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1. JOHDANTO 

Lähes kaikki arjen ilmiöt ja tapahtumat liittyvät jollakin tavalla kemiaan. Monelle oppilaalle itse 

ilmiöt tuntuvat ilmiselviltä ja yksinkertaisilta, mutta silti niiden selittäminen ja ymmärtäminen 

submikroskooppisella ja abstraktilla tasolla voi olla erittäin haasteellista (Hanson et al., 2016; 

Osborne & Cosgrove, 1983; Sopandi et al., 2018). Draamassa oppilaat ovat itse aktiivisessa 

roolissa luodessaan uutta tietoa ja uusia mielleyhtymiä. Jos teoreettinen sisältö on ymmärretty 

oikein, on myös oppilaiden esittämä draama osuva tulkinta todellisuudesta, jolloin oppilaat ikään 

kuin itse selittävät itselleen uuden opittavan tiedon. Näin draama voi auttaa oppilaita luomaan 

yhteyksiä makroskooppisen maailman ja submikroskooppisen abstraktin tason tapahtumien ja 

selitysten välille (Dorion, 2009). Pelillistäminen on toinen tapa aktivoida ja motivoida oppilaita ja 

ikään kuin kytkeä heidät oppimisprosessiin. Pelillistetyssä kokonaisuudessa on peleistä tutut 

kolme elementtiä; tavoite, este tai haaste ja kilpailu tai yhteistyö, joiden avulla osallistujia oppilaita 

kannustetaan tai houkutellaan aktiivisempaan osallistumiseen. Lisäksi pelillistämisessä käytetään 

muita kannustimia, kuten pistetaulukkoa, kunniamerkkejä ja palkintoja (Hong & Masood, 2014). 

Draaman ja pelillistämisen hyödyistä ja vahvuuksista löytyy kiitettävästi kirjallisuutta, mutta 

tutkimukset ovat usein luonteeltaan kuvailevia eikä koeryhmän tuloksia välttämättä ole verrattu 

tavanomaista opetusta saaneeseen kontrolliryhmään. Tämän työn tarkoituksena on koota draaman 

ja pelillistämisen hyötyjä ja vahvuuksia käsittelevä kirjallisuus systemaattisella analyysilla. 

Koonnin jälkeen yksittäisten julkaisujen ja tutkimusten tulokset ja havainnot taulukoidaan ja 

verrataan yleiseen vallitsevaan käsitysten draaman ja pelillistämisen hyödyistä ja vahvuuksista 

luonnontieteiden opetuksessa. 

Luonnontieteistä erityisesti kemian sisältöjä ja käsitteitä voidaan esittää eri tasoilla; silmällä 

havaittavalla makrotasolla ja abstraktilla submikroskooppisella tasolla. Makrotasoon kuuluu 

arkipäiväiset ilmiöt, kuten aineiden olomuodot, niiden muutokset ja kemialliset reaktiot, kuten 

palaminen. Makrotason ilmiöitä ja tapahtumia selitetään kemialle keskeisillä käsitteillä, joiden 

syvällisempi ymmärtäminen ja aukoton tieteellinen selittäminen vaatii tietoa aineen 

hiukkasluonteesta ja atomien, molekyylien ja funktionaalisten ryhmien ominaisuuksista sekä 

lämmön vaikutuksesta näihin (Osborne & Cosgrove, 1983; Sopandi et al., 2018). Oppikirjoissa 

abstraktit käsitteet ja submikrotason tapahtumat selitetään monelle vaikeasti ymmärrettävällä 

tieteellisellä tekstillä, reaktioyhtälöillä ja erilaisilla malleilla. Kokeelliset työt ja demonstraatiot 
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voivat havainnollistaa käsiteltävää ilmiötä ja/tai tapahtumaa, mutta oppilaiden on silti vaikea 

yhdistää silmin havaittavia ilmiöitä ja tapahtumia oppikirjoista ja tunneilta opittuihin “ajatuksissa 

tapahtuviin” pienten hiukkasten ominaisuuksiin ja reaktioihin (Hanson et al., 2016; Sopandi et al., 

2018). Ilman ymmärrystä aineen hiukkasluonteesta ilmiöitä on vaikea selittää tieteellisesti 

paikkansapitävällä tavalla, jolloin selitykset voivat olla oppilaiden omia virheellisiä uskomuksia 

(Osborne & Cosgrove, 1983).  

Hanson ja kumppanit (2016) tutkivat seiskaluokkalaisten (first year in high school) käsityksiä 

fysikaalisista ja kemiallisista muutoksista. Heidän mukaansa vain muutamalla oli vaikeuksia 

nähdä eroa näiden kahden välillä. Jopa 38 % oppilaista, jotka osasivat määritellä fysikaalisen ja 

kemiallisen muutoksen oikein, eivät kuitenkaan osanneet perustella vastauksiaan (Hanson et al., 

2016). Kırbulut ja Beeth (2013) puolestaan tutkivat, miten yläasteikäiset opiskelijat ymmärtävät 

keskeisten kemian käsitteiden (esimerkiksi olomuodot, sulaminen, höyrystyminen, tiivistyminen, 

kiehuminen ja kaasupaine) liittyvän aineen hiukkasominaisuuteen. Tulosten mukaan oppilaiden 

on vaikea luoda ajatusmalleja ja ymmärtää abstrakteja kemian käsitteitä ilmiöiden ja tapahtumien 

pohjalta (Hanson et al., 2016). Toisaalta oppilaiden on myös vaikea selittää arkipäiväisiä 

tapahtumia ja ilmiöitä kemian käsitteiden avulla (Kırbulut & Beeth, 2013).  

Kemian keskeisten käsitteiden oppimisen voi tehdä vaikeaksi se, että oppilaat eivät arkipäiväistä 

ilmiötä tai kemian keskeistä käsitettä selittäessä ajattele tai esitä asiaa aineen hiukkasluonteen 

pohjalta. Näin ollen oppilaat eivät myöskään osaa selittää miten he ymmärtävät tai mielissään 

hahmottavat ilmiötä, asiaa tai käsitettä makrotasolla ja submikrotasolla (Kırbulut & Beeth, 2013). 

Voisi siis sanoa, että makrotason ja submikrotason käsitykset ovat toisistaan erillään eivät siten 

tue tai täydennä toisiaan. Asiaa näyttäisi hankaloittavan se, että monet opettajat opettavat 

esimerkiksi fysikaalisia ja kemiallisia muutoksia liian yleisellä tasolla tai jopa virheellisesti ilman 

selkeitä esimerkkejä ilmiöiden ja tapahtumien havainnollistamiseksi (Hanson et al., 2016). Jotta 

oppilas todella ymmärtäisi tapahtuman tai ilmiön (olkoon se miten arkipäiväinen hyvänsä) on 

teoreettisen ja abstraktin submikrotason malleineen ja vaikeine käsitteineen selitettävä ja tuettava 

makrotason havaintoja ja johtopäätöksiä. Jos fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, aineen 

hiukkasluonnetta tai kemiallista sitoutumista ei opeteta oikein, muodostuu oppilaille helposti 

vajavaisia tai virheellisiä käsityksiä ja mielleyhtymiä. Haastattelutilanteessa kävi kuitenkin ilmi, 

että monet oppilaat osasivat kertomalla selittää ja perustella vastauksiaan, vaikka eivät kyenneet 
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tai osanneet kirjallisessa vastauksessaan käyttämään oikeita termejä tai muodostamaan loogisia 

väittämiä. On siis erittäin tärkeää, että oppilaat oppivat käsitteet oikein ja tavalla, jonka avulla uusi 

tieto liitetään aikaisempaan tietoon ja jo olemassa oleviin käsityksiin oikealla tavalla (Hanson et 

al., 2016). Tämän lisäksi oppilaat pitäisi myös saada ymmärtämään miten tärkeätä on pystyä 

selittämään arjen ilmiöitä ja tapahtumia käyttämällä abstrakteja käsitteitä, sillä vasta silloin kemian 

käsitteet on ymmärretty sellaisella tasolla, että ilmiötä tai tapahtumaa pystytään rinnakkaisesti 

tarkastelemaan sekä makrotasolla että abstraktilla tasolla (Kırbulut & Beeth, 2013). Oppilaan 

todeksi mieltämät käsitykset ja selitykset voivat olla kovinkin kaukana “tieteellisesti oikeasta” 

todellisuudesta. Tätä eroa tai etäisyyttä pyritään kahden todellisuuden mallilla kuvassa 1 (Braund, 

2015). 

 

 

Kuva 1 esittää yleistä mallia, jonka mukaan tiedettä opitaan. Kuva mukailee Braundin (2015) 

julkaisussa esitettyä kuvaa. Vasemmalla on oppilaan käsitys todellisuudesta ja oikealla on 

tieteelliset tosiasiat teorioineen, käsitteineen ja perusteluineen. Nuolet näiden kahden 

“todellisuuden” välillä edustavat tapoja, joilla oppilas voi omaksua tai saavuttaa 

todenmukaisen tieteellisen käsityksen. Nuolten pituudet puolestaan edustavat etäisyyttä näiden 

kahden “todellisuuden” välillä, eli kuinka paljon oppilaan on opittava ja kuinka suuren 

mullistuksen on tapahduttava oppilaan käsityksessä todellisuudesta, jotta oppilaan käsitys 

aidosti vastaisi todellisuutta.  

Oppijan tiedot,  

käsitykset 

ja ymmärrys  

aiheesta 

Ristiriitaisuuden ja eroavaisuuden määrä 

Tieteilijän tiedot,  

käsitykset 

ja ymmärrys  

aiheesta 

Vaikuttajat ja vaikuttamisen keinot 

Koulun opetusmenetelmät 

Median esittämä maailma 

Sosiokulturaaliset vaikutukset  

(ystävät, perhe ja muut vertaiset) 
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Jos oppilaalle on muodostunut virhekäsityksiä tai jopa täysin perättömiä uskomuksia selittäessään 

ilmiötä oppilaan itsekeksimällä tavalla, voi näistä virhekäsityksistä tai uskomuksista luopuminen 

olla erittäin vaikeata (Osborne & Cosgrove, 1983). Esimerkkejä tällaisista uskomuksista voisi olla 

se, että kiehuvan veden kuplat koostuvat ilmasta (Osborne & Cosgrove, 1983). Toisinaan oppilas 

on voinut oppia “hienostuneempia” käsitteitä ilman, että oppilas oikeasti ymmärtää niiden sisällön, 

tai edes perusteita, joiden pohjalta uusi tieto on johdettu. Tällöin oppilas voi perustella virheellisiä 

käsityksiä tieteellisillä käsitteillä esimerkiksi niin, että vesi pääsee lasipurkin läpi diffuusiolla 

(Osborne & Cosgrove, 1983). Oppilaalle ei riitä, että joku kertoo miten asiat oikeasti ovat, vaan 

oppilaan on usein vakuututtava, että uusi todenmukaisempi käsitys tai selitys tosiaan on parempi 

ennen kuin oppilas voi hylätä edeltävän väärän selityksen. Tämä uuden tiedon omaksuminen 

tapahtuu vain jos uusi käsitys tai selitys on oppilaan mielestä edellistä järkeenkäyvämpi (Osborne 

& Cosgrove, 1983).  

Tiedeyhteisöllä kesti noin 2000 vuotta hyväksyä ajatus, että aine koostuu hiukkasista. On siis 

epäreilua oppilasta kohtaan, että näin mullistavan konseptin opettamiseen käytettäisiin vain 

muutama minuutti ja että pahimmassa tapauksessa opettaja vain kertoo asian olevan niin, koska 

niin se on (Sopandi et al., 2018). Tästäkin syystä on erittäin tärkeätä, että uutta tietoa opetetaan 

perusteellisesti oikeita termejä ja käsitteitä käyttäen ja mahdollisimman havainnollistavalla tavalla, 

kuten käyttämällä arjen ilmiöitä selittävinä esimerkkeinä, demonstraatioilla, animaatioilla, 

postereita tekemällä, kirjoitustehtävillä ja ryhmäkeskusteluilla (Kırbulut & Beeth, 2013; Sopandi 

et al., 2018). Aikaisemman tutkimustiedon mukaan myös draama voisi olla hyvä keino, jolla uuden 

tiedon omaksumista, sisäistämistä ja liittämistä olemassa olevaan tietoon oikealla tavalla voisi 

tehdä oppilaalle helpommaksi ja mielekkäämmäksi (Saricayir, 2010; K. R. Dorion, 2009a). 

Draaman avulla oppilaan on helpompi luoda yhteyksiä makroskooppisen maailman ja 

submikroskooppisen abstraktin tason tapahtumien välillä, sillä oppilaat ovat itse aktiivisessa 

asemassa luodessaan uutta tietoa ja uusia mielleyhtymiä (Dorion, 2009). Tekstikirjan sisällön 

dramatisointi voi elävöittää ehkä muuten yksipuolista oppituntia, vaan kirjan abstraktin ja 

teoreettisen sisällön tulkitseminen ja “kääntäminen” muotoon, jossa oppilaat itse omilla kehoillaan 

mallintavat esimerkiksi kemiallista reaktiota tai aineen rakennetta, vaatii oppilailta tiedon ja 

käsitysten “uudelleenmäärittelyn” (reconceptualize) (Ødegaard, 2003). Draaman selittävää 

voimaa esitetään kuvan 2 mallin avulla (Braund, 2015). Jos teoreettinen sisältö on ymmärretty 

oikein, on myös oppilaiden esittämä draama osuva tulkinta todellisuudesta, jolloin oppilaat ikään 
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kuin itse selittävät itselleen uuden opittavan tiedon. Tällöin uusi draaman avulla luotu selitys 

todennäköisemmin tuntuu oppilaista edellisiä uskomuksia järkeenkäyvämmältä, jolloin se voidaan 

hyväksyä ja omaksua. Draama onkin osoittautunut hyväksi ja tehokkaaksi työkaluksi vaikeiden 

käsitteiden opettamisessa (Saricayir, 2010) ja sen avulla voidaan myös ehkäistä ja korjata 

virhekäsityksiä, sillä oppilas ikään kuin itse luo uutta tietoa vanhan virheellisen tilalle. 

Monessa muussa tieteenalassa, kuten historiassa, yhteiskuntaopissa ja vieraissa kielissä, draamaa 

käytetään paljon ja se koetaan luontevaksi osaksi oppimisprosessia. Jo 1980-luvulla Robert 

Metcalfe opetti hiukkasteoriaa draaman avulla (1984). Oppilaat esittivät atomeja aineen eri 

olomuodoissa (Metcalfe et al., 1984). Vuonna 1991 tehdyn tutkimuksen mukaan 70 prosenttia 

oppilaista olivat innokkaita draamasta, mutta yli puolet opettajista eivät koskaan käyttäneet 

draamaa opetuksessaan (Christofi & Davies, 1991). Draamaan soveltuvuudesta luonnontieteiden 

opetuksessa on siis jo tiedetty noin 40 vuoden ajan, mutta siitä huolimatta draamaa käytetään 

luonnontieteiden opetuksessa melko harvoin ja siksi se voi monelle tuntua vieraalta. Oppilaiden 

innokkaan asenteen perusteella draaman käytölle olisi suurta potentiaalia, joka siis toistaiseksi 

usein jää hyödyntämättä. Draamaa on kuitenkin menestyksekkäästi kokeiltu esimerkiksi 

ekologian, sähkön ja fotosynteesin opetuksessa (Saricayir, 2010), sähköpiirien mallintamisessa ja 

Kuva 2 esittää mallia, jossa oppiminen tapahtuu draamaan avulla. Kuva mukailee Braundin 

(2015) julkaisussa esitettyä mallia. Oppilaan käsitys todellisuudesta tuodaan lähemmäs 

tieteellistä todenmukaista todellisuutta draaman selittävän ja innostavan voiman avulla. Mallin 

mukaan draama pitää suunnitella siten, että draama-aktiviteetin avulla oppilas ymmärtää 

käsiteltävän aiheen tieteellisen sisällön ja pystyy omaksumaan uuden tiedon osaksi uutta 

todellisuuskäsitystä.  

Oppijan tiedot,  

käsitykset 

ja ymmärrys  

aiheesta 

Ristiriitaisuuden ja eroavaisuuden määrä 

Tieteilijän tiedot,  

käsitykset 

ja ymmärrys  

aiheesta 

Draama vaikuttajana 

- Draaman muoto aktiviteetissa 

- Miten draama-aktiviteetti on 
suunnittelu ja toteutettu 

- Opettajan pätevyys, osaaminen ja 
itsevarmuus 

- Oppilaiden tehokkuus ja suoriutuminen 
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munuaisen toiminnon opettamisessa (Dorion, 2009). Draaman käyttö tieteitä opettaessa onkin 

Ødegaardin mukaan saanut jatkuvasti enemmän kiinnostusta ja huomiota (2003). 

1.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus metodologiana 

Systemaattisen kirjallisuuskatsaus on menetelmä, jolla pyritään takaamaan ja varmistamaan, että 

tietokannoista ja hakemistoista löytyvä aihetta käsittelevä kirjallisuus tulee huomioitua ja 

käsiteltyä mahdollisimman kattavasti (Krippendorff, 2018; Nightingale, 2009). Näin vältytään 

tilanteista, joissa kirjoittaja valitsee ja viittaa vain niihin julkaisuihin, jotka tukevat ja puoltavat 

omaa hypoteesia ja tarkoitusperää. On myös mahdollista, että kirjoittaja toimii epätieteellisesti ja 

lukee yhden kirjallisuuskatsauksen, josta hän poimii sopivia alkuperäisjulkaisuja seuraamalla 

viittausketjua. Tällöin huomioimatta jää kaikki uudemmat julkaisut sekä kaikki ne julkaisut, jotka 

kirjallisuuskatsauksen kirjoittaja syystä tai toisesta jätti oman työnsä ulkopuolelle. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen avulla saadaan mukaan kaikki kirjallisuus, joka käsittelee aihetta tarkoin 

aseteltujen rajausten mukaan (Krippendorff, 2018; Nightingale, 2009). 

Tässä työssä tehtiin systemaattinen analyysi kirjallisuudesta, joka käsittelee dramatisoinnin ja/tai 

pelillistämisen vaikutuksia ja/tai hyötyjä opetuksen kannalta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

tai analyysi tietyn aiheisen kirjallisuudesta eroaa tavanomaisesta kirjallisuuskatsauksesta siten, että 

siinä pyritään tunnistamaan kaikki tiettyä aihetta käsittelevä kirjallisuus (Krippendorff, 2018; 

Nightingale, 2009). Tavanomaista kirjallisuuskatsausta tehtäessä on mahdollista viitata vain niihin 

julkaisuihin, jotka tukevat omaa näkemystä tai käsitystä asiasta. Tällöin kirjoittaja saattaa 

tietoisesti tai tiedostamatta syyllistyä virheelliseen tai vinoutuneeseen taustatiedon esittämiseen. 

