja yhteistyöhön ohjaava: 

“Minecraftilla on aika paljon tarjottavanaan just nimenomaan ryhmäopetuksessa, 

ja työntää vuorovaikutuksellisuuteen.” 

 

opettajan ja oppilaiden luovuutta edistävä: 

“MC:n suurimmat edut lienevät se, että se jättää valtavasti tilaa sekä opettajan että 

oppilaan luovuudelle” 

 

monipuolinen ja joustava ympäristö: 

“Minecraft on hyvä esimerkki pelistä, jossa on maailma on tarpeeksi vapaa ja mo-

nipuolinen, jotta sen käyttö opetuksessa on mielekästä.” 

ohjelmoinnin opettamista kiinnostavasti mahdollistava: 
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“Olen varsin vakuuttunut siitä, että ohjelmoinnin opettaminen turtlen avulla voi ol-

la hyvinkin toimivaa, ja se palvelee myös muiden ohjelmointisovellusten käyttöä.” 

 

sekä motivoiva ja kiinnostava peli, joka vaatii kuitenkin opettajalta paljon valmisteluja. 

Osallistujille tuli tutuksi myös pelin rajoitukset sekä teknisesti että sisällöllisesti. Osallistu-

jat olivat huolissaan koulun koneiden suorituskyvystä palvelinta pyörittäessä ja siitä, hallit-

sevatko he pelin tarpeeksi hyvin. Aineistosta oli havaittavissa myös se, että kurssin edetes-

sä tuntemukset muuttuivat, ja loppukyselyssä kaikki vastasivat kuitenkin pääosin positiivi-

sesti kysymykseen, jossa haluttiin tietää osallistujien halusta hyödyntää MinecraftEdua 

opetuksessa, kuten alla olevasta kuviosta 13 voi havaita. 

 

Kuvio 13. Loppukyselystä nostettu pylväsdiagrammi 

jossa 1 = erittäin epätodennäköistä ja 5 = erittäin todennäköistä. 
 

Aineistosta nousi selkeästi eniten esiin se, että osallistujat kokivat oppineensa TVT:stä 

paljon. Viittauksia löytyi 91 (f=91), ja ne olivat jakautuneet siten, että jälkipuinneista tuli 

10 viittausta (f=10), loppukyselystä 47 viittausta (f=47) ja kirjoitelmista 34 viittausta 

(f=34). Jälkipuintien vähäisen esiintymisen voidaan arvella johtuvan siitä, että ne keskit-

tyivät ennen kaikkea pelistä nousseisiin kokemuksiin ja tunteisiin, joiden jakamisen kautta 

oppiminen voisi nousta esiin. Monimutkaisemmat pohdinnat tarvitsevat selvästi aikaa, jota 

kirjoitelmat ja loppukysely antoivat. Kuten analyysia esitellessäni kerroin, tarkensin koo-

dausta tämän osalta siten, että etsin Opin TVT-koodin sisältä tarkemmin niitä asioita, mistä 

osallistujat puhuvat. Käyttäen teoreettista viitekehystä (Koehler ja Mishra, 2009; Kontka-

nen et. al., 2015)  ja aineistosta nousevia kiinnostuksen kohteita, loin koodit Ohjelmointi 
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(f=24), Opettaminen (f=51), Suunnittelu (f=14) ja Teknologia (f=9). Teknologia osuus jäi 

niin pieneksi ja sen sisällöt osin päällekkäisiksi muiden kanssa, että jätän sen erittelemättä 

tässä. Toisin kuin opettaminen yleisesti ajateltuna, sai TVT:n opettamiseen liittyvät seikat 

paljon huomiota osallistujien mielessä. Viittaukset jakaantuivat siten, että jälkipuinneissa 

se nousi esiin kahdesti (f=2), loppukeskusteluissa 35 kertaa (f=35) ja kirjoitelmissa 14 ker-

taa (f=14). TVT:n käyttö opetuksessa nähtiin ennen kurssia koettiin pääosin kohtalaisiksi 

tai rajoittuneiksi. 

“Taidot ovat vähäiset ja joudun koko ajan opettelemaan itselle uutena asiana eri 

mahdollisuuksia.” 

“Taitoni käyttää tvt:tä ovat mielestäni myös perustasoa. Tarkoitukseni on hyödyn-

tää tvt:tä opetuksessa ja opetella sen eri osa-alueita sekä oppia uusia juttuja sen 

hyödyntämiseen opetuksessa.” 

 

Kurssin jälkeen osallistujat kokivat saaneensa kurssilta paljon oppia. Usko omiin kykyihin 

ja TVT:n opetuskäytön tärkeyteen parani. Ajankohtaisuus korostui ja vastauksista paistoi 

innokkuus, joka kuvaa mielestäni sitä, että osallistujat ovat saaneet onnistumisen koke-

muksia. Osallistujat kertoivat oppineensa uusia sovelluksia ja heidän ymmärryksensä 

TVT:n mahdollisuuksista parani. Kurssin aikana käytetyt ja tehtävänannoissa esiintyneet 

YouTube- videoiden julkaiseminen ja wiki-sivustojen käyttö nousi esiin usein. Pelien käyt-

tö oppimisympäristöinä oli arvioitu hyvin. Niiden tarvitsema suunnitelmallisuus ja vaivan-

näkö oli sisäistetty, mikä on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa (Manninen et. al., 

2007; Gross, 2007). Pelien nähtiin tarjoavan motivoivia ja luovuutta edistäviä mahdolli-

suuksia, jos niitä käytetään oikein. 

“Opin, että peliä voi yhdistää melkeinpä mihin tahansa opetuksen sisältöihin. Us-

kon pelin olevan motivoiva tapa oppia asioita ja vähintään tuovan mukavaa vaihte-

lua perinteisiin opetusmuotoihin.” 

 

Aina kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan täydellisesti, ja osallistujat oppivat kyllä mitkä 

ovat teknologian rajoitukset. Laitteiden suorituskyky ja laatu huolestutti, ja mahdolliset 

tekniset ongelmat tulivat tutuksi. Osallistujat kuitenkin näkivät, että kaikki voidaan ratkais-

ta, eikä vastoinkäymisiä pidä pelätä. TVT:n ja pelien käyttöön tuli varmasti innokas, mutta 

realistinen suhtautuminen. 
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“Pelit aika harvoin ovat itseisarvo opetuksessa. Ne ovat vain yksi väline. Hyvää pe-

liä pystyy soveltamaan useampaan eri opetettavaan aiheeseen.” 

 

Suunnittelu-koodin alle tuli 14 viittausta, joista 11 (f=11) tuli loppukyselystä ja 3 (f=3) 

kirjoitelmista. Tähän vaikutti varmasti se, että jälkipuintien aikana ei osallistujilla vielä 

ollut paljoakaan suunnittelutehtäviä, toisin kun kurssin loppupäässä, jossa he olivat joutu-

neet jo miettimään sitä paljonkin. Suunnitelmallisuutta koettiin tarvittavan niin TVT:n kuin 

pelien käytössä opetuksessa. Tarvitaan siis perehtymistä itse teknologiaan, käytettävään 

pedagogiaan ja opetettavaan aiheeseen (Koehler ja Mishra, 2009). Erityisesti juuri teknolo-

gian pedagoginen käyttö ja sen suunnittelu nähtiin tärkeäksi. Se oli juuri Kontkanen ja 

kumppaneiden (2015) korostama osa TPACK:sta. Alla olevissa lainauksissa tiivistyy hyvin 

joukon sanoma. 

“Opin, että TVT:n käyttö on haastavaa vasta-aloittelijalle, mutta tarkan pohdinnan 

tuloksena voi olla hyvin tarkoituksenmukainen oppimismuoto.” 

“TVT:n käyttö osana opetusta on perusteltua tässä ajassa ja yhteiskunnassa, mutta 

se vaatii opettajalta paljon suunnitelmallisuutta ja taitoa.” 