Syy tähän voi olla, että kirjoittajan esittämät johtopäätökset ja tulokset ovat perusteltuja vaan 

mikäli kirjallisuuskatsaukseen ei sisällytetä tiettyjä ristiriitaisia tuloksia esittäviä tai eriäviä 

käsityksiä puoltavia julkaisuja. Kirjoittaja saattaa haluaa suurentaa oman löytönsä merkittävyyttä 

olemalla mainitsematta vastaavia tuloksia esittävää julkaisua. Voi myös olla, että kirjoittaja viittaa 

vain nimekkäissä lehdissä julkaistuihin teoksiin ja jättää huomioitta pienimuotoisemmat 

pienemmissä lehdissä julkaistut teokset. Systematisoimalla kirjallisuusanalyysiä taataan, että 

kaikki oleellinen kirjallisuus tulee huomioitua tuloksista tai työn laajuudesta riippumatta, jolloin 

saadaan mahdollisimman laaja ja todenmukainen kuva aihetta koskevista tiedoista ja käsityksistä 

(Nightingale, 2009). Kirjallisuushakuprosessi voi olla joko spesifi tai sensitiivinen. Spesifillä 

hakuprosessilla löytyy todennäköisemmin aihetta käsitteleviä julkaisuja, mutta jotkin tärkeät 
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aihetta eri näkökulmasta lähestyneet julkaisut saattavat jäädä “haavin ulkopuolelle”. Sensitiivisellä 

hakuprosessilla löytyy paljon julkaisuja, joista suurin osa ei välttämättä mitenkään liity aiheeseen 

muuten kuin yhden haussa käytetyn sanan avulla. Kuitenkin, sensitiivisellä hakuprosessilla 

“haaviin jää” myös kaikki aihetta eri näkökulmista lähestyneet julkaisut. Systemaattisen analyysin 

tulee olla sensitiivinen, jotta oikeasti löydetään kaikki oleelliset aihetta käsittelevät julkaisut 

(Nightingale, 2009). Jokainen haussa löytynyt julkaisu arvioidaan itsenäisesti asetettujen 

kriteerien mukaan, jolloin päätetään, onko julkaisu oleellinen ja aiheellinen analyysin tavoitteiden 

kannalta vai ei. Pelkkä otsikon lukeminen saattaa antaa riittävää osviittaa julkaisun oleellisuudesta, 

toisinaan tieto käy ilmi tiivistelmästä, mutta joskus päätöksen tekeminen vaatii koko julkaisun 

lukemisen (Krippendorff, 2018). Hakuprosessi ja julkaisujen arviointi lieneekin systemaattisen 

analyysin työläin vaihe. 

Ollakseen systemaattinen kirjallisuuskatsauksen on täytettävä tietyt ehdot ja sen on seurattava 

tiettyä kaavaa. Aluksi täytyy selkeästi määrittää analyysin tavoitteet, jonka jälkeen määritellään 

ehdot, joiden mukaan kutakin julkaisua arvioidaan päättäessä, että onko julkaisu tarpeeksi 

oleellinen ja aiheellinen analyysin tavoitteen kannalta. Julkaisujen hakuprosessin täytyy myös olla 

selkeästi määritelty, eli mitä tietokantoja ja hakusanoja käytetään julkaisujen löytämiseksi. 

Viimeisenä itsensä analyysin pitää olla suunniteltu, eli pitää olla jo etukäteen tiedossa miltä 

kantilta valittuja julkaisuja analysoidaan (Nightingale, 2009). Viimeinen ehto liittyy tavoitteiden 

määrittämiseen ja sopivien hakusanojen valitsemiseen.  

1.2 Keskeiset käsitteet 

Tulevissa kappaleissa selitetään tämän työn kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten draamaa, 

pelillistämistä, motivaatiota, kiinnostusta ja osallisuutta. Draama on luovan taiteen muoto. 

Draamaan osallistuvaa henkilö tulkitsee, eläytyy ja esittää jotakin. Juuri tämän tulkitsemisen 

myötä draama sopii luonnontieteiden abstraktien käsitteiden ja mallien oppimiseen ja tukee 

ymmärtämistä (Ødegaard, 2003). Luovaan taidemuotoon osallistuminen tarjoaa jokaiselle 

yksilöllisen ja erilaisen kokemuksen. Eri yksilöt voivat kokea saman tapahtuman tai harjoituksen 

eri tavalla ja saada siitä erilaisia ajatuksia (Saricayir, 2010). Parhaimmillaan hyvin suunniteltu ja 

ohjattu draama-aktiviteetti tarjoaa oppilaille luovuutta, kokeilua ja heittäytymistä kannustavan 

oppimisympäristön (Ødegaard, 2003). Pelillistäminen on melko uusi käsite. Pelillistetty 

kokonaisuus on muutettu ikään kuin pelattavaan muotoon käyttäen peleistä tuttuja elementtejä ja 
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mekanismeja toivottujen tulosten tai tekemisten saamiseksi tilanteessa tai kontekstissa, joka 

itsessään ei mitenkään liity peliin. Pelillistetyssä kokonaisuudessa on peleistä tutut kolme 

elementtiä; tavoite, este tai haaste ja kilpailu tai yhteistyö. (Hong & Masood, 2014). 

Yleisellä arkisella tasolla toisen yksilön käyttäytymistä on melko helppo ymmärtää ja kuvailla. 

Käyttäytymistä ohjaavat tunteet ja mielentila, motiivit ja aikomukset ovat usein sivustaseuraajalle 

ilmeisiä, jolloin niiden “ohjaamat” teot tuntuvat loogisilta. Jälkeenpäin tapahtumaa voidaan kertoa 

tyyliin “hän ryntäsi vihaisena ulos ovet paukkuen, kun ei saanut haluamaansa tehtävää” tai “hänen 

ilmeensä vakavoitui ja katseensa vaipui maahan, kun hän ymmärsi tekonsa laajamittaiset 

seuraukset”. Psykologisesta näkökulmasta yksilön käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä, kuten 

tunteita, ajatuksia, taipumuksia ja motiiveja voidaan pitää jatkuvasti itsestään 

uudelleenjärjestäytyvänä systeeminä, joka on jatkuvasti vuorovaikutuksessa yksilön ympäristön 

kanssa (Ainley, 2012). Ajatukset ohjaavat tekoja, joista seuraa uusia tunteita ja ajatuksia, jotka 

vaikuttavat siihen mitä seuraavaksi tapahtuu ja niin edelleen. Samalla tavalla kiinnostus ja 

motivaatio ohjaavat oppilaan tekemistä opetustilanteessa. Kiinnostukseen ja motivaatioon 

puolestaan vaikuttaa esimerkiksi edelliset kokemukset, asenteet, tavoitteet ja käsitykset aiheen 

ja/tai työtavan tiimoilta tai oppilaasta itsestään (Ainley, 2012).  

Tässä työssä on etsitty julkaisuja, jotka käsittelevät dramatisoinnin tai pelillistämisen vaikutuksia 

oppimiseen ja etenkin oppilaiden abstraktien käsitteiden ymmärtämiseen. Sen lisäksi etsittiin myös 

julkaisuja, jotka käsittelevät dramatisoinnin tai pelillistämisen vaikutuksia oppilaiden 

kiinnostukseen ja motivaatioon oppitunnin aihetta kohtaan ja miten osallisia oppilaat ovat tehtäviä 

tehdessään tai aktiviteettiin osallistuessaan. Vaikka tutkimuksissa olisikin kerätty aineistoa 

kyselylomakkeilla, joissa oppilaat vastaavat miltä heistä itsestään tuntui, on käsitteet motivaatio, 

kiinnostus ja osallisuus kuitenkin määriteltävä ja selitettävä. Ei vain siksi, että lukijalla olisi 

parempi käsitys siitä miksi on tärkeää, että opetusmenetelmä on oppilaista motivoiva ja 

kiinnostava ja lisää oppilaiden osallisuutta, mutta myös siksi, että kyseisiä käsitteitä käytettiin 

tämän työn systemaattisessa analyysissä julkaisuja haettaessa. 

Tämän työn kannalta tärkeimmät käsitteet esitetään kuvan 3 käsitekartassa. Käsitekartassa pyritään 

havainnollistamaan oppilaan oppimisprosessia ja siihen liittyviä tämän työn kannalta oleellisia 

käsitteitä. Käsitteet on korostettu lihavoidulla tekstillä ja nuolet näyttävät miten oppimisprosessi 

etenee ja miten käsitteet liittyvät toisiinsa. 
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Kuva 3. Kuva esittää käsitekarttaa, jossa myös oppilaan oppimisprosessi havainnollistetaan vuokaaviona. 

Vasen laita edustaa yksinkertaistettua ja yleisellä tasolla esitettyä oppimisprosessia. Oikealla puolella 

esitetään kemian ja muiden luonnontieteiden oppiminen draaman ja pelillistämisen avulla. Punainen nuoli 

edustaa pelillistettyä draamaa, jossa hyödynnetään kummankin menetelmän parhaita ominaisuuksia. 

Tämän työn kannalta oleellisimmat käsitteet on korostettu lihavoidulla tekstillä. Vuokaaviosta näkee miten 

draamamuotoiseen tai pelillistettyyn opetusmenetelmään osallistuminen lisää oppilaiden kiinnostusta, 

motivaatiota ja osallisuutta, jonka myötä oppiminen, eli tieteellisten ja abstraktien käsitteiden 

ymmärtäminen tehostuu. Etenkin draaman avulla saavutetaan myös muita tavoitteita, jotka yhdessä 

osaamisen, onnistumisen ja positiivisten oppimiskokemusten myötä parantavat asenteita ainetta ja 

opetusmenetelmiä kohtaan sekä kohentavat oppilaan minäkuvaa. Näin syntyy positiivisten vaikutusten 

kierre, jonka myötä oppiminen on tehokasta ja mielekästä. 
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1.2.1 Motivaatio, kiinnostus ja osallisuus 

Lienee yleisesti hyväksytty tosiasia, että koulussa menestyvä ja kiitettäviä arvosanoja ansaitseva 

oppilas on motivoitunut, kiinnostunut ja osallistuu aktiivisesti. Lähempää tarkastelua ja vertailua 

varten käsitteet motivaatio, kiinnostus ja osallisuus on kuitenkin määriteltävä ja selitettävä. 

Englannin ‘motivation’ ja ‘interest’ kääntyvät helposti suoraan suomen sanoiksi motivaatio ja 

kiinnostus, mutta englannin sanalle ‘engagement’ ei löydy suoraa suomenkielistä vastinetta. 

Sanaan liittyy henkinen omistautumisen ja sitoutumisen aspekti, mikä johtunee siitä, että sana 

tarkoittaa myös kihlautumista. Sanaan liittyy myös selkeä kognitiivinen aktiivisen tekemisen ja 

ajattelun aspekti. Henkilö, joka on ‘engaged’ jonkun tehtävän kanssa, on kaikkea muuta kuin 

passiivinen sivusta seuraaja. Hänellä on ikään kuin kädet täynnä ja hän on täysin uppoutunut 

tekemiseen. Lisäksi sanalla on etenkin koulukontekstissa jonkinlainen sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen liittyvä aspekti. Oppilas, joka on ‘engaged’, osallistuu 

tehtävän tekemiseen ja jakaa mielipiteitään ja ajatuksiaan muiden kanssa. Osallisuudella on myös 

yhteenkuuluvuuden aspekti, sillä oppilas, joka tuntee yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kokee 

olevansa tärkeä ja hyväksytty osa luokkaa tai ryhmää, osallistuu paljon suuremmalla 

todennäköisyydellä johonkin aktiviteettiin tai yhteiseen tehtävän tekemiseen. Tarkan käännöksen 

puutteessa sanalla ‘osallisuus’ tarkoitetaan englannin sanaa ‘engagement’, sillä siinä painottuu 

etenkin sanan aktiivisen tekemisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden aspektit 

(Ainley, 2012). Kiinnostuksesta, motivaatiosta ja osallisuudesta löytyy paljon kirjallisuutta, mutta 

niitä käsittelevästä kirjallisuudesta ei löydy mitään suurta yhteistä määritelmää tai linjausta niihin 

liittyvistä tai niitä vaikuttavista tekijöistä. Käyttötarkoitus ja konteksti vaikuttaa siihen, miten 

termejä kiinnostus, motivaatio ja osallisuus on kirjallisuudessa käytetty (Ainley, 2004). 

Motivaation ja kiinnostuksen käsitteet ja niihin liittyvät tekijät ovat joissakin määrin 

yhteensulautuvia, eli on täysin ymmärrettävää, että käsitteelle ‘osallisuus’ ei löydy mitään yhtä 

määritelmää, joka sisällyttäisi kaikki oleelliset näkökulmat ja merkitykset (Ainley, 2012). 

Kiinnostusta on monenlaista ja sitä esiintyy monessa eri muodossa ja yhteydessä. Tässä 

kappaleessa tarkastellaan kuitenkin kiinnostusta pedagogiikan näkökulmasta, eli miten kiinnostus 

ohjaa oppilaan toimintaa ja miten se vaikuttaa oppimiseen. Hidiä ja Harackiewiczia lainaten 

kaikilla lapsilla on kiinnostuksen kohteita ja kaikki ovat motivoituneita tutustumaan uuteen ja 
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olemaan osallisia tekemisessä, mutta kaikilla ei ole akateemista kiinnostusta ja motivaatiota oppia 

koulussa kykyjensä ja ominaisuuksiensa suomalla parhaalla mahdollisella tavalla (2000). 

Karkeasti jaoteltuna kiinnostus voi olla joko tilannekohtaista tai yksilöllistä (Ainley, 2012). 

Opetusaktiviteeteissa tilannekohtainen kiinnostus voi herätä oppilaan ymmärtäessä “mistä on 

kyse”. Tehtävässä voi olla tai se voi herättää uutuudenviehätystä, haastetta, mahdollisuutta 

kilpailuun tai tutkiskeluun, nautintoa tai huvin tunnetta. Aktiviteetista kiinnostunut oppilas on 

ikään kuin aktiviteetin pauloissa, eli tehtävässä on jotakin, mikä houkuttelee oppilaan olemaan 

osallinen sen tekemisessä (Ainley, 2012). Oppilaalla voi myös olla tehtävän aiheetta kohtaan jo 

entuudestaan henkilökohtaista kiinnostusta. Tällöin itse tehtävä toimii kanavana, jonka kautta 

oppilas pääsee ilmaisemaan ja toteuttamaan kiinnostuksensa mukaista toimintaa ja tekemistä 

(Ainley, 2012). On myös mahdollista, että oppilasta kiinnostaa aktiviteetin mahdollistama 

tekemisen muoto enemmän kuin itse aktiviteetin aihe. Tällöinkin mahdollisuus tehdä ja toimia 

jotakin oppilaan mielestä kiinnostavaa saa oppilaan aktiiviseksi toimijaksi, eli osalliseksi tehtävän 

suorittajaksi (Ainley, 2012). Tästä esimerkki voisi olla kemian ja liikunnan yhdistelmä, jossa 

eniten punnerruksia tai tarkimman heiton tehnyt oppilas saa valita ensimmäisenä kemia-aiheisen 

lehtileikkeleen. Kemiasta kiinnostunut oppilas tekee parhaansa voidakseen valita mieleisen 

lehtileikkeleen, kun taas kemiasta vähemmän kiinnostunut liikuntaa harrastava oppilas saattaa 

haluta näyttää taitonsa ja päätyy siten valitsemaan mielestään kiinnostavinta lehtileikkelettä 

ensimmäisten joukossa. Toinen esimerkki voisi olla kiinnostavasta aiheesta kertovan kirjan 

lukeminen. Kiinnostus aihetta kohtaan saa voi saada lukijan lukemaan kirjaa, vaikkei lukija 

muuten omatoimisesti lukisi kirjaa. Oppilaalla täytyy siis olla jonkinlainen kiinnostus tehtävän tai 

aktiviteetin aihetta tai “tekemisen muotoa” kohtaan, jotta oppilas ryhtyisi osalliseksi tehtävän 

suorittajaksi. Kiinnostus on se energia, joka aktivoi tekijän ja saa pidettyä tämän osallisena ja 

aktiivisena toimijana (Ainley, 2012). Tilannekohtaisen kiinnostuksen herääminen on ensimmäinen 

askel yksilöllisen kiinnostuksen heräämisessä. Oppilaan on ensin jollakin tavalla päästävä 

tutustumaan aiheeseen ennen kuin aihe voi tuntua oppilaalta kiinnostavalta. Mitä useammin 

oppilas pääsee toimimaan aiheen parissa mielekkäiltä tuntuvilla tavoilla, sitä suuremmaksi kasvaa 

kiinnostus itse aihetta kohtaan (Ainley, 2012). 

Kuten Ainley johdannossaan toteaa; “motivaatio ja osallisuus (engagement) ovat tärkeitä 

tehokkaan oppimisen kannalta. Kaikkihan sen tietävät”. Miten motivaatio ja osallisuus vaikuttavat 

oppimiseen ja tulosten saavuttamiseen on kuitenkin usein vaikea todentaa (2004). Motivaatiota on 
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myös kuvailtu käyttäytymistä ohjaavaksi energiaksi ja suunnaksi. Osallisuus puolestaan kuvaa 

miten henkilö käyttää kyseistä energiaa (Ainley, 2004), eli siinä on myös jonkinlaista 

määrätietoisuuden ja tekemiselle omistautumisen aspektia. Kiinnostus ja motivaatio ovat 

psykologisia prosesseja, jotka kuvailevat henkilön mielentilaa, ajatuksia ja aikomuksia ja siten 

ohjaavat henkilön toimintaa. Pedagogisesta näkökulmasta kummatkin vaikuttavat siihen, missä 

määrin oppilas jaksaa ponnistella ja tehdä työtä oppimisen eteen. Osallisuus puolestaan eroaa 

kiinnostuksesta ja motivaatiosta siten, että se ei ole psykologinen prosessi, vaan se kuvailee missä 

määrin henkilö aktiivisesti toimii tehtävän parissa (Ainley, 2012). Samaan aikaan oppilas voi 

kuitenkin tuntea osallisuutta, jolloin sillä on vahva psykologinen aspekti. Motivaatio ja osallisuus 

liittyvät toisiinsa siten, että henkilö voi olla motivoitunut tehtävästä vaikkei toimisikaan aktiivisesti 

tehtävän parissa. Motivaatio on siis tarpeellinen, joskaan ei yksinään riittävä tehtävän tekemiselle. 

Motivoitunut ja osallinen toimija tekee parhaansa saadakseen tehtävän tehtyä mahdollisimman 

hyvin. Näin ollen motivoituneen aktiivisen toimijan voidaankin sanoa olevan kiinnostunut, eli 

tietyssä mielessä kiinnostus on yksi motivaation muoto, tai ainakin käsitteet sulautuvat tietyssä 

kontekstissa yhteen (Ainley, 2012). Kiinnostus ja motivaatio jotakin aihetta kohtaan johtaa 

osalliseen toimimiseen ja tekemiseen aiheen parissa. Tämän vuoksi on tärkeätä suunnitella 

oppitunti aktiviteetteineen ja tehtävineen niin, että oppilas säilyttää kiinnostuksensa aihetta 

kohtaan (Ainley, 2012). Hyvin suunniteltu ja toteutettu dramatisointi antaa oppilaalle 

mahdollisuuden ilmaista itseään ja tutustua aiheeseen tavanomaisesta luennoinnista tai kirjallisesta 

tehtävästä poikkeavalla tavalla, eli draaman pitäisi olla oiva keino saada oppilaat kiinnostumaan 

aiheesta, motivoida heitä ja saada heidät aktiivisiksi ja osallisiksi toimijoiksi. 

PISA 2000 -raportissa osallisuus on määritelty ennemminkin jonkinlaisena yhteisöllisyytenä tai 

joukkoon kuulumisena, jonka myötä henkilöllä on suurempi taipumus oppia ja työskennellä 

yhdessä muiden kanssa. Osallisuutta tuntevat oppilaat pitävät koulunkäyntiä tärkeänä ja arvostavat 

suhteitaan muihin itsensä vertaisiin oppilaisiin ja myös opettajiin (Ainley, 2004). Ainley tarkasteli 

miten PISA 2006 kyselylomakkeessa positiiviset tunteet, tietämys ja arvostus tiedettä kohtaan 

yhdistettiin yksilölliseen kiinnostukseen (2012). Vastaajan omat näkemykset tieteestä ja arvostus 

tiedettä kohtaan vaikuttavat siihen miten mielekkäänä tiedettä pidetään, mikä puolestaan vaikuttaa 

osallisuuteen. Osallisuuteen vaikuttaa myös yleinen kiinnostus tiedettä kohtaan (Ainley, 2012). 