 

Ottaen huomioon, että ohjelmointia oli kurssin aikana vain yhdellä tunnilla, nousi ohjel-

mointi esiin monessa kohtaa (f=24). Tunnin jälkeisen jälkipuinnin aikana siitä puhuttiin 

seitsemän kertaa (f=7), loppukyselyssä kolme kertaa (f=3) ja kirjoitelmissa se nousi esiin 

14 kertaa (f=14). MinecraftEdun ohjelmoinnin opetuksen mahdollistava ComputerCraftE-

du Turtle-robotteineen nähtiin helpoksi ja mukavaksi tavaksi tutustua ja opettaa ohjelmoin-

tia. Erityistä kiitosta sai mahdollisuus yhtä aikaa tehdä kuvake- ja tekstipohjaista ohjel-

mointia. Pelin yhdistäminen ohjelmointiin nähtiin olevan motivoiva ja kiinnostava tapa 

opettaa ja harjoitella ohjelmointia. Taustoittavassa kyselyssä ei suoraan kysytty, olivatko 

osallistujat harjoitelleen ohjelmointia aikaisemmin, mutta viittausten perusteella osalle 

kurssilla käyty harjoitus oli ensimmäinen kosketus ohjelmointiin. 

“Minua kiinnostaa oppia enemmän koodauksesta, koska se on mielenkiintoista, 

hyödyllistä ja minecraft kontekstissa hauskaa ongelmanratkaisua.” 
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6.3 Miten havaitut oppimisen tavat ja oppimisen kohteet näkyvät 

osallistujien lopputöissä? 

Hyväksyttyjä lopputöitä palautettiin kahdeksan (8), joista neljä (4) oli tehty ryhmätyönä (2-

3 ihmistä). Kuusi kahdeksasta sisälsi ryhmätyöskentelyä (muodossa tai toisessa), mikä ei 

ollut yllättävää, ottaen huomioon osallistujien kokemukset yhteisöllisestä oppimisesta.  Ai-

nesisältöjen puolesta huomattavaa oli, että neljä kahdeksasta työstä sisälsi matematiikkaa 

(muodossa tai toisessa). Muita käsiteltyjä aiheita: äidinkieli, maatieto ja ympäristöoppi, 

historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide ja yrittäjyyskasvatus. Ohjeistuksen mukainen YouTu-

be-video löytyi kuudesta työstä. Yhden työn jouduin jättämään pois analyysin piiristä, kos-

ka se oli huomattavan puutteellinen. Ei sitä eikä sen sisältöjä ole huomioitu tuloksissa. 

 

Kaikki työt olivat tekijöiden osaamistasoon nähden hyvin tehtyjä. Minecraft ja sen tavalli-

set ja teknisemmät kuutiot olivat hallussa. Esimerkkinä teleporttikuution hyödyntäminen 

Amazin Race -maailmassa (ks. liite 7). Kaikki työt oli suunniteltu siten, että niissä peli ei 

ollut vain päälle liimattu ominaisuus, vaan niissä oli hyödynnetty Minecraftin ominaisuuk-

sia sisällön opettamiseksi. Yksi työ jopa hyödynsi pelin normaalisti näkymättömissä olevaa 

x,y,z-koordinaatistoa suunnistamisen opettamiseen. Yhtä lukuun ottamatta kaikki opetus-

kokonaisuudet olivat integroidut muuhun opetukseen siten, että ne vaativat opetusta ja 

opiskelua myös pelin ulkopuolella. Osallistujien yhteisöllisen oppimisen jälkeen eniten 

heitä oppimisessa auttanut tekemällä ja kokeilemalla oppiminen oli läsnä neljässä työssä. 

Erityismaininnan saakoon yrittäjyyskasvatusta käsittelevä kokonaisuus, jossa oppilaat oh-

jataan pyörittämään omaa kylää yrityksineen ja lakeineen. Pelin luovaa puolta oli hyödyn-

netty neljässä työssä eri tavoin, joista esimerkkinä toimikoon historiaa ja klassisia pylväs-

malleja opettava kokonaisuus. Tässä paketissa oppilaiden tuli rakentaa tiedonhaun jälkeen 

valitsemansa tyylinen pylväs pelimaailmaan (ks. liite 8). Ideana oli lopulta rakentaa koko-

nainen temppeli. Kaikki luodut maailmat vaativat opettajalta osaamista käyttää opettajan 

työkaluja ja suunnitella toimintaa siten, että kokonaisuus palvelee omaa luokkaa. Ymmär-

rys MinecraftEdun mekaniikasta ja sen lainalaisuuksista on oltava hallussa, jotta osaa tar-

vittaessa rajata pelialueen ja säätää palvelimen säännöt kohdilleen. Erityisesti yrityskylä-

kokonaisuudessa, joka vaatii opettajalta osaamista käsitellä maailmaa niin, että sinne lada-

taan valmiiksi rakennettuja taloja, rajata rakennusoikeutta ja rajata pelialuetta. Tästä esi-

merkki löytyy liitteessä 9. 
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Yllättävää oli se, että vaikka suurin osa osallistujista piti MinecraftEdun ohjelmoinnin ope-

tusvälinettä mielenkiintoisena ja käyttökelpoisena, yhdessäkään opetuskokonaisuudessa ei 

ollut käytetty ohjelmointia lainkaan, tai niissä ei ollut mahdollisuutta edes harjoitella oh-

jelmointia. Tähän voi toki vaikuttaa se, että vaikka Turtle-robottia pidettiin hyvänä väli-

neenä, ei sitä vielä ehditty oppia kunnolla, jotta sitä olisi voitu valjastaa opetukseen. 
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7 Johtopäätökset 

Pelaaminen on lapsellista puuhastelua ja turhaa ajanhukkaa. Näin kuulee ihmisten sanovan. 

Kuitenkin tutkimustietoon perustuen tiedetään, että esimerkiksi Suomessa suurin osa ihmi-

sistä pelaa jotain digitaalista peliä silloin tällöin (Mäyrä et. al., 2016). Tähän vastataan, että 

vaikka se ei olisi turhaa, niin pelaamalla ei ainakaan voi oppia mitään. Tämäkään väite ei 

pidä tutkimuksen valossa paikkaansa, vaan itse asiassa näyttää siltä, että on vain harvoja 

asioita, mitä pelaamalla ei voi oppia (Garris et. al., 2002; Hijmans et. al, 2008; Qian & 

Clark, 2016; Schifter et. al., 2013). Tiedämme, että digitaalinen pelaaminen on tullut jää-

däkseen, ja siitä on tulossa enemmän ja enemmän yhteiskunnallisesti hyväksytympää. Sen 

valjastaminen myös opetuskäyttöön on kuitenkin vielä lapsenkengissä. 

 

Näistä ajatuksista minulla heräsi kysymys: Mitä opettajaopiskelijat voisivat oppia Minec-

raftEdun oppimisympäristökäyttöä opettavan kurssin yhteydessä? Asetin kurssin tavoit-

teiksi, että osallistujat oppivat monipuolisesti eri TVT-taitoja ja digitaalisten oppimisympä-

ristöjen hyödyntämistä sekä MinecraftEdun käyttöä oppimisympäristönä. Osallistujien 

kertoman perusteella havaitsin, että kurssi onnistui tässä hyvin. Asenteet tvt:tä ja pelejä 

kohtaan muokkautuivat positiivisemmiksi sekä realistisiksi, ja itseluottamus omia taitoja 

kohtaan parani. Mielestäni yksi tärkeimmistä analyysissä esiin nousseista asioista oli se, 

että kurssi sai osallistujat ymmärtämään kuinka teknologiaa ja erityisesti pelejä integroi-

daan opetukseen onnistuneesti. Pelkkä päälleliimattu pelien ja teknologian käyttäminen ei 

riitä, vaan pitäisi pyrkiä enemmän syvällisempään integraatioon. Tämä taas vaatii suunnit-

telua ja vaivannäköä opettajalta. Kurssi, joka keskittyi pääsääntöisesti kuitenkin Minecraft 

Edun opetuskäytön opettamiseen, onnistui avaamaan osallistujien ajattelua siten, että he 

että he pystyivät ymmärtämään ja oppimaan TVT:n opetuskäytöstä yleisellä tasolla. Tähän 

näen jälkipuinnin antaneen mahdollisuuden, koska siinä pyritään tarjoamaan osallistujille 

mahdollisuus pohtia oppimaansa ja rinnastaa pelin tapahtumia tosielämän tapahtumiin 