Kaikkinensa on hyvin vaikeata määritellä tarkasti mitkä tekijät vaikuttavat ja mitkä eivät vaikuta 

oppilaan kokemaan kiinnostukseen, motivaatioon ja osallisuuteen. Syynä lienee se, että motivaatio 
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ja osallisuuden tunne ovat mielentiloja psykologisine aspekteineen. Eri oppilaat voivat kokea 

saman tilanteen ja/tai tapahtuman yksilöllisesti. Kokemukseen vaikuttaa muun muassa 

lähtökohtainen mielentila, ennakkoluulot ja aikaisemmat kokemukset aiheesta (Ainley, 2012). 

Näitä voitaisiin kutsua sisäisiksi tekijöiksi. Oppilaan kokemiin tunteisiin liittyy välttämisen tai 

“lähestymisen” reaktio, joka ohjaa muita mielen prosesseja. Kokonaisuudessaan yksilön mieli on 

vaikeasti selitettävä monitahoinen, monisyinen mosaiikkimainen systeemi jonka osat lomittuvat 

toisiinsa, muuttuvat jatkuvasti ja vaikuttavat kaikki toisiinsa tavalla tai toisella. Ilmeistä lienee 

kuitenkin se, että positiiviset tunnetilat, tuntemukset mielentilat vaikuttavat motivaatioon ja 

käyttäytymiseen, mitkä puolestaan vaikuttavat oppimiseen (Ainley, 2004). Työskennellessään 

kiinnostavalta tai miellyttävältä tuntuvan aktiviteetin tai tehtävän parissa oppilas kokee positiivisia 

tunteita ja tunnetiloja, jotka ikään kuin laajentavat työskentelystä saatavaa kokemusta ja tekevät 

siitä monipuolisemman. Näin kiinnostavalta tai miellyttävältä tuntuva aktiviteetti houkuttelee 

oppilaan syventymään ja paneutumaan aiheeseen, eli oppilas ikään kuin ylittää itsensä, jaksaa 

keskittyä pidempään ja oppii siten enemmän. Tästä seuraa onnistumisen tunne, joka vaikuttaa 

positiivisesti oppilaan motivaatioon, kiinnostukseen ja kognitiiviseen pystyvyyteen, mikä 

puolestaan vaikuttaa positiivisesti tulevaan oppimiseen (Ainley, 2004). Ainleyn mukaan oppilaan 

kokemaan osallisuuteen vaikuttaa luokassa tapahtuvat tai vallitsevat tekijät kuten suhteet opettajiin 

ja oppilaisiin, luokan ilmapiiri, millä “keinoin” opettamista ja oppimista lähestytään (2004). Nämä 

ovat siis oppilaaseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa. Positiiviset tunteet, kiinnostus, ilon tunne ja tyytyväisyys ovat luovuuden ja 

tiedonhankinnan kannalta tärkeitä (Fredrickson, 2001). 

Oppilaan käyttäytymiseen ja suorittamiseen vaikuttaa tämän kokema motivaation ja osallisuuden 

tunne, joihin puolestaan vaikuttaa niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Itse motivaatiota ja 

osallisuuden tunnetta voidaan kuitenkin myös jakaa pienemmiksi osatekijöiksi, joista jokaisella on 

oma vivahteensa ja roolinsa lopullisen motivaation ja osallisuuden tunteen muodostamisessa. 

Ainleyn mukaan nämä osatekijät ovat osaamisen ja suoriutumisen tavoitteet, sisäinen motivaatio, 

minäpystyvyys, toiminta (agency), henkilökohtainen kiinnostus, tilannekohtainen kiinnostus, 

uteliaisuus, työskentelyn välttely, ulkoinen motivaatio, opittu avuttomuus (learned helplessness), 

mielletty pätevyys ja omatoiminen pätevyys (self-competence). Joillakin on selkeästi positiivinen 

vaikutus ja toisilla negatiivinen vaikutus motivaatioon ja osallisuuden tunteeseen, mutta ne kaikki 

kuitenkin vaikuttavat ja kuvailevat oppilaan suhtautumista oppimiseen (Ainley, 2004). Tunteista, 
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tunnetiloista ja mieltymyksistä puhuttaessa jokainen käsite voidaan jakaa ja selittää useammalla 

alakäsitteellä, jotka kukin tuovat oman ainutlaatuisen aspektin muodostuvaan kokonaisuuteen. 

Tämän työn tiimoilta näitä motivaation ja osallisuuden tunteeseen vaikuttavia osatekijöitä ei 

kuitenkaan liene tarpeellista tämän enempää määritellä ja tarkentaa, sillä näiden esille tuomisen 

tarkoitus on ensisijaisesti näyttää miten vaikeata oppilaan motivaation ja osallisuuden tunteen 

“suuruuden” määrittäminen on. Tästä seuraa, ettei kahden eri oppilaan kokemaa kiinnostusta, 

motivaatiota ja osallisuuden tunnetta voi suoraan verrata toisiinsa esimerkiksi pelkän 

kyselylomakkeen avulla.  

Tietoa oppilaan motivaatiosta ja osallisuuden tunteesta ei myöskään voi saada pelkästään 

objektiivisen sivustaseuraajan näkökulmasta, vaan oppilaiden on itse vastattava kirjallisesti tai 

suullisesti esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksiin vastatessaan oppilaat tulkitsevat omia 

tuntemuksiaan muodostaessaan vastauksia ja valitessaan oikean vastausvaihtoehdon, jonka 

jälkeen tutkija saamansa datan avulla yrittää tulkita ja määritellä minkä oppilaan kokeman 

tunnetilan ohjaamana mikäkin vastaus on annettu. Kuitenkin, isomman populaation vastauksia 

tulkittaessa voidaan tehdä yleistyksiä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat esimerkiksi 

kiinnostukseen, motivaatioon ja osallisuuden tunteeseen.  

Pedagogisia interventioita tai kehittämistuotoksia suunniteltaessa vaikutuksia täytyy voida 

kuvailla ja perustella käsitteillä ja termeillä, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä ja tarkkaan 

määriteltyjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi oppituntikokeilun jälkeen ei voida 

vain sanoa oppilaiden olleen tavallista motivoituneempia ja kiinnostuneempia tehtävän suorittajia, 

vaan oppilaiden kiinnostuksen ja motivoituneisuuden määrää on voitava verrata johonkin toiseen 

tilanteeseen. Jotta oppilaiden motivaatiota ja kiinnostusta voitaisiin määritellä, on tutkijan 

laadittava esimerkiksi kyselylomake, jonka kysymykset on muotoiltu niin, että eriävät vastaukset 

oikeasti kuvastavat juuri eroja siinä mitä tutkitaan. Kyselylomakkeen on siis oltava etukäteen 

validoitu ja jokaiselle kiinnostuksen tasolle on oltava jokin alaan erikoistuneiden hyväksymä tai 

määrittelemä malli- tai tyyppivastaus, jotta oppilaiden vastaukset varmasti tulkittaisiin oikein. 

Oppilaiden kiinnostuksen ja motivoituneisuuden määrää voitaisiin myös määritellä esimerkiksi 

katsomalla oppituntikokeilussa videoitua materiaalia, mutta tällöinkin alan asiantuntijan on 

tulkittava oppilaiden eleet, liikkeet, äänensävyt ja kommentit, jotta tilanteesta tehtävä tulkinta 

varmasti olisi mahdollisimman paikkansapitävä. Tästä kaikesta seuraa se, että vaikka oppilaiden 
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kiinnostusta ja motivaatiota tutkittaisiin pedagogisesta näkökulmasta, on itse kiinnostus ja 

motivaatio kuitenkin psykologian osa-aluetta. Ei voida väittää, että oppilaat ovat tietyn 

opetusmenetelmän avulla kiinnostuneempia ja motivoituneempia aiheesta, ellei ensin määritellä, 

mitä käsitteet kiinnostunut ja motivoitunut tarkoittaa, miten ne näyttäytyvät ja mitä vaikutusta 

niillä on.  

Oikeissa psykologisissa testeissä itse testattava asia ikään kuin haudataan monen kysymyksen 

taakse, jotta vastaaja ei tiedä mitä häneltä tarkalleen kysytään, jolloin hän todennäköisemmin antaa 

rehellisen ja objektiivisen vastauksen. Jos vastaaja tietää mitä testillä haetaan, hän voi tietoisesti 

tai alitajuisesti vastata niin kuin toivoo tai haluaisi asioiden olevan, jolloin luotettavuus kärsii. 

Oikotie tähän lienee se, että kysytään oppilailta, tunsivatko he itsensä tavallista 

kiinnostuneimmiksi ja motivoituneimmiksi, jolloin kokeilun tuloksia voidaan esittää muodossa 

“yli puolet oppilaista piti menetelmää tavanomaista tuntia kiinnostavampana”. Tulkinnan vastuu 

jää oppilaalle, joka saattaa kokea, että “kyllä tällaisesta opetusmetodista varmasti olisi pitänyt 

vähän innostua” ja vastaa sen mukaisesti. Tätä Oikotietä käyttäen ei myöskään päästä yhtään 

käsiksi siihen, että mikä kokeillussa menetelmässä kiinnosti tai motivoi oppilaita, miten tämä 

ilmeni opetustilanteessa ja miten oppilaiden tuntema positiivinen tunne oppimista kohtaan 

valjastettiin ja suunnattiin esimerkiksi tehtävän tekemiseen. 

1.2.2 Draama 

Draamaa on luovan taiteen muoto. Luovuuden myötä draamaan liittyy tulkitsemista, eläytymistä 

ja esittämistä. Draamalla ei ole mitään tarkkoja vedenpitäviä rajoja; tulkitsemista, eläytymistä ja 

esittämistä voi tehdä hyvin monella eri tavalla ja siten myös draamaa itsessään on hyvin 

monimuotoista. Yleisesti dramatisoinnilla tarkoitetaan draama-aktiviteetin toteuttamista. Draama 

voi olla roolileikki, jossa usein esitetään henkilöitä omaksumalla ja eläytymällä niiden rooliin, eli 

toimimalla niin kuin esitettävä henkilö annettujen ohjeiden mukaisesti toimisi. Toisinaan 

draamassa voidaan myös ottaa jonkin elottoman tai abstraktin “asian" rooli, jolloin toimitaan 

annettujen sääntöjen mukaan. Tätä draaman muotoa saatetaan kutsua kehollistamiseksi, eli 

abstrakti ja eloton tehdään eläväksi kehon liikkeillä ja eleillä. Opetustilanteessa tästä saatetaan 

käyttää termiä kehollistava pedagogiikka. Tämän lisäksi draamaksi voidaan myös laskea kaikki 

tunteiden ja ajatusten ilmaiseminen esimerkiksi tanssin tai mimiikan muodossa tai muulla 

eläytyvällä elehdinnällä. Jopa tarinankerronta ja vuorosanojen lukemista eläytymällä voidaan pitää 
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dramatisointina. Draama itsessään perustuu erilaisiin draamallisiin prosesseihin, joiden avulla 

mielikuvitus, ajatukset ja tunteet tuodaan esille. Oppilaat pääsevät siten toimimaan yhdessä myös 

sellaisissa tilanteissa, joihin ei muuten olisi luokkahuoneessa pääsyä  (Dorion, 2009). Kuviteltujen 

maailmojen avulla voidaan havainnollistaa kemiallisia ilmiöitä ja sosiaalisia tilanteita. 

Visualisointi ja draaman mahdollistama oppilaslähtöinen keskustelu ovatkin draaman 

keskeisimpiä piirteitä kemian opetuksessa (Dorion, 2009). Draamassa oppimiseen liittyy keho tai 

kehomuisti, jota toisinaan myös kutsutaan kinesteettiseksi oppimistavaksi (Turkka, 2016). 

Opetuksessa draama-aktiviteetit ovat usein ennemmin improvisoituja roolileikkejä kuin 

käsikirjoitettuja ja ohjattuja esityksiä (Ødegaard, 2003). Oppilaat ovat draamassa aktiivisessa 

roolissa, mikä tarjoaa mahdollisuuden oppilaan ja opettajan väliselle interaktiiviselle dialogille ja 

kasvattaa oppilaan motivaatiota ja pystyvyyden sekä osallisuuden tunnetta. Osallisuutensa myötä 

oppilas kokee omistajuutta draaman tapahtumista ja niiden avulla syntyneestä uudesta tiedosta 

tehden siitä merkityksellisempää, mikä puolestaan tekee oppimisesta tarkoituksenmukaisempaa 

(Ødegaard, 2003). Draamasta voi olla hyötyä erityisesti niille oppilaille, jotka kokevat 

tavanomaisen opetuksen olevan vaikeasti ymmärrettävää. Draaman avulla saatu kokemus toimii 

vertauskuvana tieteelliselle ilmiölle (Dorion, 2009) ja sen lisäksi draama tarjoaa onnistumisen 

kokemuksia tiedeopetuksen parissa (McSharry & Jones, 2000; Ødegaard, 2003). Luovaan 

taidemuotoon osallistuminen tarjoaa jokaiselle yksilöllisen ja erilaisen kokemuksen. Eri yksilöt 

voivat kokea saman tapahtuman tai harjoituksen eri tavalla ja saada siitä erilaisia ajatuksia 

(Saricayir, 2010). Oppilas astuu mielessään kuvitteelliseen abstraktin tason maailmaan ja saa 

ympärillään olevat esineet ja muut ihmiset toimimaan tämän abstraktin tason ”asioina” opettajan 

antamien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti (Dorion, 2009). Abstraktin tason ja konkreettisen 

fyysisen maailman ”rinnakkaisprosessointi” ja yhteen sovittaminen tekeekin draamasta oivan 

työkalun mielleyhtymien muodostamiseksi (Dorion, 2009) kuvan 4 mukaisesti. Opetustilanteessa 

jokainen voi itse omassa tahdissa muodostaa yhteyksiä tunnin aiheen teorian ja draamassa tehtävän 

toiminnan välillä (Saricayir, 2010). Juuri tämä yhteyksien muodostaminen ja oivaltamisen ilo 

tekee koko aiheesta mielekkäämmän, merkityksellisemmän ja motivoivamman oppilaalle. Tämä 

puolestaan lisää ja parantaa ja tehostaa uuden tiedon säilöntää pitkäkestoiseen muistiin ja helpottaa 

tiedon palauttamista mieleen (Saricayir, 2010). Draaman avulla voidaan myös ehkäistä ja korjata 

virhekäsityksiä, sillä oppilas ikään kuin itse luo uutta tietoa vanhan virheellisen tilalle. Lisäksi 

draamalla on monia muita hyviä vaikutuksia, kuten vuorovaikutustaitojen ja empatiakyvyn 
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kohentaminen (Saricayir, 2010) ja korkeampien ajattelutaitojen kuten analysoimisen, luomisen ja 

arvioimisen parantaminen (Dorion, 2009). Esimerkiksi juuri empatiakyvyn avulla atomia ja sen 

ominaisuuksia esittävä oppilas oppii ilmaisemaan ja käsittelemään atomin ”tarpeita ja 

tarkoituksia” vaikkapa oktetin muodostumisessa, vaikka atomillahan ei oikeasti ole itsetietoisuutta 

eikä sillä ole mitään suunnitelmia tai aikomuksia (Dorion, 2009).  

Artikkelissaan Ødegaard yhdistää hyvän tarinan (sadun) narratiivisen luonteen, opettajan 

arkipäiväisten esimerkkien avulla selittävän opetuksen ja draaman avulla 

näytettävän/mallinnettavan tieteellisen abstraktin käsitteen tai konseptin (2003). Kuten tarinassa, 

draamassakin on yksi tai useampi protagonisti omine ominaisuuksineen, haluineen ja 

päämäärineen. Protagonistit, eli oppilaat, toimivat draamassa draaman aiheen mukaisesti 

toteuttaen tehtäväänsä draaman sääntöjen, eli annetun tieteellisen käsitteen, lain tai mallin 

mukaisesti. Draaman edetessä “tapahtuu asioita”, ja kun kaikella toiminnalla on sääntöjen 

mukaiset seuraukset, tulee dramatisoitava käsite, laki tai malli ikään kuin todentamaan itse itsensä 

oppilaiden ja draaman avulla. Draaman prosessien avulla oppilaat kertovat tarinaa ja tutustuvat 

samalla tieteen luonteeseen (Ødegaard, 2003). Käsitteiden oppimista voidaan tukea simuloimalla 

ilmiötä leikkien, roolien, mimiikan ja tanssin avulla sääntöjen mukaisesti. Oppilaat saavat 

kokemuksen, ovat aktiivinen osa simulaatiota ja joutuvat uudelleenkäsittelemään aikaisempaa 

tietämystä luonnontieteistä havainnollistaakseen kehoillaan käsiteltävää ilmiötä. Tavoitteena on, 

että sääntöjen mukaisen toiminnan kautta paljastuu jotain uutta (Ødegaard, 2003). Ero oppilaan 

Kuva 4 esittää mallia, jonka mukaan oppilaan 

osallisuus luovassa kehollistavassa 

oppimisessa auttaa yhdistämään ajatusten 

abstraktin tason kehon ja ympäristön fyysiseen 

makromaailman tasoon. Kehollistava 

oppiminen on yksi draaman muodoista, joissa 

oppilas esimerkiksi esittää atomia ja toimii, 

näyttää ja elehtii atomin tai aineen 

ominaisuuksien mukaisesti. Osallinen oppilas 

kokee ja tuntee myös luovuutta, autonomiaa, 

yhteenkuuluvuutta ja pystyvyyttä, mikä 

sävyttää oppimistilanteen ja opetettavan aiheen 

positiivisilla mielleyhtymillä, mitkä puolestaan 

vahvistavat oppimista. Kuva mukailee 

Andersonin julkaisussa esitettyä mallia (2018). 

Tulkinta ja 

ymmärrys 
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roolissa on suuri verrattuna tavanomaiseen opettajajohtoiseen opetukseen, jossa oppilas usein on 

passiivinen sivuta seuraaja. 

 Draaman jälkeen reflektoidaan tapahtumia ja lopputulosta. Opettaja kertaa tärkeimmät seikat ja 

varmistaa, että oppilaat ymmärtävät miten kaikki liittyy draaman aiheena olleeseen käsitteeseen 

tai konseptiin. Vastaisuudessa oppilaat voivat selittää käsitettä tai konseptia draaman tarinan avulla 

(Ødegaard, 2003), esimerkiksi miksi alkalimetallit haluavat antaa elektronin pois ja mitä siitä 

seuraa, tai miksi vety ja happi katsovat parhaaksi jakaa elektroneja muodostaen kovalenttisen 

sidoksen. Draaman “viisautta” voidaan myös soveltaa muihin vastaaviin tilanteisiin, aivan kuten 

monen tarinan on tarkoitus antaa kuulijalle oppeja tai elämänviisauksia (Turkka, 2016).  

Draama-aktiviteetin sääntöjä seuraamalla oppilas samanaikaisesti toteuttaa annettua tehtävää ja 

luo uutta. Hetkeen heittäytyminen ja tilanteessa eläytyminen voi monelle tuntua vaikealta ja 

pelottavalta. Tällöin ohjeiden seuraaminen toimii ikään kuin suojana, oppilaan ei tarvitse miettiä 

tekeekö hän oikein jos hän vain ns. tekee työtä käskettyä. Samalla tavalla esimerkiksi kemistin 

roolin omaksuva oppilas voi kokeilla kemistin puhetapaa ja esittää omaa tulkintaansa kemistin 

työskentelystä, sillä rooli on suoja, jonka turvin voi toteuttaa itseään eikä muilla oppilailla ole 

oikeutta leimata oppilasta tai kyseenalaistaa oppilaan tekemistä (Turkka, 2016). Henkilöroolin 

puhetavan ja työskentelyn lisäksi oppilas voi ottaa hiukkasen roolin ja eläytyä aineiden 

ominaisuuksien, olomuodon reaktioiden mukaisesti. Lähtökohtana voi myös olla jokin oppilaille 

tuttu tieteellinen teoria tai käsite, jonka puitteissa oppilaat omaksuvat ja esittävät roolinsa. Oppilaat 

voivat esimerkiksi esittää elektroneja sähköpiirissä havainnollistaakseen miten sähkö “toimii”. 