(Crookall, 2014; Garris et. al., 2002). Sekä keskustelut että kirjalliset tuotokset pitivät si-

sällään hyvää reflektiota ja oivalluksia. Niitä myös kiiteltiin, mikä kertoo minulle siitä, että 

vaikka olin varsinkin keskustelutilaisuuksien vetämisen suhteen epävarma, ovat ne olleet 

onnistuneita tilaisuuksia ja palvelleet tarkoitustaan. 
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Osallistujat saivat kokea onnistumisia ja turhautumista haastavien ongelmien ratkaisuja 

etsiessään. Näitä ongelmia he ratkoivat yhdessä, yksin ja kokeillen. On merkittävää, että 

heidän havaintonsa pelin yhteisölliseen toimintaan ohjaavasta luonteesta on linjassa aikai-

sempien tutkimusten havaintojen kanssa (Anderson, 2011; Gee, 2007). Olin suunnitellut 

osan toiminnoista kurssilla siten, että niissä ohjattiin yhteistyöhön, mutta muuten osallistu-

jilla oli vapaus valita. Minecraft on luonteeltaan sellainen, että se ruokkii yhteistyötä. Oli 

mielenkiintoista havainnoida, miten apua pyydettiin ja annettiin ja kuinka pienet ja usein 

satunnaisesti muodostuneet yhteisöt toimivat yhdessä tavoitteen eteen. Tiedonhaku tapah-

tui siinä sivussa ja usein vastavuoroisesti. Minecraftin mahdollisuudet pelkästään jo ryh-

mäytymisen edistämisessä ja tiedonhakuun sekä opiskeluun motivoinnissa tulisi ottaa lä-

hempään tarkasteluun tulevaisuudessa. 

 

Kurssilla opittuja asioita kokoava lopputyö palveli tarkoitustaan hyvin, koska se antoi osal-

listujille vielä yhden mahdollisuuden reflektioon ja oppimansa kertaamiseen. Samalla se 

antoi minulle aineistoa tutkia, miten opittuja asioita osataan hyödyntää johonkin omaan 

kokonaisuuteen. Kaikki hyväksytyt työt olivat osoitus siitä, että oppimista oli tapahtunut, ja 

että opitun soveltaminen oli hallussa. Kehitettävää tässä on se, että näitä kokonaisuuksia 

olisi ollut hyvä päästä tutkimaan myös sovellettuna kouluun. Olisi mielenkiintoista tark-

kailla miten opettajat hyödyntävät oppimaansa luokassa ja miten oppilaat ottavat sen vas-

taan. 

 

Tapaustutkimukseni keskittyi tarkastelemaan kurssille osallistuneiden oppimista monesta 

näkökulmasta laajan ja monipuolisen aineiston avulla, kuten metodin teoria vaatii (Baxter 

& Jack, 2008; Yin, 2003). Alkukyselyssä kysyin osallistujilta kysymyksiä heidän TVT-

taidoista, jotta voisin selvittää, minkälaisia valmiuksia heillä oli ennen kurssia. Epäonnis-

tuin kuitenkin hyödyntämään kerättyä dataa oikein, jotta olisin voinut mitata heidän tekno-

logis-pedagogista tietoaan Kontkasen ja kumppaneiden (2015) malliin. Tähän oli syynä se, 

että aloin ymmärtää sisällönanalyysiä kunnolla vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Huo-

nosti aikataulutettu toimintani ei antanut enää mahdollisuuksia perehtyä aiheeseen. Toi-

saalta näen tämän sinänsä mielenkiintoiseksi, että se jättää mahdolliselle tulevalle tutki-

mukselle aineistoon paljon analysoitavaa, kunhan tarkasteluun otetaan erilainen näkökul-

ma. Hyödyntämällä Kontkasen ja kumppaneiden (2015) kehittelemää mittaria ja analysoi-
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malla muuta kerättyä dataa suhteessa siihen, voisi siitä saada ulos paljon enemmän kuin 

tässä tutkimuksessa. 