Suunnittelusta ja ohjauksesta huolimatta draama on etenkin oppilaiden osalta pääasiassa 

improvisoitua “tilanteessa toimimista”. Tällä tarkoitetaan sitä, että oppilaat eivät harjoittele 

rooliaan, kuten esimerkiksi teatterinäytelmässä tehtäisiin. Draama-aktiviteettien “vapausastetta” 

voidaan tarkastella oppilaan roolin vapauden ja opettajan ohjaamisen määrän mukaan (Ødegaard, 

2003). Oppilaiden osalta eniten spontaaniutta ja improvisaatiota vaatii tilanteet, joissa he joutuvat 

omien ajatustensa/käsitystensä mukaisesti ja ennakkotietojensa perusteella improvisoimaan keitä 

ovat, miten toimivat ja mitä sanovat draaman aiheen ja kontekstin mukaisesti. Vähiten 

spontaaniutta ja improvisaatiota vaatii tilanteet, joissa annettuja rooleja esitetään etukäteen 

selitellyillä ja määrätyillä tavoilla. Välimuoto olisi sellainen, jossa oppilaat improvisoivat tilanteen 

esittämällä annetun roolikortin mukaisesti kuvailtua roolia (Ødegaard, 2003). Opettaja osuus 
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näkyy draamaa edeltävässä valmisteluvaiheessa ja itse draama-aktiviteetin aikana. Mitä 

vähemmän opettaja puuttuu tilanteeseen ja ohjaa/ohjeistaa oppilaita suunnittelussa tai draaman 

aikana roolisuorituksessa, sitä enemmän oppilaiden on itse improvisoitava ja “keksittävä”, jotta 

heidän esittämät roolit olisivat aiheen ja kontekstin mukaisia. Oppilaat voivat itsekseen tai yhdessä 

suunnitella annetun aiheen mukaisesti koko draama-aktiviteetin tai vain siihen kuuluvia rooleja, 

jolloin oppilaat yhdessä rakentavat dramatisoitavan tilanteen, mikä puolestaan vahvistaa heidän 

käsitteellistä ymmärrystänsä, kun he tulkitsevat abstrakteja käsitteitä ja keksivät niiden mukaisia 

rooleja”. Tarvittaessa opettaja voi myös auttaa oppilaita antamalla tarkempia tieteellisiä selityksiä 

tai perusteluja, joiden avulla oppilaat voivat paremmin suunnitella ja tulkita abstraktienkin 

seikkojen tulkitsemista, selittämistä ja esittämistä draaman avulla (Ødegaard, 2003). Kuvassa 5 

esitetään miten draaman vapausaste ja opettajan osuus liittyvät toisiinsa. Nämä kaksi “muuttujaa” 

ovat toisistaan riippumattomia ja siten draama-aktiviteetti voi sijoittua mihin tahansa kuvan 5 

lohkoista riippuen siitä, miten aktiviteetti on suunniteltu ja toteutettu. 

 

 

 

 

Opettajat suunnittelevat draaman niin, että oppilaiden improvisaation ja spontaanisuuden “määrä” 

on optimaalinen kriittiselle ajattelemiselle, jossa uusi tieto muovataan ja “käännetään” abstraktista 

käsitteestä draaman “kielelle”, eli draama ikään kuin esitetään kehonkielellä. Tärkeintä on 

kuitenkin, että opettaja varmistaa, että draama-aktiviteetin jälkeen oppilaat reflektoivat koetun 

draaman ja opittavan aiheen “linkkejä”. Oli reflektio opettajajohtoista tai ei, opettaja kuitenkin 

ohjaa oppilaita “näkemään yhtäläisyyksiä” (Ødegaard, 2003). 

Itse draama-aktiviteetti voi olla luonteeltaan kaikkea jäsennellyn (structured) ja tutkiskelevan 

(explorative) väliltä. Kuvan 6 havainnollistaa miten erilaiset draama-aktiviteetit soveltuvat 

opettamaan tieteen eri osa-aloja, kuten käsitteitä, tieteen luonnetta ja tieteen roolista ja 

Kuva 5. Draaman vapausaste ja opettajan osuus ovat toisistaan riippumattomia, ja sen myötä 

draama-aktiviteetti voi sijoittua mihin tahansa lohkoon, eli olla mikä tahansa vapausasteen ja 

opettajan roolin kombinaatio. Kuva mukailee Ødegaardin julkaisussa esitettyä mallia (2003). 
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vaikutuksesta yhteiskunnassa (Ødegaard, 2003). Jäsennelty draama on usein opettajan ohjaamaa 

ja sen tarkoitus on usein viestiä, näyttää tai havainnoida jotakin haluttua asiaa. Tutkiskeleva ja 

spontaanimpi draama on usein oppilasjohtoista ja siinä pyritään kokemaan, eläytymään tai 

vangitsemaan jokin ajatus tai käsitys (Ødegaard, 2003). Oppilaiden suunnitellessa ja esittäessä 

draamaa opettaja saa tärkeätä tietoa siitä, miten oppilaat näkevät “jonkin asian” tai ymmärtävät 

jonkin käsitteen, konseptin tai tiedon. Näin opettajan on mahdollista samanaikaisesti sekä arvioida 

oppilaiden ymmärtämisen ja osaamisen määrää että ohjeistaa ja tukea oppilaita draaman eri 

vaiheissa (Ødegaard, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Kuva on visuaalinen esitys eri draamamuotojen (vasemmalla) soveltamisesta tieteen 

eri osa-alueiden opetusta varten (ylhäällä). Keskiosa edustaa tapaa, jolla oppilaat oppivat 

tiettyä tieteen osa-aluetta valitun draamamuodon avulla. Kuva mukailee Ødegaardin 

julkaisussa esitettyä mallia (2003) 
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1.2.3 Pelillistäminen  

Pelillistäminen on melko uusi käsite, joka kuvaile miten jotakin kokonaisuutta on muutettu ikään 

kuin pelattavaan muotoon. Pelillistäessä käytetään peleistä tuttuja elementtejä ja mekanismeja 

toivottujen tulosten tai tekemisten saamiseksi tilanteessa tai kontekstissa, joka itsessään ei 

mitenkään liity peliin. Pelillistetyssä kokonaisuudessa on peleistä tutut kolme elementtiä; tavoite, 

este tai haaste ja kilpailu tai yhteistyö. (Hong & Masood, 2014). Periaatteessa mitä vain voi 

pelillistää, esimerkiksi kävelylenkkiä, marjojen poimimista, asiakaspalvelua, rakennus tai 

suunnitteluprojektia tai kotiaskareita. Tämän työn tiimoilta keskitytään pedagogisen 

kokonaisuuden pelillistämiseen, jolloin kokonaisuus voi olla yksittäinen tehtävä, oppitunti/luento 

tai kokonainen luentosarja, kurssi tai muu. Kokonaisuuden laajuudella ei oikeastaan ole mitään 

rajoja. Pelillistäminen on siis yksi tapa tai keino monen muun joukossa, jolla oppilas ikään kuin 

kytketään oppimisprosessiin. Pedagogisen kokonaisuuden pelillistämisen ainoa sääntö lienee se, 

että tarkoitus on oppia jotakin, ei vain pitää hauskaa (Hong & Masood, 2014). 

Pelillistäminen merkitsee siis yksinkertaisesti sitä, että osallistujia (oppilaita) kannustetaan tai 

houkutellaan aktiivisempaan osallistumiseen kilpailun, pisteyttämisen, pistetaulukon, 

kunniamerkkien ja palkintojen, hyötyjen tai muiden vastaavien kannustimien avulla. Pelillistäessä 

osallistujille tehdään selväksi mitkä kokonaisuuden tavoitteet ovat ja miten ne on tarkoitus 

saavuttaa kuvan 6 mukaisesti. Kirjalliset tai suulliset tehtävät ja ryhmätyöt voivat edustaa peleistä 

tuttuja esteitä ja haasteita. Esteet ja haasteet suoritettuaan oppilas saa palkkion, jolla voi 

esimerkiksi tehdä seuraavan tehtävän helpommaksi, saada jonkin vihjeen tai muun edun. 

Kilpailuun osallistumisen tai palkkioiden “metsästämisen” on tarkoitus koukuttaa oppilaita, mikä 

puolestaan motivoi oppilaita panostamaan kilpailussa pärjäämiseen (Hong & Masood, 2014). 

Pärjäämisen ja aikaansaamisen tunne motivoi oppilasta ja haasteen (haasteellisen tehtävän) 

suorittaminen luo positiivisen minäpystyvyyden ja koukkuun jäämisen tunteen, jolloin syntyy 

itseään ruokkiva kehä, jossa oppilas pysyy aktiivisena ja motivoituneena. Kilpailussa pärjääminen 

ja tehtävien tekeminen merkitsee luonnollisesti sitä, että oppilas on aktiivinen, aikaansaava ja 

huolellinen, jolloin oppilas myös jatkuvasti oppii uutta pelillistetyn kokonaisuuden aiheeseen 

liittyvää (Hamari et al., 2014; Hong & Masood, 2014).  

Pelillistämisellä on havaittu olevan myönteinen vaikutus oppimiseen, tai se on ainakin yleisesti 

hyväksytty käsitys asiasta. Alan kirjallisuudessa pelillistämisestä ja sen hyödyistä puhuttaessa 
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nojataan usein oletuksiin ja vallitseviin käsityksiin, joilla ei välttämättä ole edes empiiristä näyttöä 

(Hamari et al., 2014). Esimerkkejä näistä oletuksista voisivat olla ne että tavanomainen oppitunti 

on pelillistettyä tuntia tylsempi tai että pelillistäminen parantaa oppimistuloksia tai että kaikki 

oppilaat haluavat kilpailla. Pelillistämisen vaikutukset ovat suuresti riippuvaisia siitä mitä 

pelillisteetään ja miten pelillistäminen on toteutettu. Myös pelillistetyn kokonaisuuden 

osallistujilla on suuri rooli pelillistetyn kokonaisuuden onnistumisen kannalta (Hamari et al., 

2014). Suurin osa pelillistämiseen liittyvästä tutkimuksesta on luonteeltaan deskriptiivistä, eli siinä 

kuvaillaan havaintoja pelillistetystä kokonaisuudesta. Kuvailtuja “tuloksia” tai vaikutuksia ei siis 

välttämättä voi verrata mihinkään kontrolliryhmään tai tavanomaiseen oppituntiin ja 

opetusmenetelmään. Kuitenkin, suurin osa julkaisuista raportoi pelillistämisellä olleen myönteisiä 

vaikutuksia oppilaiden motivaatioon ja osallisuuteen ja sitä on pidetty hauskana tapana oppia 

(Hamari et al., 2014). Pelillistämisen haitat tai muut huonot puolet tulisi myös huomioida. 

Kilpailun lisääntyessä oppilaiden vertailu toisiinsa lisääntyy, mikä voi aiheuttaa paineita, stressiä 

ja nakertaa minäkuvaa. Lisäksi avoimet tehtävät voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä ja 

pelillistäminen voi olla suunnittelijalle työlästä ja hankala toteuttaa (Hamari et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Pelillistämisen viitekehys esitettynä vuokaaviona. Kuva mukailee Ahmadin julkaisussa 

esitettyä mallia (2020). Vasemmalla näkyy pelillistämisen tavoitteet, keskellä pelielementit, joilla 

oppilaita saadaan houkuteltua toteuttamaan tavoitteet, ja oikealla tavat, joilla pelillistämisen 

vaikutusta voidaan tutkia ja määritellä. Oppilaiden suoriutuminen (performance) ja tyytyväisyys 

(satisfaction) on aina keskiössä pelillistämisen vaikutuksia tarkasteltaessa.   
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1.3 Tutkimuskysymykset 

TK1. Minkälaisten tutkimuskysymysten näkökulmasta draaman soveltuvuutta ja sen hyötyjä 

luonnontieteiden opettamisessa on tutkittu? 

TK2. Missä määrin draama-aktiviteetteja on kokeiltu pelillistää? 

TK3. Minkälaisia tutkimusmenetelmiä on käytetty, eli miten dataa on kerätty ja miten se on 

analysoitu? 

TK4. Miten yleistettäviä tulokset ovat, eli kuvailevatko ne yhtä ryhmää interventiotilanteessa vai 

onko havainnot ja tulokset verrattu kontrolliryhmään?  

2. KIRJALLISUUDEN SYSTEMAATTINEN ANALYYSI 

2.1 Tietokannat, hakusanat ja hakuprosessi 

Kirjallisuuden systemaattinen analyysi toteutettiin syyskuussa 2020. Englanninkielisisä julkaisuja 

haettiin Google Scholar hakupalvelulla, ERIC (Education resources Information Center) 

verkkokirjastosta ja DOAJ (Directory of Open Access Journals) hakemistosta. ERIC:stä haettiin 

vain vertaisarvioituja julkaisuja. Nämä kolme lähdettä valikoituivat sopiviksi helppokäyttöisyyden 

ja vapaan käyttöoikeuden vuoksi. Kolmea lähdettä käyttämällä julkaisuja oletettiin löytyvän 

riittävän monipuolisesti, jotta yhdistetyt löydöt edustaisivat tarpeeksi laajaa ja monipuolista otosta 

aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta, eli draaman käytöstä tieteen opetuksessa.  

Julkaisuja haettaessa draaman synonyyminä käytettiin myös sanaa ‘roolileikki’ (role play), sillä 

joissakin yhteyksissä roolileikkikäsitettä on tiedettävästi käytetty draamamuodon tarkentamiseksi. 

Sanaa ‘simulaatio’ päätettiin olla käyttämästä siksi, että sitä mitä luultavimmin käytetään 

esimerkiksi tietokonesimulaatioden yhteydessä tai muiden teoreettisten “jatkuvien mallinnusten” 

yhteydessä, jolloin sillä löytyvät julkaisut eivät olisi tämän työn aiheen kannalta oleellisia. Lisäksi 

oletuksena on myös se, että julkaisussa olisi kuitenkin mainittu joko draama tai roolileikki, mikäli 

draama-aktiviteetissa oppilaat simuloivat tapahtumaa, ilmiötä tai vastaavaa. Kuriositeettina 

päätettiin myös hakea pelillistämistä käsitteleviä julkaisuja siinä toivossa, että löytyisi julkaisuja, 

jotka jollakin tavalla liittyvät draamaan esimerkiksi roolileikin, väittelyn tai simulaation kautta. 

Systemaattisessa analyysissa jokaisen osuman oleellisuus tulee arvioida “käsin”. Tämä tarkoittaa 

sitä, että haussa löytyvien julkaisujen määrä ei voi olla liian suuri. Koska työssä pyritään 

kartoittamaan draaman käyttöä tieteiden opetuksessa, draaman vaikutusta tieteellisten ja/tai 
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abstraktien käsitteiden oppimisessa ja ymmärtämisessä sekä lisäksi myös draaman vaikutusta 

oppilaan motivaatioon, kiinnostukseen ja asenteeseen tiedettä kohtaan, tulisi mahdollisimman 

monen haussa löytyneen julkaisun olla työn aiheen kannalta oleellisia. Tästä seuraa, että 

hakusanojen tulee olla tarkoin valittuja niin, että oleellisia julkaisuja löytyy mahdollisimman 

monipuolisesti ilman että osumien määrä kasvaa liian suureksi.  

Näin ollen suoritettiin yhteensä 29 hakua jokaisesta hakemistosta/tietokannasta erilaisia 

hakusanayhdistelmiä käyttäen. Haun tulokset esitetään taulukossa 1. Hauissa käytettiin seuraavia 

sanoja eri yhdistelminä: draama, roolileikki, pelillistäminen, tieteen opetus, opetus, abstrakti 

käsite, tieteellinen käsite, asenne, kiinnostus, motivaatio, osallisuus. Haun todettiin olevan liian 

epäspesifi ja siten osumien määrän liian suuri, mikäli haku tuotti yli 100 osumaa. Esimerkiksi 

sanoilla ‘draama’ ja ‘tiede’ ja ‘kiinnostus’ löytyi Google Scholarista 1320000 julkaisua, ERIC:stä 

24 ja DOAJ:sta 12. Kyseisessä tapauksessa kaikki ERIC:n ja DOAJ:n osumat tarkasteltiin 

oleellisuuden arvioimiseksi. Google Scholarin suhteen hakusanayhdistelmä oli liian epäspesifi, eli 

“vääriä osumia” saatiin liikaa. Ajatuksena oli, että tarkemmalla hakusanayhdistelmällä löytyisi 

kaikki samat oleelliset julkaisut ilman väärien osumien suurta taustakohinaa. Hakusanayhdistelmä 

saattoi myös olla liian spesifi, esimerkiksi sanoilla ‘roolileikki tieteen opetuksessa’ ja ‘abstrakti + 

käsite’ ei löytynyt ainuttakaan osumaa edes Google Scholarista. Julkaisujen oleellisuus arvioitiin 

“käsin”. Neljässä tapauksessa Google Scholarilla löytyi noin 300-500 osumaa, jolloin haun 

päätettiin olleen sen verran spesifi, että 20 parhaasta osumaa tarkastelemalla voisi löytyä oleellisia 

julkaisuja. Nämä on merkitty taulukossa keltaisella värillä. Pelillistämisen hakusanalla löytyneet 

julkaisut merkittiin oranssilla värillä siksi, että niiden kaikkien todettiin käsittelevän 

verkkoympäristössä tai muuten elektronisten ohjelmien avulla pelillistettyjä opetustilanteita.  
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Taulukko 1 – Systemaattisessa analyysissä käytetyt hakusanayhdistelmät ja hakemistot/tietokannat 

 

      Scholar   

ERIC 

(vert.arv.) DOAJ 

  hakusanayhdistelmä  kaikki oleelliset kaikki oleelliset kaikki oleelliset 

"drama" and "science + education"     29100 liikaa 107 liikaa 5 1 

"role play" and "science + education"     16600 liikaa 236 liikaa 11 1 

"drama" and "science + education" and "abstract + concept" 434 2 2 2 0   

"role play" and "science + education" and "abstract + concept" 317 4 3 1 0   

"drama" and "science + education" and "scientific + concept" 496 11 22 8 0   

"role play" and "science + education" and "scientific + concept" 409 8 25 3 0   

"drama in science education" and "abstract + concept"   23 2 0   0   

"role play in science education" and "abstract + concept"   0   0   0   

"drama in science education" and "scientific + concept"   41 17 1 1 0   

"role play in science education" and "scientific + concept"   5 3 0   0   

"drama" and "science" and "attitude"     842000 liikaa 69 20 17 1 

"role play" and "science" and "attitude"     54000 liikaa 121 15 4 0 

"drama" and "science" and "interest"     1320000 liikaa 24 6 12 0 

"role play" and "science" and "interest"     95900 liikaa 45 4 11 0 

"drama" and "science education" and "attitude"   13800 liikaa 35 16 0   

"role play" and "science education" and "attitude"   6990 liikaa 49 2 1 0 

"drama" and "science education" and "interest"   22200 liikaa 9 3 0   

"role play" and "science education" and "interest"   12300 liikaa 22 0 4 0 

"drama" and "science education" and "motivation"   13900 liikaa 5 2 0   

"role play" and "science education" and "motivation"   9590 liikaa 11 1 0   

"drama" and "engagement" and "student" and "interest" and "science" 181000 liikaa 4 0 0   

"role play" and "engagement" and "student" and "interest" and "science" 37700 liikaa 6 0 0   

"drama" and "engagement" and "student" and "interest"   269000 liikaa 17 1 0   

"role play" and "engagement" and "student" and "interest" 45100 liikaa 14 2 0   

"gamification" and "science education"     7980 liikaa 39 9 38 3 

"gamification" and "engagement" and "student" and "interest" 18900 liikaa 14 12 3 3 

"gamification" and "role play" and "education"   3280 liikaa 1 0 4 0 

"gamification" and "drama" and "engagement" and "student" and "interest" 1040 liikaa 0   0   

"gamification" and "role play" and "engagement" and "student" and "interest" 1650 liikaa 0   0   

Taulukko 1. Taulukossa esitetään hakusanayhdistelmät, joilla haettiin julkaisuja Google Scholarista, ERIC:stä 

ja DOAJ:sta. Jokaisen tietokannan tai hakemiston kohdalla sarakkeessa ‘kaikki’ näkyy kuinka monta osumaa 

hakusanayhdistelmällä yhteensä löytyi ja sarakkeessa ‘oleelliset’ kuinka monta lisättiin systemaattisen 

analyysin Zotero-kirjastoon. “Liikaa” tarkoittaa sitä, että hakusanayhdistelmällä saatiin liian monta osumaa ja 

että osumien manuaalinen seulominen todettiin mahdottomaksi tai liian aikaa vieväksi. Neljässä keltaisella 

merkityssä tapauksessa tarkasteltiin 20 ensimmäistä osumaa. Oranssi väri merkitsee sitä, että niissä käsitellään 

pelillistämistä verkkoympäristössä, eli ne eivät suoranaisesti liity dramatisointiin. 
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2.2 Valintakriteerit 

Julkaisujen oleellisuus arvioitiin käsin ja tietyissä tapauksissa jo pelkän otsikon lukeminen riitti 

julkaisun hylkäämiseksi. Toisinaan piti lukea julkaisun tiivistelmä, jonka perusteella julkaisu joko 

hylättiin tai hyväksyttiin oleellisten joukkoon, mutta usein julkaisu luettiin enemmän tai 

vähemmän kokonaisuudessaan hylkäämis tai hyväksymispäätöksen varmistamiseksi. Hyväksytyt 

julkaisut lisättiin Zotero-ohjelmassa luotuun kirjastoon myöhempää vielä tarkempaa tarkastelua 

varten. Jokaisen hakusanayhdistelmän kohdalla taulukkoon merkittiin jokainen oleellisiksi 

arvioitu osuma riippumatta siitä, oliko kyseinen julkaisu jo jonkun muun hakusanayhdistelmän 

avulla löytynyt ja lisätty Zotero-kirjastoon. Näin jokaisen hakusanayhdistelmän tulokset ovat 

verrattavissa toisiinsa riippumatta siitä missä järjestyksessä haut on tehty. Tästä siis seuraa se, että 

taulukon mukaan oleellisiksi arvioituja julkaisuja löytyi yhteensä 164 kappaletta, vaikka uniikkien 

osumien määrä tosiasiassa oli vain 112. Kuitenkin, systemaattisen analyysin perusteella valikoitui 

112 julkaisua, jotka käsittelevät draaman (tai pelillistämisen) käyttöä tieteiden opetuksessa, 

draaman vaikutusta tieteellisten ja/tai abstraktien käsitteiden oppimisessa ja ymmärtämisessä sekä 

lisäksi myös draaman vaikutusta oppilaan motivaatioon, kiinnostukseen ja asenteeseen tiedettä 

kohtaan. Analyysin seuraavassa vaiheessa nämä 112 julkaisua kategorisoitiin sisältönsä 

perusteella kahdeksaan eri ryhmään ja niiden sisältö arvioitiin yksityiskohtaisen tarkasti. 

Ryhmittelyn yhteydessä useampi julkaisu karsiutui. Jäljelle jäi 88 tarkan karsintaprosessin 

läpikäynyttä julkaisua. 

2.3 Valittujen julkaisujen karsintaprosessi ja ryhmiin jako 

Tietokannoista/hakemistoista löytyneet työn aiheen kannalta oleellisiksi arvioidut julkaisut 

lisättiin Zotero-kirjastoon. Huomattiin, että hakusanoilla tieteen opetus (science + education) 

löytyi hyvin monen tieteenalan opetukseen liittyviä julkaisuja, ei vain luonnontieteiden. Lisäksi 

esimerkiksi roolileikin suhteen oppilaat olivat saattaneet esittää henkilöitä väittelytilanteessa tai 

molekyylejä aineen olomuodonmuutoksessa. Myös hakusanalla draama saattoi löytyä julkaisuja, 

joissa opettaja oli lukenut oppilaille tarinaa, mikä ei suoraan vastannut sitä toivottua käsitystä ja 

määritelmää draamasta, jossa oppilaat itse ovat aktiivisessa roolissa. Näin ollen hakusanoilla 

löytyneet julkaisut piti jakaa ryhmiin. Zotero-kirjaston aineistoon tutustuttua päätettiin luoda 

kahdeksan ryhmää, jotta jokainen alkuperäisessä valintaprosessissa jollakin tavalla oleelliseksi 

arvioitu julkaisu voitaisiin sisällyttää johonkin kahdeksasta ryhmästä.  
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Ryhmät edustavat tasoja, niissä on alkukirjain A, B tai C ja numero 1, 2 tai 3 taulukon 2 mukaisesti. 

A-luokan ryhmiin lisättiin ne julkaisut, joiden aiheena on luonnontieteiden opetus. A-ryhmät ovat 

siis kaikista oleellisimpia tämän työn aiheen kannalta ja myöhemmässä vaiheessa tarkempi 

analyysi keskittyy pelkästään niihin. A1-ryhmässä oppilaat esittävät malleja tai abstrakteja 

käsitteitä. A2-ryhmässä oppilaat esittävät henkilöitä luonnontieteellisessä kontekstissa. Nämä ovat 

siis juuri niitä aiheita ja draamamuotoja, joita kirjallisuuden systemaattisessa haussa toivottiin 

löydettävän. B-luokan ryhmissä aiheena on jokin muu kuin luonnontieteiden opetus, mutta 

oppilaat ovat kuitenkin “fyysisesti” aktiivisessa roolissa. Vaikka näissä julkaisuissa ei olekaan 

kyse luonnontieteiden opetuksesta, voidaan niiden tulosten avulla “ammennettua viisautta” 

kuitenkin soveltaa myös luonnontieteiden opetukseen. C-luokan ryhmien julkaisut ovat jossakin 

määrin liian kaukana tämän työn aiheesta, jotta niiden tulkitsemisesta ja niistä “ammennetulla 

viisaudella” voitaisiin suoraan soveltaa draamamuotoiseen luonnontieteiden opetukseen. Myös  

C-luokan julkaisut analysoitiin sisältönsä kannalta, kun ne kuitenkin alkuperäisessä 

valintaprosessissa valikoitui edes jollakin tavalla tarpeeksi oleellisiksi (siten, että ne vastasivat 

tarpeeksi hyvin käytettyjä hakusanoja). Niiden aiheena voi olla opettajien mielipiteet, näkemykset 

ja käsitykset draaman käytöstä luonnontieteiden opetuksessa (C1-ryhmä), tai luonnontieteiden tai 

muiden aineiden opetus menetelmällä, jossa oppilaat tekevät tehtäviä digitaalisesti eivätkä siten 

ole “fyysisesti aktiivisia” (C2-ryhmä), tai ne ovat kirjallisuuskatsaus pelillistämisestä (C3-ryhmä). 

Taulukko 2 – Ryhmät, joihin systemaattisessa analyysissä löytyneet julkaisut jaettiin 
 
 

A1 – Luonnontieteiden opetus, aktiviteetissa oppilaat esittävät malleja tai abstrakteja käsitteitä. 
A2 – Luonnontieteiden opetus, aktiviteetissa oppilaat esittävät henkilöitä luonnontieteellisessä yhteydessä. 
A3 – Kirjallisuuskatsaus draamasta luonnontieteiden opetuksessa. 
B1 – Muu opetus, aktiviteetissa oppilaat esittävät malleja tai abstrakteja käsitteitä. 
B2 – Muu opetus, aktiviteetissa oppilaat esittävät henkilöitä tai tekevät muita tehtäviä yhdessä. 
C1 – Opettajien näkemykset ja käsitykset draaman käytöstä luonnontieteiden opetuksessa. 
C2 – Luonnontieteiden tai muiden aineiden opetus, oppilaat tekevät tehtäviä eivätkä esitä mitään. 
C3 – Kirjallisuuskatsaus pelillistämisestä. 
Aktiviteetilla tarkoitetaan dramatisointia, roolileikkiä tai muuta elottoman (esimerkiksi atomin) tai elollisen 
(esimerkiksi tiedemiehen) personifikaatiota. B2:ssa tehtävillä tarkoitetaan sellaisia, jotka vaativat muiden 
fyysisen läsnäolon, eli ei itsenäisiä eikä pelkästään tietokoneen välityksellä suoritettavia tehtäviä. 
Oppilailla viitataan peruskoulun oppilaisiin ja opiskelijoilla yliopiston tai korkeakoulun opiskelijoihin. 
 



28 
 

Ryhmittelyprosessin aikana 24 julkaisua hylättiin kokonaan. Hylkäämisen syynä oli usein se, että 

julkaisusta löytyi vain tiivistelmä, mutta muutamassa tapauksessa tarkempi tutustuminen sisältöön 

paljasti julkaisun aiheen olevan liian kaukana tämän työn fokuksesta. Esimerkkejä tällaisista oli 

kaksi julkaisua, joka käsitteli pienten lasten leikkimistä. Julkaisut olivat kuitenkin jääneet 

alkuperäisen hakuprosessin “haaviin”, koska ensisilmäyksellä ne näyttivät käsittelevän 

roolileikkiä (role play), vaikka tosiasiassa kyse olikin leikin roolista (role of play) tai 

leikkimielisyydestä (playfulness). Yksi draama-aiheinen julkaisu hylättiin siksi, että siinä 

keskityttiin konstruktiivisiin opetusmuotoihin yleisellä tasolla eikä niinkään juuri draamaan. 

Lisäksi julkaisussa esiteltiin vain opettajien mielipiteitä eikä taustalla ollut mitään interventiota, 

johon oppilaat olisivat osallistuneet. Toinen draama-aiheinen julkaisu hylättiin siksi, että siinä 

keskityttiin luovuuteen ja draama mainittiin vain yhtenä luovuuden esitysmuotona, jota ei sen 

enempää kommentoitu. Yksi pelillistämistä koskeva julkaisu hylättiin siksi, että vain tiivistelmä 

oli englanninkielinen ja loput tekstistä muunkielistä. Toinen julkaisu hylättiin siksi, että 

pelillistäminen oli vain hyvin pienessä osassa koko julkaisun fokuksesta, eikä pelillistämisen 

vaikutuksia sen koommin tuotu julkaisussa esille. Kolmannessa julkaisun fokuksessa oli 

ensisijaisesti kokeen ja kokeeseen valmistautumisen vaikutukset oppilaiden suoriutumiseen 

pelillistetyssä kurssissa.  

Julkaisujen tarkemman lukemisen ja ryhmittelyprosessin tuloksena oli 88 julkaisua, joiden 

todettiin olevan tarpeeksi oleellisia tämän työn kannalta. Tämän työn lisämateriaaleissa (liite 1) on 

nähtävissä koko 88:n julkaisun kattava taulukko, jossa jokaisen julkaisun sisältö tuloksineen on 

pyritty selittämään lyhyesti. Tulokset on muotoiltu niin, että ne vastaavat julkaisussa esitettyyn 

tutkimuskysymykseen. Lisäksi huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten dataa oli tutkimuksessa 

kerätty ja siihen, että käytettiinkö tutkimuksessa kontrolliryhmää. Joissakin tapauksissa data oli 

kerätty vain koeryhmän oppilailta intervention jälkeen kyselylomakkeella ja/tai haastattelulla, 

toisinaan dataa oli kerätty lomakkeella sekä ennen että jälkeen intervention ja myös intervention 

aikana esimerkiksi videokameralla ja/tai muistiinpanoilla. Tieteellisesti pitävimmissä tapauksissa 

oli myös kerätty dataa kontrolliryhmältä, jolloin intervention vaikutuksia etenkin oppilaiden 

osaamiseen voitiin paremmin arvioida vertaamalla ryhmien vastauksia ja tuloksia.  
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3. TULOKSET 

3.1 Systemaattisen analyysin lopullinen tulos 

Kirjallisuuden systemaattisessa analyysissä löytyneiden julkaisujen tarkemman lukemisen ja 

ryhmittelyprosessin myötä jäljelle jäi 88 tämän työn aiheen kannalta oleellista julkaisua. Näistä 

88:a julkaisusta 76 oli alkuperäisjulkaisuja, joista 38 sijoitettiin A1 ja A2-ryhmiin, eli ovat 

draaman käyttöä luonnontieteiden opettamisessa käsitteleviä alkuperäisteoksia. Kahdestatoista 

kirjallisuuskatsauksesta kahdeksan julkaisun (8/12) arvioitiin olevan draaman käyttöä 

luonnontieteiden opettamisessa käsitteleviä kirjallisuuskatsauksia, joten ne laitetiin A3-ryhmään. 

Loput neljä (4/12) kirjallisuuskatsausta käsittelee pelillistämistä ja siten ne laitettiin C3-ryhmään. 

Taulukossa 3 näkyy muidenkin ryhmien määrät.  

Kuten aikaisemmin mainittiin, liitteessä 1 löytyvässä taulukossa kaikki julkaisut on esitelty 

tarkemmin sisältöineen ja tuloksineen, mikä vastaa parhaiten tämän työn ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen. Eri draama-aiheisten tutkimusten tutkimuskysymyksillä on yhteistä 

lähinnä vain se, että niillä on pyritty selvittämään mitä vaikutuksia interventiolla on oppimiseen 

ja/tai asenteisiin ja tunteisiin, vai onko vaikutuksia laisinkaan havaittavissa. Sen tarkempaa 

yhteenvetoa on vaikea tehdä, sillä kaikki tutkimukset ovat omalla tavallaan ainutlaatuisia; 

opetettavat aiheet ovat olleet hyvin erilaisia, niissä on käytetty eri draamamuotoja (tai muita 

interventioita) tai vastaavien draamamuotojen aktiviteetit on toteutettu eri tavoin, tai kohderyhmä 

on ollut hyvin eri-ikäistä eri tutkimuksissa, tai tuloksia on analysoitu esimerkiksi pääasiassa 

oppimisen tai positiivisten tunteiden näkökulmasta, ja niin edelleen. Suurimmassa osassa 

julkaisuista tutkimuskysymysten näkökulmasta tulkittuna data näyttäisi osoittavan, että 

interventiolla on positiivisia vaikutuksia, eli tulokset on ilmoitettu positiivisina ja itse koe 

onnistuneena. Tämä käy ilmi taulukosta 3, jossa eri ryhmien julkaisut on analysoitu ilmoitetun 

tuloksen ja kontrolliryhmän käytön suhteen.  

Vain kolmessa julkaisussa oltiin pelillistetty jotakin draamamuotoa luonnontieteiden opetuksessa. 

A1-ryhmän julkaisussa pelillistäminen on toteutettu siten, että osallistujat ovat fyysisesti aktiivisia. 

Pelillistettyyn kokonaisuuteen yhdistyy myös draaman muotoja, mutta kyseessä ei ole oppilaiden 

kanssa suoritettu tunti vaan opettajaopiskelijoiden suunnittelema harjoituskokonaisuus.  

A2-ryhmässä on kaksi pelillistämistä käsittelevää julkaisua, joissa on myös dramatisointia 

roolileikin muodossa. Kummassakin tapauksessa roolileikki tapahtuu verkossa pelattavan pelin  
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välityksellä, mutta koska asiantuntijan rooliin omaksuminen vaatii luovuutta ja tulkintaa, voidaan 

näiden aktiviteettien katsoa liittyvän draamaan. Näiden kahden julkaisun A2-ryhmään lisäämisen 

kannalta ratkaisevaa oli myös se, että niiden aiheena oli luonnontieteiden opetus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaus TK2:seen on siis se, että draamamuotoisten opetustilanteiden pelillistäminen on 

harvinaista. Muissa tilanteissa pelillistäminen tapahtui digitaalisesti, niihin ei liittynyt 

dramatisointia eikä niiden aiheena välttämättä ollut luonnontiede, ja siten nämä julkaisut 

luokiteltiin C-ryhmiin. Suurin osa pelillistämistä koskevasta kirjallisuudesta on laitettu C2-

ryhmään, koska niissä oppilaat eivät ole “fyysisesti aktiivisia” osallistuessaan pelillistettyyn 

kurssiin, vaan tekevät niin verkkoympäristössä tai ohjelman avulla.  

Ryhmien luokittelun mukaan ei löytynyt ainuttakaan julkaisua, joka olisi sopinut B1-ryhmään, eli 

jossa aiheena olisi ollut muun kuin luonnontieteellisten aineiden opetus ja jossa oppilaat olisivat 

aktiviteetissa esittäneet malleja tai abstrakteja käsitteitä. Systemaattista analyysiä tehdessä oltiin 

täysin varautuneita siihen, että muissakin kuin luonnontieteellisissä aineissa oppilaat olisivat 

Taulukko 3 – Julkaisujen määrät eri ryhmissä sekä kuinka 

usein tulos oli positiivinen ja verrattu kontrolliin 

 

 Positiivinen 

tulos 

  Verrattu 

kontrolliin 

  

Ryhmä Yhteensä % % 

A1 24 21 87,5 9 37,5 

A2 14 13 92,9 0 0,0 

A3 8 - - - - 

B1 0 0 0,0 0 0,0 

B2 8 7 87,5 1 12,5 

C1 7 6 85,7 0 0,0 

C2 23 22 95,7 5 21,7 

C3 4 - - - - 

Yhteensä 88 69 90,8 15 19,7 

ei A3 ja 

C3 76         

Taulukko 3. Taulukossa näkee kuinka monta kirjallisuuden systemaattisella analyysillä löytynyttä 

julkaisua kussakin ryhmässä on. A-luokan ryhmät käsittelevät draaman käyttöä luonnontieteiden 

opetuksessa ja ovat siten tämän työn kannalta tärkeimpiä. Taulukossa näkyy myös kuinka monessa 

julkaisussa on saatu positiivisia tuloksia ja kuinka monessa julkaisussa tuloksia on verrattu 

kontrolliryhmään. Taulukon mukaan suurin osa positiivisista tuloksista ovat kvalitatiivisia ja 

deskriptiivisiä, eli ei välttämättä yleistettäviä ja kvantitatiivisesti merkittäviksi todettuja. 
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voineet draaman muodossa esittää abstrakteja tai tieteellisiä käsitteitä, mutta näin ei näytä olevan 

asian laita. Sitä vastoin B2-ryhmästä löytyy muutamia julkaisuja, joissa oppilaat ovat osallistuneet 

roolileikkiin muissa kuin luonnontieteellisten aineiden opetuksessa. Roolileikissä oppilaat ovat 

edustanet jonkun henkilön tai tahon mielipiteitä ja aatteita väittelytilanteessa esimerkiksi 

maailmanpolitiikasta tai kaivoksen avaamisesta ekologisesti herkällä alueella. Roolileikki on myös 

voinut olla konkreettisempi; yhdessä julkaisussa oppilaat ovat tutustuneet Marxin aatteisiin 

esittäessään tehtaanomistaman lähes orjuuttamia työläisiä tai he ovat esittäneet myyjiä ja 

kauppiaita tutustuessaan markkinoinnin perusteisiin. Vaikka etenkin jälkimmäisissä tapauksissa 

aiheina on ollut abstrakteja ja sen tieteenalan alaisia käsitteitä, on kyseiset julkaisut kuitenkin 

päätetty laittaa B2-ryhmään, koska oppilaat ovat esittäneet ihmisiä.   