 

Vaikka osallistujat pitivät jälkipuinteja hyvinä, näen niissä paljon kehittävää. Onnistuin 

luomaan keskusteluihin rennon ilmapiirin, mutta rakenteeltaan ne eivät olleet niin tehok-

kaita kuin teoria vaatii (Crookall, 2014). Tämä kertoo eniten kuitenkin kokemattomuudes-

tani, jota ei voi paikata muuten kuin tutkimalla ja tekemällä. Jälkipuintien hyödyntämiseen 

jäi vielä paljon potentiaalista tutkittavaa, ja näenkin, että toinen vastaava tapaustutkimus 

olisi paikallaan sen selvittämiseksi. Sellaista varten olisi hyvä pyrkiä järjestämään koulu-

tusta jälkipuinnin pitämiseen. Näen oleelliseksi myös pohtia, mitä mahdollisuuksia jälki-

puinti voisi antaa muuhun TVT-opetukseen. 

 

Tulevaisuuden taidot olivat osa-alue, mitä en onnistunut kunnolla yhdistämään analyysiin. 

Tunnustan tehneeni virheen siinä, että jälleen huonon aikataulutuksen johdosta ei sen yh-

distämiseen jäänyt riittävästi aikaa. Nyt teoreettisessa viitekehyksessä esittelemäni osio ei 

tunnu liittyvän tutkimukseen juurikaan. Väitän, että huolellisemmalla tutkimussuunnitel-

man tekemisellä ja oikeanlaisella aikataulutuksella olisi sen yhdistäminen ollut mahdollis-

ta. Toisaalta voi olla parempi, että se jäi pois, koska pro gradu on rajallinen kokonaisuus, 

joka olisi voinut paisua tarpeettomasti tämän kanssa. 

 

Pidän tutkimustulosten valossa kurssia onnistuneena osoituksena siitä, että pelien käyttö 

opettajankoulutuksessa on täysin käyttökelpoinen idea. Vaikka kurssi näennäisesti keskit-

tyi opettamaan yhden pelin hyödyntämistä oppimisympäristönä, antoi se osallistujille pal-

jon enemmän. Ikään kuin leikin varjolla osallistujat etenivät perusteista siihen tilanteeseen, 

että he sovelsivat oppimaansa sulavasti opetuksen osaksi. Erilaiset tehtävät, kuten YouTu-

be-videon tuottaminen, hoituivat pelaamisen lomassa näppärästi. Näin opittiin taitoja, joita 

voi hyödyntää myös ilman pelikontekstia. Tätä TVT-taitojen sijoittamista peliä hyödyntä-

vän kurssin piilo-opetussuunnitelmaan olisi mielenkiintoista tutkia enemmän. 



 
 

 

52 

8 Yhteenveto 

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tarkasteltiin tapaustutkimuksen keinoin Minecraft oppi-

misympäristönä -aiheista kurssia, joka järjestettiin Oulun yliopistossa keväällä 2016. Tut-

kimuksen tavoitteena oli selvittää miten ja mitä kurssille osallistuneet opettajaopiskelijat 

oppivat, ja miten se näkyy heidän tekemissään oppimiskokonaisuuksissa. Tutkielman alus-

sa avattiin tutkimukseen merkittävästi vaikuttaneet käsitteet ja teoreettisen viitekehyksen, 

joka muodostui oppimisen tueksi tarkoitetusta jälkipuinnista (Crookall, 2014; Peters & 

Vissers, 2004; Harviainen et. al., 2012), TPACK-mallista (Kontkanen et. al., 2015; Koe-

hler ja Mishra, 2009; Valtonen et. al., 2015)  ja pelien käyttämisestä oppimisympäristönä 

(Manninen et. al., 2007; Häkkinen & Arvaja, 1999; Gros, 2007 jne.). Esiteltiin valittu tut-

kimusmetodi ja etsittiin aikaisemmasta tutkimuksesta vastauksia sitä vastaan esitettyyn 

kritiikkiin (Flyvbjerg, 2016). Kurssin ja osallistujien esittelyn jälkeen avattiin kontekstina 

toiminutta MinecraftEdu-peliä. Aineistoksi muodostui kurssin alussa ja lopussa tehdyt ky-

selyt, oppituntien jälkeen pidetyt ja videoidut jälkipuintikeskustelut sekä jälkipuinnin teori-

an vaatimat päiväkirjamuotoiset kirjoitelmat. Massiiviseksi muodostuneesta aineistosta 

käytettiin lopulta vain osaa tutkimuksen rajauksen ja kehnon aikataulutuksen vuoksi. Tut-

kimuksessa tehty analyysi osoitti, että vaikka kurssi keskittyi pääsääntöisesti MinecraftE-

dun opetuskäytön opettamiseen, oppivat osallistujat paljon myös TVT:n opetuskäytöstä 

yleisesti. Analyysi osoitti, että osallistujien käsitykset ja asenteet TVT:n opetuksessa hyö-

dyntämistä kohtaan paranivat. Osallistujat kertoivat oppineensa yhteisöllisesti, tekemällä ja 

jälkipuintien avulla. Voitiin myös osoittaa, että opitut asiat näkyivät rakennetuissa opetus-

kokonaisuuksissa. Riittämättömän suunnittelun vuoksi TPACK-mallin kunnollinen hyö-

dyntäminen jäi vajavaiseksi, mutta se avasi mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin, joissa ke-

rättyä aineistoa analysoitaisiin eri tavalla. Tutkimus arvioitiin suoritetun luotettavuudeltaan 

siten, että se vastaa tapaustutkimukseen liittyviä luotettavuuden määritelmiä. Mahdolliset 

vajavaisuudet tunnustettiin ja niihin annettiin vastauksia. Tutkimus katsottiin toteutetun 

tutkimuksen eettisten sääntöjen puitteissa, ja eettisyyden varmistamiseksi aineistolle aiot-

tiin tehdä vielä tarkistuskierros. 
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10 Liitteet 

 
LIITE 1. TPACK + 21st skills 
 

 
 
  



 
 

 

59 

LIITE 2. Tuntien sisällöt 
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LIITE 3. Spiraalimalli oppituntien sisällöistä 
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LIITE 4. Minecraftin ja MinecraftEdun väliset erot 
 
Ominaisuudet Minecraft MinecraftEdu Ominaisuudet Minecraft MinecraftEdu 
Loputtomat maail-
mat X X Lumoaminen X X 

Littanat maailmat X X Pelikohtainen palvelin X X 

Biomit X X Selviytymistila ilman kuolemaa 
X X 

Selviytymistila X X Hirviöt on/off X X 

Luova tila X X Rakennelmat on/off X X 

Moninpeli X X Eläimet on/off X X 

Kosketustuki X X Oppilas/opettaja jako 
 

X 

Punakivi X X Pelinsisäinen tehtävänanto 
 

X 

Kylät X X Kaukosiirtokuutiot 
 

X 

Nether (maailma) X X Hyperlinkkitekstikuutiot 
 

X 

The End (maailma) X X Numerokuutiot 
 

X 

Luolat X X 
Rakentamisen sallivat ja estävät 
kuutiot 

 

X 

Rotkot X X Oppilashallinta 
 

X 

Eläimet X X 
Tukee pelaamista ilman internetyh-
teyttä 

 

X 

Hirviöt X X Tukee välityspalvelimia 
 

X 

Juomien teko X X Tuli ja TNT on/off 
 

X 

Nälkä X X Maailman muokkaustyökalut 
 

X 

Kokemuspisteet X X Selkeä graafinen käyttöliittymä 
 

X 

Lumoaminen X X Yksinkertainen palvelintyökalu 
 

X 
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LIITE 5. Alkukyselyn kysymykset 
Tausta: 

Nimesi (etunimi ja sukunimi) 

Ikäsi 

Koulutusohjelmasi 

TVT-taidot 

Omat kokemukseni tieto- ja viestintäteknologian(TVT) käytöstä (Vapaa-aika) 

Omat kokemukseni TVT:n käytöstä koulussa (oppilaana ja yliopisto-opiskelijana) (Koulu) 

Tietoni TVT:n käytöstä opetuksessa (Tieto) 

Taitoni käyttää TVT:tä opetuksessa (Taito) 

Kokemukseni TVT:n käytöstä opetuksessa toimiessani opettajana (Kokemukset) 

Visioni tai haaveeni TVT:n käytöstä tulevaisuudessa (Visiot) 

Pelaaminen ja oppimisympäristöt 

Kuinka usein pelaat digitaalisia pelejä? (mobiili, konsoli, pc) Viisi vaihtoehtoa: En koskaan, Pari 
kertaa kuussa, Kerran viikossa, Useita kertoja viikossa, Useita kertoja päivässä 

Paljonko pelaat kerralla? (keskimäärin) Viisi vaihtoehtoa: 0-10 min, 10-30 min, 30-60 min, 1-2 h, 
Enemmän kuin 2 h. 