A3 ja C3-ryhmän julkaisut ovat kirjallisuuskatsauksia. A3-ryhmässä on 8 draama-aiheista 

julkaisua ja C3-ryhmässä 4 julkaisua, jotka käsittelevät pelillistämistä. Kirjallisuuskatsauskissa 

voidaan esittää uusia näkökulmia tai johtopäätöksiä muun kirjallisuuden pohjalta, mutta ne eivät 

ole alkuperäisjulkaisuja alkuperäisine havaintoineen ja tuloksineen. Ne on siten jätetty pois 

tarkemmasta analyysistä, jossa arvioidaan, oliko julkaisussa esitetty tulos positiivinen ja että 

verrattiinko koeryhmän tuloksia ns. tavanomaista opetusta saaneeseen kontrolliryhmään. 

Julkaisut, jotka käsittelevät opettajien näkemyksiä ja käsityksiä draaman käytöstä luonnontieteiden 

opetuksessa, on laitettu jonkun A-ryhmän sijaan C1-ryhmään. Tämä on perusteluta siten, että 

opettajien näkemykset ja mielipiteet ovat tulkintoja ja siten liian kaukana niin sanotusta 

“alkuperäisdatasta”. C1-ryhmän julkaisut jätettiin siten myös tarkemman analyysin ulkopuolelle. 

3.2 Julkaisuissa käytetyt tutkimusmenetelmät ja tulosten yleistettävyys 

Tämän työn TK3 ja TK4 ovat jatkoa TK1:lle ja TK2:lle, joten niidenkin osalta keskitytään vain 

draaman soveltuvuutta ja sen hyötyjä tutkivaan kirjallisuuteen, eli A1 ja A2-ryhmiin. Koska 

draamalla sanotaan olevan monia hyviä vaikutuksia vaikeiden ja abstraktien käsitteiden 

oppimiseen ja oppilaiden asenteisiin, motivaatioon ja kiinnostukseen tiedettä kohtaan, haluttiin 

systemaattisessa analyysissä löytyneitä julkaisuja tarkastella lähemmin niiden 

tutkimuskysymyksen, tulosten keruun ja tulosten tulkinnan suhteen. Käytännössä haluttiin katsoa, 

onko draamankäytön positiiviset tulokset saatu kvantitatiivisia menetelmiä ja kontrolliryhmiä 

käyttäen ja ovatko tulokset siten tilastollisesti merkittäviä, vai ovatko tulokset ennemminkin 

kvalitatiivisia ja deskriptiivisiä siinä mielessä, että tulokset on ammennettu esimerkiksi katsomalla 
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videomateriaalia ja tulkitsemalla oppilaiden eleitä ja liikkeitä tai haastattelemalla muutamaa 

oppilasta intervention jälkeen.  

Tietyn opetusmetodin avulla tapahtuvaa oppimista on suhteellisen helppo mitata ja määritellä 

esimerkiksi kyselylomakkeella, jossa oppilaat joko osaavat tai eivät osaa selittää käsitettä tai kertoa 

mitä esimerkiksi reaktiossa tulee tapahtumaan. Kuitenkin, monessa julkaisussa oppimisen tulkinta 

annetaan oppilaalle siten, että kyselylomakkeessa vain kysytään esimerkiksi “koitko oppineesi 

jotakin uutta”. Näin valtaosan oppilaista voidaan sanoa oppineen aiheen sisältöä 

opetusmenetelmän avulla ilman että oppilaiden osaamista varsinaisesti testataan. Kuten jo 

kiinnostusta ja motivaatiota käsittelevissä kappaleissa (luvussa 2) todettiin, on tutkijan vaikea 

objektiivisena ulkopuolisena “mittaajana” osoittaa, että opetusmenetelmällä on vaikutuksia 

oppilaan kiinnostukseen ja motivaatioon. Koska kiinnostus ja motivaatio on oppilaiden itsensä 

kokemia subjektiivisia “suuruuksia”, on luonnollista, että oppilailta vain kysytään esimerkiksi 

“oliko käytetty opetusmenetelmä mielestäsi hyvä tapa oppia tunnin aiheesta?”, jolloin oppilaiden 

kokemaa menetelmän objektiivista “hyvyyttä” on erittäin vaikea määritellä, etenkin monen 

oppilaan kohdalla samanaikaisesti. 

Tilastollista merkittävyyttä voidaan toki saada monessakin yhteydessä, kuten esimerkiksi 

pyytämällä oppilaita vastaamaan ennen ja jälkeen intervention kyselylomakkeeseen, jossa 

kysytään oppilaiden omia mielipiteitä ja asenteita esimerkiksi draamaa kohtaan. Jos oppitunti ja 

valittu draamamuotoinen opetusmenetelmä on ollut oppilaiden mielestä mieluisa, voidaan 

kyselylomakkeella saada tilastollisesti merkittävää data, jonka mukaan oppilaat suosivat draaman 

käyttöä. Ongelmallista on kuitenkin se, että tulos kertoo vain mitä mieltä oppilaat ovat kyseisessä 

interventiossa käytetystä draamasta eikä esimerkiksi sitä, että olisiko esimerkiksi jokin kokeellinen 

ryhmätyö ollut oppilaiden mielestä vielä “parempi”. Yhtä lailla, jos vain interventioon osallistuvat 

oppilaat vastaavat “aineenhallintaa” mittaaviin kysymyksiin ennen ja jälkeen draama-aktiviteetin, 

voidaan tilastollisesti osoittaa, että oppilaat ovat oppineet aiheen sisältöä. Tällöin oppilaiden 

oppimista ei kuitenkaan voida verrata esimerkiksi tavanomaisella luennoinnilla tai esimerkiksi 

kokeellisella työtavalla saatuun oppimiseen, jos tutkimuksessa ei ole kontrolliryhmää. Tämän 

vuoksi julkaisuja luettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota kontrolliryhmien käyttöön, koska 

silloin tutkimuksessa saatu tulos on paremmin perusteltavissa. 
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A1 ja A2-ryhmän julkaisut luettiin huolellisesti ja analysoitiin datankeruun tavan, ilmoitetun 

tuloksen ja kontrolliryhmän suhteen. TK3:sta ajatellen datankeruu jaettiin kahteen kategoriaan; 

lomakkeisiin ja tulkittavaan materiaaliin. Lomakkeisiin kuuluu kyselylomakkeet ja 

tehtävälomakkeet. Tulkittavaan materiaaliin lasketaan haastattelut, videoinnit ja muut nauhoitteet, 

muistiinpanot ja oppimispäiväkirjat. Ilmoitettu tulos saattoi käsitellä intervention vaikutuksia 

oppilaiden asenteisiin ja tunteisiin tai oppimiseen tai sekä että.  

Tarkemman analyysin tulokset esitetään taulukossa 4, josta käy ilmi, että A1-ryhmän 24:stä 

julkaisusta kymmenessä (10/24) kerättiin dataa vain kyselylomakkeella, yhdessätoista (11/24) vain 

haastattelulla, videoinnilla ja/tai muistiinpanolla, ja kolmessa (3/24) tapauksessa käytettiin sekä 

kyselylomaketta että haastattelua, videointia ja/tai muistiinpanoa. On huomioitava, että usein koko 

ryhmä vastaa kyselylomakkeeseen, mutta haastatteluun valitaan vain muutama edustava henkilö. 

Usein haastateltava henkilö myös valikoidaan joillakin perustein. Näissä tilanteissa haastattelulla 

saatuja tuloksia ei voida yleistää edustavan koko ryhmää.  

Kolmessatoista tapauksessa (13/24) tutkittiin intervention vaikutusta sekä oppilaiden asenteisiin 

ja tunteisiin että oppimiseen, viidessä tapauksessa (5/24) vain asenteisiin ja tunteisiin ja kuudessa 

(6/24) vain oppimiseen. Dataa kerättiin kahdessatoista tapauksessa (eli 50 % A1-ryhmän 

julkaisuista) sekä ennen että jälkeen intervention. Näistä melkein kaikissa datankeruussa käytettiin 

kyselylomaketta. Vain kahdessa tapauksessa dataa oli kerätty haastattelulla myös ennen 

interventiota. Kyselylomakkeella näyttäisi olevan paljon helpompi kerätä dataa ennen ja jälkeen 

intervention, mikä on sinänsä ymmärrettävää sekä logistisesta että ajanhallinnan näkökulmasta, 

kun monta oppilasta voi lyhyessäkin ajassa samanaikaisesti täyttää kyselylomaketta. Haastattelu 

vie usein enemmän aikaa ja siihen voi vain osallistua muutama oppilas kerrallaan. 
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Taulukko 4 – Tarkempi analyysi A1 ja A2 ryhmien julkaisuista 
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(Abed, 2016) 1   1 1 1 1 1   

(Åkerblom & Pramling, 2020)   1 1   1 1     

(Arieli, 2007) 1 1 1 1 1 1 1   

(Braund et al., 2013)   1 -   1     1 

(Carol-Ann Burke et al., 2018)   1 1 1         

(Cokadar & Yilmaz, 2010) 1   1 1 1   1   

(Danckwardt-Lillieström, 2019)   1 1   1       

(K. (Calvin) Dorion, 2011)   1 1 1 1 1     

(K. R. Dorion, 2009)   1 -   1*a       

(Gamanik et al., 2019) 1   1   1 1 1   

(Hendrix et al., 2012) 1   1 1 1 1 1   

(Kallunki et al., 2017)   1 1 1 1     1 

(Karakas, 2012)   1 - 1 1     1 

(Kolovou & Kim, 2020) 1 1 1 1 1   1   

(Krajsek & Vilhar, 2010) 1   1 1         

(Maharaj-Sharma, 2017) 1   1 1 1 1 1   

(Ong et al., 2020) 1   1 1   1     

(Otter, 2020) 1 1 1 1 1 1*b 1   

(Precious & McGregor, 2014)   1 1 1         

(Sener et al., 2015) 1   1 1   1     

(Sturges et al., 2009) 1   1 1 1 1 1   

(Takemura & Kurabayashi, 2014) 1   1 1 1 1     

(Ubuz & Duatepe-Paksu, 2016)   1 1 1*c 1*c       

(Walan & Enochsson, 2019)   1 1   1       

              Yhteensä 24 13 14 21 18 19 12 9 3 

    % 54,2 58,3 87,5 75,0 79,2 50,0 37,5 12,5 
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A2 

Taulukko 4 

jatkuu 
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(Cross, 2017) 1 1 1 1         

(Deaton & Cook, 2012)   1 1 1*c 1*c       

(Fleer, 2013)   1 - 1*d 1*d       

(Green & Cassani, 2020)   1 1           

(Miller et al., 2011) 1   1 1 1 1     

(Oliver, 2016) 1   1 1 1 1     

(Pongsophon et al., 2010) 1 1 1 1 1       

(Rees, 2015)   1 1   1       

(Sloman & Thompson, 2010) 1   1 1         

(Stagg, 2020) 1 1 1 1 1 1     

(Swanson, 2016)   1 1   1*e       

(Toonders et al., 2016) 1 1 1   1*f 1     

(Vartiainen & Kumpulainen, 2020)   1 1           

(Yoon, 2007)  1   1   1 1   1 

              Yhteensä 14 8 10 13 8 10 5 0 1 

    % 57,1 71,4 92,9 57,1 71,4 35,7 0,0 7,1 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 4. A1 ja A2-ryhmien julkaisut luettiin ja analysoitiin huolellisesti. Huomiota kiinnitettiin 
tapaan, jolla data kerätiin, ja siihen, että tutkittiinko intervention vaikutusta oppilaiden 
asenteisiin ja tunteisiin vai oppimiseen vai sekä että. Lisäksi katsottiin, oliko tutkimuksen tuloksia 
verrattu kontrolliryhmään vai ei. 
Tähtimerkintöjen selitykset: 
1*a, oppimisen mittaus ei ollut tutkimuksen keskiössä, vaan oppimista ja oppilaiden huomioita käytettiin 
draama-aktiviteetin “hyvyyden” mittarina. 
1*b, kysely ennen interventiota oppilastietojen, taustatietojen ja “tason” kartoittamiseksi. 
1*c, tulokset on johdettu opettajien mielipiteistä ja käsityksistä aktiviteetin kulusta, oppilaiden 
aktiivisuudesta ja osallistumisesta.  
1*d, videomateriaalia analysoitiin etsien yhteyksiä lasten ilmaisemien tunteiden ja heidän mielissään 
tapahtuvien oppimisprosessien välillä tarinankerronnan ja dramatisoinnin aikana. 
1*e, parempi ymmärrys tieteellisestä ajattelutavasta ja tiedemiehen työtavoista 
1*f, draaman avulla voitiin tutkia ja tutustua uusiin eettisesti ja moraalisesti arveluttaviin näkökulmiin, 
tilanteisiin ja asetelmiin. 
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Kokonaisuudessaan A1-ryhmän julkaisuissa positiivisia tuloksia saatiin 21:ä tapauksessa (87,5 %) 

ja kontrolliryhmää käytettiin yhdeksässä (9/24) tapauksessa (37,5 %). Kaikissa yhdeksässä 

tutkimuksissa, joissa koeryhmän tuloksia verrattiin kontrolliryhmään, raportoitiin positiivisia 

tuloksia. Toisin sanoen 100 %:ssa kontrolliryhmää käyttäneistä tutkimuksista saatiin draaman 

käyttöä puoltavia tuloksia. Kaikissa näissä tapauksissa, joissa koeryhmän tuloksia verrattiin 

kontrolliryhmään, käytettiin kyselylomaketta datankeruussa. Lisäksi näissä kaikissa mitattiin tai 

keskityttiin oppilaiden osaamisen määrään, eli tulosten avulla voidaan arvioida draaman 

“opetustehoa”. Yhdeksästä tapauksesta seitsemässä (7/9) dataa oli kerätty ennen ja jälkeen 

intervention, mikä lisää tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Yhdeksästä kolmessa (3/9) 

käytettiin kyselylomakkeen lisäksi myös haastattelua, videointia ja/tai muistiinpanoja. Näissä 

kahdessa ryhmittymässä (7/9 ja 3/9) on kaksi yhteistä julkaisua, joiden kirjoittajat ovat Arieli ja 

Otter. TK4:n suhteen on siis todettava, että A1-ryhmän 24:stä julkaisuista vain kahdessa (8,3 %) 

dataa kerättiin kyselylomakkeella ennen ja jälkeen intervention, dataa verrattiin kontrolliryhmään 

ja lisäksi kerättiin myös deskriptiivistä dataa haastatteluilla, nauhoitteilla tai muistiinpanoilla 

havaintojen ja tulosten tukemiseksi. 

Tieteellisestä ja kriittisestä näkökulmasta yksittäisten tutkimusten tulokset ovat yleistettäviä vain, 

jos tutkimuksissa on kerätty dataa ennen ja jälkeen intervention ja jos tuloksia on verrattu 

kontrolliryhmään. Draaman soveltuvuutta ja hyötyjä ajatellen data olisi hyvä kerätä lomakkeella, 

jossa oppilaat pääsevät näyttämään hallitsevansa opetettua sisältöä. Pelkkä oppilaiden 

mielipiteiden kysyminen ei vielä riitä todistamaan opetusmenetelmän “opetustehoa”. Arielin ja 

Otterin julkaisut ovat siis tietyssä mielessä kaikista luotettavimmat ja niiden tulokset 

yleistettävimmät. Näyttää siltä, että harva tutkimus on yhtä kattava ja monipuolinen.  

A2-ryhmässä positiivisia tuloksia raportoitiin kaikissa paitsi yhdessä julkaisussa, ja siinä ei 

varsinaisesti tutkittu draaman vaikutuksia vaan fokuksena oli ilmaistujen tunteiden ja 

oppimisprosessin välisen yhteyden löytäminen. Dataa kerättiin useammin haastattelulla, 

videoinnilla ja muistiinpanoilla kuin kyselylomakkeella. Kolmessa tapauksessa dataa kerättiin 

kummallakin tavalla. A1-ryhmään verrattuna dataa kerättiin harvemmin ennen ja jälkeen 

intervention (A1: 50% ja A2: 35,7%), lisäksi koeryhmän tuloksia ei verrattu ainoassakaan 

tapauksessa kontrolliryhmään. A2-ryhmän julkaisuissa esitettyjen tutkimusten tulokset ovat siten 

kaikki luonteeltaan kvalitatiivisia ja deskriptiivisiä siinä mielessä, että draaman “hyvyyttä” tai 
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“opetustehoa” ei ole verrattu tavanomaiseen opetukseen. TK4:n suhteen yksittäiset A2-ryhmän 

tulokset kuvailevat yhtä ryhmää interventiotilanteessa, eivätkä yksittäiset tulokset siten ole 

yleistettäviä.  Kuitenkin, käytännössä kaikissa julkaisuissa (joissa on tutkittu draaman “hyvyyttä”) 

on raportoitu positiivia tuloksia, jolloin kokonaiskuva puoltaa draaman soveltuvuutta ja hyötyjä 

luonnontieteiden opetuksessa. 

3.3 Tulosten tulkinta ja havainnot 

On ilmeistä, että tässä työssä suoritetussa kirjallisuuden systemaattisessa analyysissä ei löydetty 

kaikkia julkaisuja, joihin esimerkiksi tämän työn kirjallisuuskatsauksessa viitataan. On siis 

todennäköistä, että on olemassa draaman soveltuvuutta ja hyötyjä käsittelevää kirjallisuutta, joka 

on jäänyt täysin tämän työn ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisuudessa hakusanat 

pitäisi olla vielä runsaslukuisemmat, niiden yhdistelmät paljon monipuolisemmat ja 

hakemistojen/tietokantojen laajempien, jotta systemaattisella analyysillä löydettäisiin lähes kaikki 

aihetta käsittelevä kirjallisuus. Samaan aikaan on hyväksyttävä myös se tosiasia, että maailman 

kaikkia kirjastoja ei voi tarkistaa eikä internetin koko sisältöä voi selata läpi, eli aihetta käsittelevää 

kirjallisuutta jää aina löytymättä. Tämä löytymättä jäävä kirjallisuus voi olla kaikkea suppeasta 

piloottitutkimuksesta, joka on vain esitetty jonkun hakemuksen liitteenä, henkilökohtaiseen 

dokumentaatioon, jolla on ihan jokin muu käyttötarkoitus, ja mittavaan ja monisyiseen raporttiin, 

joka pääasiallisesti keskittyy johonkin ihan muuhun aiheeseen. Kuitenkin, tämän työn 

systemaattinen analyysi edustaa todenmukaista kuvaa ja otantaa aihetta käsittelevästä 

kirjallisuudesta. Systemaattisella analyysillä on siis vältytty vääristymiltä, jotka voivat johtua 

tietoisesta kirjallisuuden valikoimisesta tai “viittausketjusta”, jossa aluksi on luettu pari aihetta 

käsittelevää kirjallisuuskatsausta ja joiden lähdeluetteloa käytetään alkuperäisjulkaisujen 

löytämiseksi.  

Systemaattisessa analyysissä löytyneet julkaisut jaettiin ryhmiin taulukon 3 mukaisesti. 