Kuinka kokenut pelaaja olet mielestäsi? Likert 1-5. 1 = Erittäin kokematon, 5 = Erittäin kokenut 

Oletko pelannut oppimispelejä? Likert 1-5. 1 = En lainkaan, 5 = Hyvin paljon 

Jos olet niin mitä? (luettelo riittää) 

Kuinka paljon olet hyödyntänyt oppimispelejä osana opetusta? Likert 1-5. 1 = En lainkaan, 5 = Erit-
täin paljon 

Jos olet niin mitä? (luettelo riittää) 

Oletko pelannut Minecraftia? Likert 1-5. 1 = En lainkaan, 5 = Erittäin paljon 

Mikä on oppimisympäristö? (omin sanoin) 

Kuinka hyvin mielestäsi opintojesi aikana on opetettu oppimisympäristöistä ja niiden moninaisuu-
desta? Likert 1-5. 1 = Ei juuri lainkaan, 5 = Erittäin hyvin 
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LIITE 6. Loppukyselyn kysymykset 

Tausta: 

Nimesi (etunimi ja sukunimi) 

Ikäsi 

Koulutusohjelmasi 

Oppimisesta 

Mitä opit kurssin aikana TVT:n käytöstä opetuksessa? 

Mitä opit kurssin aikana peli(e)n käytöstä opetuksessa (oppimisympäristönä)? 

Mitä muuta opit? 

Miten opit? 

Mikä on oppimisympäristö? 

Visioni tai haaveeni pelien käytöstä tulevaisuudessa (Visiot) 

Mikäli olisi teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, kuinka todennäköisesti käyttäisit MinecraftEdua 
oppimisympäristönä työssäsi? Likert 1-5. 1 = erittäin epätodennäköistä, 5 = Erittäin todennäköistä 

Opiskelu 

Miten koit tuntien jälkeen käydyt jälkipuinnit suhteessa oppimiseen? Likert 1-5. 1 = Ei edistänyt 
ollenkaan oppimista, 5 = Edisti oppimista hyvin paljon 

Perustele 

Miten opiskelin? Likert 1-5. 1 = Aina yksin, 5 = Aina yhdessä kaverin kanssa 

Millä tavalla nettialustojen (FB, postilista, Wiki) käyttö hyödytti oppimista? Likert 1-5. 1 = Ei lain-
kaan, 5 = Erittäin paljon 

Perustele 

Koitko saavasi tukea kurssin aikana? Likert 1-5. 1 = En lainkaan, 5 = Erittäin hyvin 

Perustele 

Yleistä kurssista 

Kuinka paljon kurssista oli sinulle hyötyä? Likert 1-5. 1 = Ei ollenkaan, 5 = Erittäin paljon 

Perustele 

Suosittelisitko vastaavaa kurssia toisille? Likert 1-5. 1 = En missään tapauksessa, 5 = Ehdottomasti 

Perustele 

Mitä olisi pitänyt parantaa: Omassa tekemisessä? Kurssin vetäjien toiminnassa? Kurssissa? 
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LIITE 7. Kuva teleporttikuutiosta 

 

Kuvassa on keskellä avattu teleporttikuutio, mistä pääsee eri paikkoihin kyseisessä maail-
massa. 
 

LIITE 8. Kuva rakennetusta pylväästä 

 

Huomioitavaa:  etualalla näkyvät päällekkäiset kuutiot (numeroitu ja sen päällä oleva ohje-
kuutio) ovat yhdessä yhtä korkeat kuin pelajaa. Pylvään rakentaminen vaatii siis hahmo-
tuskykyä, suunnittelua, luovuutta ja rakennustelineet. 
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LIITE 9. Kuva kauppakadusta 

 

Kuvassa avautuu kauppakatu, jonka varrella on jo valmiiksi rakennettuja taloja ja raken-
nusoikeudella varattuja tyhjiä tontteja. Kokonaisuus täytyy ladata valmiina liitettävänä 
tiedostona, joka asetetaan maailmaan käyttäen opettajan työkaluja. 
 