Tietokannoista ja hakemistoista löytyi yhteensä 88 julkaisua, jotka vastasivat käytettyjä 

hakusanoja tarpeeksi hyvin ja jotka “läpäisivät” kaikki karsintavaiheet. Näistä 88:a julkaisusta 76 

oli alkuperäisjulkaisuja. Vaikkei löytynyt ainuttakaan julkaisua, joka olisi sopinut B1-ryhmään, 

jätettiin ryhmä kuitenkin taulukkoon. Näin haluttiin korostaa sitä, että vain luonnontieteiden 

opetuksessa on käytetty draamamuotoa, jossa oppilaat omaksuvat elottoman “tekijän”, käsitteen 

tai mallin roolin ja tulkitsevat tämän lainalaisuuksia, liikkeitä, ominaisuuksia ja vuorovaikutuksia 
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ympäristön kanssa. Kaikissa muissa aineissa, kuten markkinoinnissa, tietojenkäsittelytieteessä ja 

maailmanpolitiikassa oppilaat ovat omaksuneet henkilöiden tai tahoja edustavien henkilöiden 

rooleja.  

Jotta opetusmenetelmän “hyvyyden määrä ja laatu” saataisiin selville, pitäisi tulosten olla 

kvantitatiivisia ja kontrolliryhmään verrattuja, mutta myös kvalitatiivisia ja kuvailevia. 

Tutkimusten kannalta tämä tarkoittaa, että ainahan oppilaat oppivat jotakin ja tuntevat jotakin, 

mutta oleellinen seikka tietyn opetusmetodin “hyvyyden” arvioimiselle onkin se, että oppiiko 

oppilaat sen avulla asian paremmin kuin jollakin muulla opetusmetodilla. Lisäksi tutkimuksessa 

pitäisi saada selville, mitä tunteita, tuntemuksia ja ajatuksia opetusmenetelmä herättää oppilaissa. 

Tämä merkitsee sitä, että draamamuotoisen opetusmenetelmän vaikutuksia on ihan aidosti vaikea 

mitata, näyttää, tulkita ja verrata tavanomaiseen opetukseen. Tämän myötä myös yksittäisten 

julkaisujen tutkimuskysymyksissä on yhteistä lähinnä vain se, että niiden avulla pyritään 

selvittämään menetelmän soveltuvuutta ja hyötyjä tutkittavassa tilanteessa. On aivan luonnollista, 

että tutkimus suoritetaan ns. tapaustutkimuksena, mutta silloin myös tuloksia tulkittaessa ja 

esitettäessä pitäisi avoimesti tehdä selväksi, että tulokset edustavat vain yhden ryhmän “reaktiota” 

kokeiltuun opetusmenetelmään ja että tuloksia ei voi yleistää eikä verrata muihin 

opetusmenetelmiin.  

Alkuperäisjulkaisussa 69:ssä esitetään, että interventiolla saatiin positiivisia tuloksia. Toisin 

sanoen yli 90 %:ssa tutkimuksista raportoidaan, että draama-aktiviteetilla, roolileikillä tai 

pelillistämisellä saatiin positiivisia tuloksia oppilaiden oppimisen ja/tai asenteen suhteen. Tämä 

suhde on kutakuinkin samaa luokkaa kaikissa ryhmissä; C1-ryhmässä se oli alhaisin, 85, 7 % ja 

C2-ryhmässä korkein, 95.7 %. C1-ryhmässä oli vain seitsemän julkaisua, joista kuudessa 

raportoitiin positiivisia tuloksia, eli “onnistumisprosentti” olisi saattanut olla suurempi, jos 

ryhmässä olisi ollut useampi julkaisu. Draama ja pelillistäminen näyttävät siis olevan suurin 

piirtein yhtä “hyviä ja tehokkaita” opetusmenetelmiä. Positiivisia tuloksia saatiin kaikissa 

kolmessa tapauksessa, jossa draamamuotoista opetusmenetelmää oli pelillistetty. Draaman ja 

pelillistämisen yhteisvaikutus on siis todettu 100 % “hyväksi”. Tilastollisesti pitävää väitettä ei 

kuitenkaan voi tehdä vain kolmen tutkimuksen perusteella, eli kyseinen havainto on vain suuntaa 

antava.  
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Kaikkien ryhmien suuresta onnistumisprosentista huolimatta vain 15:a tapauksessa koeryhmän 

tuloksia on verrattu kontrolliryhmään. Tämä kielii siitä, että suurimmassa osassa tutkimus tosiaan 

on ollut tapaustutkimus, jossa on seurattu yhden opetusmenetelmän vaikutuksia yhden 

oppilasryhmän oppimiseen ja/tai asenteisiin. Usein data on kerätty haastattelulla, videotallenteella, 

oppimispäiväkirjalla tai muilla muistiinpanoilla, joiden sisältö jälkeenpäin pitää tulkita. Näin ollen 

tulokset ovat deskriptiivisiä, ne vain kuvailevat tietyn ryhmän toimimista tietyssä opetustilanteessa 

tai reaktiota kokeiltuun opetusmenetelmään. Siinäkin tapauksessa, että oppilaat vastaavat 

kyselylomakkeeseen, saadaan dataa vain yhden opetusmenetelmän vaikutuksia yhden 

oppilasryhmän oppimiseen ja/tai asenteisiin, ellei tutkimuksessa ole kontrolliryhmää. 

Kyselylomakkeen vastaukset voivat olla tilastollisesti merkittävät, mutta tuloksia ei voi yleistää 

eikä verrata ns. tavanomaiseen opetukseen, sillä mitään kontrolliryhmää ei ole. Taulukosta 3 käy 

ilmi, että A1-ryhmässä käytettiin useimmin kontrolliryhmää, jopa 37,5 % tapauksista. Tämä on 

melkein kahdenvertainen osuus kaikkien ryhmien yhteenlaskettuun osuuteen verrattuna (19,7 %). 

A1-ryhmän julkaisuissa positiivisia tuloksia ilmoitettiin 87,5 % tapauksista. Samaan aikaan  

A2-ryhmässä tuloksia ei verrattu ainuttakaan kertaa kontrolliryhmään, mutta positiivisia tuloksia 

ilmoitettiin 92,9 % tapauksista. Vaikka julkaisujen määrät kummassakin ryhmässä ovat melko 

pienet (21 ja 13), on sellainen trendi havaittavissa, että mitä useammin tuloksia verrataan 

kontrolliryhmään, sen harvemmin interventiolla voidaan osoittaa olleen “tavallista parempia” 

tuloksia. Moinen tulkinta olisi kuitenkin virheellinen, sillä 100 %:ssa A1-ryhmän julkaisuista, 

joissa tuloksia on verrattu kontrolliryhmään, on saatu positiivisia tuloksia. Tutkimukset, joissa 

tuloksia verrataan kontrolliryhmään, on siis suunniteltu siinä mielessä “hyvin”, että positiivisille 

tuloksille tosiaan saadaan myös kvantitatiivista näyttöä. Kvantitatiivisen datan lisäksi voidaan 

saada kvalitatiivista dataa ja deskriptiivisiä tuloksia esimerkiksi haastatteluilla, joilla voidaan 

vahvistaa tilastollisella ryhmien vertailulla saatuja tuloksia. Vain kahdessa A1-ryhmän 

tapauksessa tutkimus on ollut näin mittavaa ja monipuolista. 

A1-ryhmän analyysin mukaan kyselylomake on paras tapa saada kvantitatiivista dataa, jota voi 

verrata myös kontrolliryhmään. C2-ryhmää ei analysoitu yhtä yksityiskohtaisesti, mutta siinä 

positiivisia tuloksia oli useimmin (95,7 %) ja tuloksia verrattiin myös noin joka viidennessä 

tapauksessa (21,7 %) kontrolliryhmään. Virtuaalisten opetusalustojen tai muiden pelaamista tai 

kilpailemista mahdollistavien ohjelmien avulla pelimuotoon muokattu opetusmenetelmä 

saattaakin olla tämänkaltaisen vertailun kannalta helpoin toteuttaa. Koeryhmän tuloksia on 
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helpompi verrata kontrolliryhmään, jos kummassakin tapauksessa oppilaat (tai opiskelijat) 

palauttavat tehtäviä ja kirjoittavat raportteja, jotka voidaan suoraan pisteyttää. Näin koeryhmän ja 

kontrolliryhmän pisteitä on helppo verrata toisiinsa, jolloin nähdään pelillistämisen vaikutukset 

oppilaiden osaamiseen ja osallistumiseen.  

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Itse systemaattinen analyysi onnistui, mutta osa draaman soveltuvuutta ja hyötyjä käsittelevästä 

kirjallisuudesta on melko todennäköisesti jäänyt täysin tämän työn ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa 

sitä, että todellisuudessa hakusanat pitäisi olla vielä runsaslukuisemmat, niiden yhdistelmät paljon 

monipuolisemmat ja hakemistojen/tietokantojen laajempien, jotta systemaattisella analyysillä 

löydettäisiin lähes kaikki aihetta käsittelevä kirjallisuus. Tämän työn systemaattinen analyysi 

edustaa kuitenkin todenmukaista kuvaa ja otantaa aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta, mikä 

onkin menetelmän tarkoitus (Krippendorff, 2018; Nightingale, 2009). 

Draamalla on monia positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja oppilaiden asenteisiin, mielipiteisiin ja 

tunteisiin (Braund, 2015; McSharry & Jones, 2000; Saricayir, 2010). Tämä käy ilmi myös tämän 

työn systemaattisen analyysin tuloksista, jonka mukaan draaman käyttöä puoltavia tuloksia on 

saatu noin 90 %:ssa tutkimuksista. Draama itsessään voi olla hyvin monipuolista, kaikkea 

vuorosanojen lukemisesta näytelmien esittämiseen sekä kaikkea yhden henkilön esittämästä 

lyhyestä pantomiimista vaikkapa tiedemiehen arjesta koko ryhmän esittämään simulaatioon 

hiukkasten liikehdintään kemiallisissa reaktioissa tai fysikaalisissa muutoksissa (Metcalfe et al., 

1984; Ødegaard, 2003). Melkeinpä minkä vain luovan ja tulkitsevan tekemisen tai aktiviteetin 

voidaan sanoa olevan draamaa (Ødegaard, 2003). Näin ollen draamaa ja draaman käyttöä 

opetuksessa on tutkittu hyvin monella eri tavalla ja erilaisessa yhteydessä. Tästä seuraa, että 

yksittäisten tutkimusten tutkimuskysymyksillä on yhteistä lähinnä vain se, että niillä on pyritty 

selvittämään mitä vaikutuksia interventiolla on oppimiseen ja/tai asenteisiin ja tunteisiin, vai onko 

vaikutuksia laisinkaan havaittavissa.  

Pelillistämisellä on myös monia positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja oppilaiden asenteisiin, 

mielipiteisiin ja tunteisiin (Hamari et al., 2014; Hong & Masood, 2014). C2-ryhmän julkaisuista 

suurin osa käsittelee pelillistämisen hyötyjä ja niiden tulosten mukaan pelillistämisellä tosiaan on 

monia hyviä vaikutuksia opetuksen kannalta, mikä tukee vallitsevaa käsitystä. Itse pelillistäminen 

voi olla pieni ja hienovarainen muutos jo muuten hyväksi havaittuun opetusmenetelmään tai 
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aktiviteettiin (Hong & Masood, 2014). Voisi siis kuvitella, että jotakin draama-aktiviteettia 

pelillistämällä voitaisiin yhdistää kummankin menetelmän vahvuudet ja hyvät puolet. 

Dramatisointi tai simulointi voi olla vähän niin kuin leikki (Ødegaard, 2003) ja leikkihän voi olla 

myös kilpailuhenkistä. Näin ollen yksittäisen draama-aktiviteetin voisi myös melko pienellä 

vaivalla muuntaa pelillistettyyn muotoon, tai sitten koko kurssin aikana suoritetuista draama-

aktiviteeteista voisi kerätä pisteitä tai muita saavutuksia. Esimerkiksi parhaasta pantomiimista tai 

osuvimmasta tulkinnasta voisi saadaan jonkin arvomerkin. Kuitenkin, tämän työn systemaattisen 

analyysin tulosten mukaan draaman pelillistämistä on kokeiltu vain kolmessa tapauksessa, joista 

vain yhdessä draama oli aidosti “fyysisesti kehollisessa” muodossa. Kaikissa kolmessa 

tapauksessa saatiin positiivisia tuloksia, mutta tilastollisesti pitävä tulos vaatii suuremman 

otannan. Pelillistämisen ja draaman yhteisvaikutuksia olisikin hyvä tutkia lähemmin. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, on draaman käyttöä opetustilanteessa käsittelevä kirjallisuus hyvin 

monimuotoista. Siten myös tutkimukset, jotka arvioivat draaman soveltuvuutta ja hyötyjä voivat 

olla hyvin erilaisia; osallistujat voivat olla hyvin eri-ikäisiä tai heidän taustatiedot ja osaamisen 

määrä voi olla hyvin eritasoista. Lisäksi dataa voidaan kerätä hyvin erilaisin menetelmin. Tämän 

työn kannalta datankeruu jaettiin kahteen kategoriaan; lomakkeisiin ja tulkittavaan materiaaliin. 

Lomakkeisiin kuuluu kyselylomakkeet ja tehtävälomakkeet. Tulkittavaan materiaaliin lasketaan 

haastattelut, videoinnit ja muut nauhoitteet, muistiinpanot ja oppimispäiväkirjat. Itse tutkimus 

saattoi kohdistua intervention vaikutuksiin oppilaiden asenteisiin ja tunteisiin tai oppimiseen tai 

sekä että. Tulosten mukaan tutkimukset ovat usein olleet tapaustutkimuksia, jossa on seurattu 

yhden opetusmenetelmän vaikutuksia yhden oppilasryhmän oppimiseen ja/tai asenteisiin. Usein 

data on kerätty haastattelulla, videotallenteella, oppimispäiväkirjalla tai muilla muistiinpanoilla, 

joiden sisältö jälkeenpäin pitää tulkita. On huomioitava, että haastateltava henkilö myös 

valikoidaan joillakin perustein, jolloin haastattelulla saatuja tuloksia ei voida yleistää edustavan 

koko ryhmää. Näiden tutkimusten tulokset ovat siis luonteeltaan kuvailevia, eivätkä siten kovin 

hyvin yleistettäviä. Myös lomakkeilla saadut tulokset voivat olla luonteeltaan kuvailevia, mikäli 

niissä on kysytty lähinnä oppilaiden omia mielipiteitä ja näkemyksiä. 

Draamamuotoisen opetusmenetelmän vaikutuksia on siis ihan aidosti vaikea mitata, näyttää, 

tulkita ja verrata tavanomaiseen opetukseen ja menetelmää on vaikea osoittaa tavanomaista 

opetusta paremmaksi. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että draamamuotoinen opetusmenetelmä ei 
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olisi oppilaiden mieleen tai että sen avulla ei saataisi hyviä oppimistuloksia, vaan että tutkimusta 

on vaikea suunnitella niin, että draamamuotoisella opetusmenetelmällä saatuja tuloksia voisi 

verrata tavanomaista opetusta saaneen kontrolliryhmän tuloksiin. Ja vaikka draamamuotoinen 

opetusmenetelmä ei olisikaan mitenkään ylivertainen tavanomaiseen opetukseen verrattuna, on 

oppilaiden kuitenkin hyvä kokea erilaisia opetusmenetelmiä. Erilaiset menetelmät voivat olla eri 

oppilaiden mielestä “hyviä”, ja monipuolisen opetuksen, kuten draaman käytön myötä, jokaiselle 

löytyy jotakin mieluisaa (Ødegaard, 2003; Saricayir, 2010). Vaihtelu myös virkistää, eli 

kokonaisuutena monipuolisten opetusmenetelmien käyttö on todennäköisesti aina parempi. 

Draamamuotoisella opetusmenetelmillä on voimakas selittävä ja muistijälkiä jättävä vaikutus 

(Braund, 2015;  Ødegaard, 2003; Saricayir, 2010; K. R. Dorion, 2009a), jota tämäkin työn tulokset 

tukevat. 

A1-ryhmän 24:stä julkaisusta kymmenessä kerättiin dataa vain kyselylomakkeella, yhdessätoista 

haastattelulla, videoinnilla ja/tai muistiinpanolla, ja kolmessa tapauksessa käytettiin sekä 

kyselylomaketta että haastattelua, videointia ja/tai muistiinpanoa. Yhdeksässä tutkimuksessa 

koeryhmän tuloksia verrattiin kontrolliryhmään, ja niissä kaikissa dataa kerättiin lomakkeella.  

A1-ryhmän 24:stä julkaisuista vain kahdessa (8,3 %) dataa kerättiin kyselylomakkeella ennen ja 

jälkeen intervention, dataa verrattiin kontrolliryhmään ja lisäksi kerättiin myös deskriptiivistä 

dataa haastatteluilla, nauhoitteilla tai muistiinpanoilla havaintojen ja tulosten tukemiseksi.  

Vaikka kattavat kvantitatiiviset tutkimukset ovat melko niukassa, ei pidä väheksyä tutkimuksia, 

jotka tarjoavat kvalitatiivisia ja deskriptiivisiä tuloksia. Kuvailevat tulokset voivat olla paljon 

arvokkaampia ja niistä voi olla enemmän konkreettista hyötyä esimerkiksi uusia draama-

aktiviteetteja suunniteltaessa, jolloin suunnittelijan on hyvä tietää mitkä elementit ovat saattaneet 

toimia vastaavassa asetelmassa ja miten kohdeyleisö otti aktiviteetin vastaan. Kvantitatiiviset ja 

kvalitatiiviset deskriptiiviset tulokset täydentävät toisiaan ja vahvistavat sen, että draamankäytöllä 

tosiaan on monia hyviä vaikutuksia sekä oppilaiden oppimisen suhteen että oppilaiden asenteiden, 

tunteiden ja mielipiteiden suhteen.  
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LIITE 1. KIRJALLISUUDEN SYSTEMAATTISESSA ANALYYSISSÄ 

LÖYTYNEET JULKAISUT RYHMITELTYINÄ JA LYHYESTI SELITETTYINÄ 
Ryhmät 

A1 – Luonnontieteiden opetus, aktiviteetissa oppilaat esittävät malleja tai abstrakteja käsitteitä. 

A2 – Luonnontieteiden opetus, aktiviteetissa oppilaat esittävät henkilöitä luonnontieteellisessä 

yhteydessä. 

A3 – Kirjallisuuskatsaus draamasta luonnontieteiden opetuksessa. 

B1 – Muu opetus, aktiviteetissa oppilaat esittävät malleja tai abstrakteja käsitteitä. 

B2 – Muu opetus, aktiviteetissa oppilaat esittävät henkilöitä tai tekevät muita tehtäviä yhdessä. 

C1 – Opettajien näkemykset ja käsitykset draaman käytöstä luonnontieteiden opetuksessa. 

C2 – Luonnontieteiden tai muiden aineiden opetus, oppilaat tekevät tehtäviä eivätkä esitä mitään. 

C3 – Kirjallisuuskatsaus pelillisämisestä. 

Aktiviteetilla tarkoitetaan dramatisointia, roolileikkiä tai muuta elottoman (esimerkiksi atomin) 

tai elollisen (esimerkiksi tiedemiehen) personifikaatiota. B2:ssa tehtävillä tarkoitetaan sellaisia, 

jotka vaativat muiden fyysisen läsnäolon, eli ei itsenäisiä eikä pelkästään tietokoneen välityksellä 

suoritettavia tehtäviä. 

Oppilailla viitataan peruskoulun oppilaisiin ja opiskelijoilla yliopiston tai korkeakoulun 

opiskelijoihin. 

Kirjoittaja Ryhmä Tutkimuskysymykseen vastaava havainto Tulokset verrattu 
kontrolliryhmään 

(Abed, 2016) A1 Oppilaat tutustuivat aineen olomuotoihin ja 
lämmönsiirtoon. Draaman avulla voidaan parantaa 
abstraktien käsitteiden ymmärtämistä ja asennetta 
tiedettä kohtaan 

Kyllä. Oppimisen 
mittaus. Mielipide ja 
asenne Likert-
asteikolla. 

(Åkerblom & 
Pramling, 2020) 

A1 Ei selkeätä tutkimuskysymystä. Draamassa (tanssissa) 
oppilaat esittivät vesimolekyylejä. Haastattelussa oppilaat 
sanoivat saaneensa jonkinlaisen käsityksen molekyylistä  

Ei, yksi 6-v 
oppilasryhmä. Lapsia 
haastateltiin ennen ja 
jälkeen aktiviteetin  

(Arieli, 2007) A1 Väitöskirja. Oppituntien aiheena oli sekoitukset ja 
liuokset. Draama-aktiviteettien (creative drama) myötä 
oppilaat ymmärsivät tieteellisen sisällön ja abstraktit 
käsitteet paremmin. Oppilaat suosivat draaman käyttöä ja 
draama loi positiivisen ja kannustavan ilmapiirin. 

Kyllä. Mitattiin sekä 
oppimista että 
asenteita.  

(Braund et al., 
2013) 

A1 Neljä (ei-tiede)opettajaopiskelijaa opettavat 
luonnontiedettä (aiheena aurinkokunta) draaman avulla. 
Työssä määritellään draaman onnistumisen ja oppilaiden 
oppimisen kannalta tärkeimmät tekijät, kuten opettajan 

Ei. Videoidun 
oppitunnin ja 
muistiinpanojen 
tulkitsemista  
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aktiivinen rooli draama-aktiviteetin ja tieteellisen sisällön 
linkittämisessä  

(Carol-Ann 
Burke et al., 
2018) 

A1 Draama-aktiviteettien aiheena oli tieteen luonne. 
Aktiviteettien myötä oppilaiden asenne tieteen oppimista 
kohtaan ja oppilaiden ymmärrys tieteellisistä käsitteistä 
parani. Nämä ovat puolestaan kytköksissä toisiinsa; 
oppiminen vaikuttaa asenteeseen ja asenne vaikuttaa 
oppimiseen. 

Ei. Kaksi erillistä 
ryhmää osallistui. 
Data koostuu 
aktiviteettien ja 
keskustelujen 
nauhoitteista ja 
muistiinpanoista. 

(Cokadar & 
Yilmaz, 2010) 

A1 Draama-aktiviteettien myötä oppilaat oppivat 
ekosysteemiin liittyviä käsitteitä kontrolliryhmää 
paremmin. 

Kyllä. Kyselylomake 
oppimisen 
mittaamiseksi. Likert-
asteikko asenteen 
mittaamiseksi. 

(Danckwardt-
Lillieström, 
2019) 

A1 Ruotsinkielinen lopputyö. Draama-aktiviteetissa oppilaat 
esittivät abstrakteja käsitteitä, kuten vetysidoksia ja 
elektronegatiivisuutta. Aktiviteetin myötä oppilaat 
tutustuivat käsitteisiin. Oppilailla oli itse aktiivinen rooli 
oppimisessa. 

Ei, draama-aktiviteetti 
videoitiin ja 
analysoitiin. Myös 
haastatteluja ja 
muistiinpanoja. 

(K. (Calvin) 
Dorion, 2011) 

A1 Väitöskirja, erittäin laaja työ. Kahdeksan ryhmää osallistui 
erilaisiin draama-aktiviteetteihin. Vertailtiin oppilaiden 
käsityksiä ennen ja jälkeen draama-aktiviteetin. Kirjoittaja 
analysoi oppilaiden aktiviteetin aikaista käyttäytymistä. 
Draama paransi oppilaiden osallisuutta ja käsitteiden 
ymmärtämistä. 

Ei. Data luonteeltaan 
deskriptiivistä. Datan 
keruu haastatteluilla, 
opettajien 
kommenteilla, tuntien 
videoinnilla ja 
seurannalla. 

(K. R. Dorion, 
2009) 

A1 Työssä tutkittiin “tavallisten opettajien” käyttämiä 
draama-aktiviteetteja “normaaleissa” opetustilanteissa. 
Erilaisia draaman muotoja käytettiin oletettua 
monipuolisemmin (esimerkiksi teemojen ja tavoitteiden 
kannalta). Draaman “selittävä voima” riippuu siitä, miten 
draamaa käytetään (draaman muodosta) ja miten yhteys 
selitettävään aiheeseen luodaan. 

Ei. Data luonteeltaan 
deskriptiivistä. Datan 
keruu haastatteluilla, 
opettajien 
kommenteilla, tuntien 
videoinnilla ja 
seurannalla. 

(Gamanik et al., 
2019) 

A1 Englanninkieli huonoa. Käytettyjä roolileikkejä ei selitetä. 
Roolileikin avulla opiskelijat oppivat ihmisen 
verenkiertoon liittyvää sisältöä paremmin. 

Kyllä. Koeryhmä 
vastasi kyselyyn 
ennen ja jälkeen 
intervention. 

(Hendrix et al., 
2012) 

A1 4 ja 5-luokkalaiset oppivat äänestä ja aurinkoenergiasta 
draama-aktiviteettien (creative drama) avulla. Draaman 
avulla oppiminen paransi käsitteiden ymmärtämistä. 

Kyllä, sekä kontrolli 
että koeryhmä 
vastasivat kyselyyn 
ennen ja jälkeen. 
Oppiminen. Asenne 
likert-asteikolla. 

(Kallunki et al., 
2017) 

A1 Opettajaopiskelijat suunnittelivat neljäsluokkalaisille 
monitieteellisen kokonaisuuden, jossa yhdistyi tieteen 
opetus (energia fysiikan näkökulmasta), pelillisyys ja 
draama. Yhteistyö ja yhdessä suunnittelu innosti 

Ei, data kerätty 12 
opettajaopiskelijan 
oppimispäiväkirjaa 
tulkitsemalla  
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opiskelijoita kokeilemaan ja kehittämään uusia 
opetusmenetelmiä. Kaikki olivat innokkaita kokeilemaan 
tuotosta. 

(Karakas, 2012) A1 Tutkimuskysymystä ei ole. Opettajaopiskelijoille opetettiin 
tiheyttä draama-aktiviteetilla. Tarkoituksena oli antaa 
opiskelijoille esimerkki vaihtoehtoisesta ja hauskasta 
tavasta oppia/opettaa tiedettä. 

Ei, työssä vain 
kuvaillaan oppitunnin 
kulkua. Haastatteluja. 

(Kolovou & Kim, 
2020) 

A1 Draama-aktiviteeteissa 9-luokan oppilaat ottivat 
tiedemiesten roolin tutustuessaan DNA:n rakenteeseen ja 
toimintaan. Oppilat esittivät transkriptiota draaman 
muodossa. koeryhmän oppilaat pärjäsivät “tietotestissä” 
paremmin. Haastattelujen perustella draama lisäsi 
koeryhmän oppilaiden osallisuutta, sisäistä motivaatiota 
ja positiivisia tunteita oppimista kohtaan. 

Kyllä. Kaksi testi ja 
yksi kontrolliryhmää 
vastasi 
“sisällönhallinta” 
testiin. Interventiota 
arvioitiin opettajien 
muistiinpanojen ja 
oppilashaastattelujen 
avulla. 

(Krajsek & 
Vilhar, 2010) 

A1 Oppilaat oppivat diffuusiosta muun muassa simuloimalla 
partikkeleita. Suurin osa oppilaista piti opetusmenetelmää 
mielenkiintoisena ja sanoi oppineensa paljon uutta. Myös 
monet opettajat ilmoittivat aikovansa käyttää 
opetusmenetelmää jatkossakin. 

Ei, useita koeryhmiä. 
Kuvaus oppitunnista 
ja kysymyslomake 
aktiviteetin jälkeen. 

(Maharaj-
Sharma, 2017) 

A1 Oppilaat tutustuivat fysiikassa voimiin ja esittivät aihetta 
draaman muodossa. Draama-aktiviteetit lisäsivät 
oppilaiden ymmärrystä voimista. Vaikka draamalla ei ollut 
tilastollisesti merkittävää vaikutusta oppilaiden 
asenteeseen tiedettä kohtaan, oli pientä positiivista 
vaikutusta havaittavissa. 

Kyllä. Kummatkin 
ryhmät vastasivat 
kyselylomakkeeseen 
ennen ja jälkeen. 
AsennelomakkeessaLi
kert-asteikko. 

(Ong et al., 
2020) 

A1 
(2?) 

Työssä puhutaan yleisesti draama-aktiviteeteista (creative 
drama), joita käytettiin tiedeopetus-työpajoissa. Draama-
aktiviteetit herättivät oppilaiden kiinnostuksen aihetta 
kohtaan ja vaikutti positiivisesti oppilaiden mielipiteeseen 
ja käsitykseen tieteestä. Draama paransi myös oppilaiden 
sosiaalisia taitoja, itsevarmuutta, kriittistä ajattelua ja 
ongelmanratkaisutaitoa. 

Ei, kaikki 82 kpl 16-18 
vuotiasta opiskelijaa 
vastasi kysymyksiin 
ennen ja jälkeen. 

(Otter, 2020) A1 Väitöskirja. Draamaryhmän oppiminen oli yhtä “hyvää” 
riippumatta siitä kehittivätkö oppilaat oman 
dramatisoinnin vai seurasivatko he annettua 
käsikirjoitusta. Osa draamaryhmän oppilaista koki 
roolileikkisimulaation auttaneen käsitteiden 
muistamisessa ja ymmärtämisessä ja osa piti sitä 
sekavana.  

Kyllä. Kyselylomake ja 
haastatteluja. 
Lomakkeessa Likert-
asteikko 

(Precious & 
McGregor, 
2014) 

A1 Teoksessa kuvaillaan erilaisia draamamuotoja, joilla 
tiedemiehen ajatuksia, havaintoja ja toimintaa voidaan 
esittää. Oppilaiden mielestä draama-aktiviteetit tukivat 
oppimista ja olivat hauskoja toteuttaa.  

Ei, kuvailu oppimis-
kokonaisuudesta 



48 
 

(Sener et al., 
2015) 

A1 
(2?) 

Tutkimuksessa selvitettiin erilaisten oppimisympäristöjen 
ja opetusmenetelmien vaikutusta oppilaiden asenteeseen 
tiedettä kohtaan. Draama-aktiviteetit olivat vain yksi 
monista menetelmistä, eikä niiden sisältöä kuvailtu sen 
tarkemmin. Monipuoliset oppimisympäristöt ja 
menetelmät paransivat oppilaiden asenteita tiedettä 
kohtaan ja lisäsi oppilaiden luovaa ajattelutaitoa. 

Ei, kaikki 50 oppilasta 
vastasi kysymyksiin 
ennen ja jälkeen. 

(Sturges et al., 
2009) 

A1 Opiskelijat tutustuivat proteiinisynteesiin draama-
aktiviteetin avulla, jossa he esittivät proteiinisynteesin eri 
vaiheita ja tekijöitä. Draama ja kontrolliryhmät 
oppimistulokset olivat samankaltaiset, joskin 
draamaryhmän opiskelijoiden ymmärrys aiheesta oli 
hivenen parempaa. Draaman ilmoitettiin auttaneen 
proteiinisynteesiprosessin visualisoimisessa. 
Draamaryhmän opiskelijat tunsivat olleensa aktiivisempia 
ja osallisempia. Draamaryhmän opiskelijat tunsivat itsensä 
tyytyväisemmiksi. 

Kyllä. Kummatkin 
ryhmät vastasivat 
kysymyksiin ennen ja 
jälkeen 

(Takemura & 
Kurabayashi, 
2014) 

A1 Opiskelijat simuloivat proteiinisynteesiin draama-
aktiviteetissa. Vastausten perusteella draama-aktiviteetti 
auttaa selittämään proteiinisynteesin mekanismia, mutta 
ei auta oppimaan esimerkiksi nukleotidien nimiä. 
Aktiviteetti herätti oppilaissa kysymyksiä, eli se herätti 
oppilaiden kiinnostusta aihetta kohtaan. 

Ei, koeryhmässä 15 
oppilasta vastasi 
kysymyksiin ennen ja 
jälkeen. 

(Ubuz & 
Duatepe-Paksu, 
2016) 

A1 
(2?) 

Työssä kuvaillaan kahden matematiikka-aiheisen 
(geometria) dramatisoinnin kulkua. Tulokset on johdettu 
etenkin opettajien mielipiteistä ja käsityksistä draaman 
kulusta ja tunnin onnistumisesta. Tunnin kuvauksen 
mukaan oppilaat olivat aktiivisia ja draamamenetelmä oli 
toimiva tapa tutustuttaa oppilaat geometriaan. 

Ei, tulokset johdettu 
oppilaiden ja 
opettajien 
mielipiteistä ja 
käsityksistä 

(Walan & 
Enochsson, 
2019) 

A1 4-8 vuotiaat lapset oppivat immuunipuolustuksesta 
kuuntelemalla tarinaa (jossa tyttö vilustuu) ja 
osallistumalla draamaan, jossa lapset esittivät viruksia tai 
immuunipuolustuksen soluja. Lapset piirsivät myös kuvia 
aiheesta. Kolmen kuukauden jälkeen kuvia käytettiin 
muistin virkistämiseksi haastattelussa. Lasten 
muistamisen ja ymmärtämisen määrässä oli suuria eroja. 
Jotkut muistivat aiheen hyvin ja osasivat yhdistää 
oppimistaan “oikeaan elämään”. 

Ei, data johdettu 
lasten kanssa 
käydystä 
keskustelusta. 

(Cross, 2017) A2 Oppilaat lukivat ääneen luokassa käsikirjoituksen, jossa 
henkilöt pohtivat tieteelliseen menetelmään liittyviä 
seikkoja. Oppilaat suhtautuivat positiivisesti 
menetelmään, mikä käy ilmi niin vastauksista kuin tunnin 
kuvailusta. 

Ei, ryhmä vastasi 
kysymyksiin ennen ja 
jälkeen aktiviteetin ja 
deskriptiivinen kuvaus 
tunnin kulusta 

(Deaton & Cook, 
2012) 

A2 Roolileikki, jonka aiheena ympäristötiede. Opettajat 
kuvailevat oppilaiden oppivan aiheen lisäksi myös muita 
taitoja, kuten kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja, 
lähdekriittisyyttä ja argumentaatiota. 

Ei, deskriptiivinen 
kuvaus yhden ryhmän 
kokemuksista 
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opettajan 
näkökulmasta. 

(Fleer, 2013) A2 3-4 vuotiaiden lasten tiedekasvatus. Lapset osallistuvat 
sadun kerrontaan esimerkiksi roolileikillä. Lasten 
mielikuvituksen ja tarinan tulkitsemisen kautta syntyviä 
“tunteiden ulottuvuuksia” voidaan hyödyntää tieteen 
oppimisessa. 

Ei, videoituja sessioita 
analysoitiin 

(Green & 
Cassani, 2020) 

A2 Ympäristökasvatusaiheisessa roolileikissä oppilaat 
esittävät eri intressejä edustavia tahoja väitellessään 
subtrooppisen rämealueen kohtalosta. Hyötyihin kuuluu 
yhteistyökyvyn ja väittelytaitojen paraneminen. 

Ei, artikkelissa 
kuvaillaan 
oppilasryhmien 
toimintaa. 

(Miller et al., 
2011) 

A2 Verkkopohjainen pelillistetty tiedepeli, jossa oppilaat 
suorittavat tehtäviä CSI asiantuntijan roolissa. Pelin avulla 
oppilaat oppivat aiheen sisältöä. Positiivinen pelikokemus 
saattaa vaikuttaa oppilaiden myöhempään uravalintaan 
(ura tieteen parissa)  

Ei, kaikki 735 
oppilasta pelasi peliä 
ja vastasi kyselyyn 
ennen ja jälkeen. 

(Oliver, 2016) A2 Ympäristöaiheisen kurssin opiskelijat tutustuivat 
hiilijalanjälkeen ja päästöihin väittelymuotoisen roolileikin 
avulla, jossa he ottivat erilaisia intresseja edustavien 
tahojen roolin. Kurssiin osallistuneiden opiskelijoiden 
hiilijalanjälki pieneni. 

Ei, kaikki roolileikkiin 
osallistuneet 
opiskelijat vastasivat 
kysymyksiin ennen ja 
jälkeen 

(Pongsophon et 
al., 2010) 

A2 Draamatyöpaja, aiheena ympäristökasvatus ja ilmaston 
lämpeneminen. Oppilaat valitsivat aiheen ja kehittivät sille 
dramatisoinnin (roolileikin), jonka esittivät yleisölle. 
Draamaan valmistautumisen myötä oppilaat tutustuivat 
ilmastonlämpenemiseen liittyviin käsitteisiin ja 
ymmärsivät niitä paremmin tieteelliseltä näkökulmalta. 
Myös oppilaiden asenteet ilmastonmuutosta vastaan 
“taistelemisesta” parani. 

Ei, 31 oppilasta, data 
kerätty 
kyselylomakkeella, 
haastatteluilla, tunnin 
seurannalla, 
oppimispäivä-kirjalla. 

(Rees, 2015) A2 “Lämpöpeli”, verkossa pelattava roolileikki. Ei varsinaista 
tutkimuskysymystä. Oppilaat omaksuvat roolin ja tekevät 
yhteistyötä selvittääkseen ongelmia ja tehtäviä, kuten 
energiatehokkaiden talojen rakentaminen. Opettaja 
esittää asiantuntijaa, jolta oppilaat voivat kysyä apua. 
Roolileikin avulla oppilaat tutustuivat aiheen käsitteisiin ja 
tieteelliseen ajatteluun. 

Ei, datan analyysiin 
käytetty kaikki 
viestinnät, kommentit 
ja julkaisut. 

(Sloman & 
Thompson, 
2010) 

A2 Biologian opiskelijat osallistuivat roolileikkimuotoiseen 
draamaan. He ottivat roolin, jonka mukaan 
ympäristöaiheisten tutkimusten rahoittamisesta väiteltiin. 
Valtaosa oppilaista suosi roolileikkimuotoista 
opetusmenetelmää ja he kokivat oppineensa sen avulla 
paljon. 

Ei, 85 kurssiin 
osallistunutta 
opiskelijaa vastasi 
draaman jälkeen 
kysymyksiin. 

(Stagg, 2020) A2 Oppilaat esittivät Linnaeuksen (ohjaajan) palvelukseen 
pyrkiviä botanisteja. Linnaeus antoi oppilaille yksin ja 
yhdessä suoritettavia tehtäviä, joiden voidaan myös 
katsoa olleen leikki/pelimäisiä. Draaman avulla oppilaat 

Ei, kaikki 108 
oppilasta osallistui 
draamaan ja vastasi 
kysymyksiin ennen ja 
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oppivat kasviaiheen sisältöä ja heidän asenteensa sekä 
itse draamaa että kasviaihetta kohtaan oli positiivinen.  

jälkeen. Lisäksi 
haastatteluja. 

(Swanson, 2016) A2 Oppilaat omaksuvat asiantuntijan roolin selvittäessään 
laivan uppoamisen tieteellisiä syitä. Näin oppilaat oppivat 
tieteellistä ajattelumallia. Oppilailla oli draama-
aktiviteetin jälkeen parempi ymmärrys tiedemiehen 
työtavoista. 

Ei. Data kerätty 
seuraamalla luokan 
toimintaa ja 
haastatteluilla. 

(Toonders et al., 
2016) 

A2 Opiskelijat tutustuivat “scifi” roolileikin avulla 
neurotieteelliseen kehonmuokkaukseen ja siihen 
liittyvään etiikkaan ja moraaliin. Draaman (roolileikin) 
avulla opiskelijoiden oli mahdollista toteuttaa ja kokeilla 
uusia ideoita ja näkökulmia, mikä synnytti monia hyviä 
keskusteluja. Draaman avulla voitiin myös käsitellä 
vaikeita aiheita, kuten moraalisia kysymyksiä. 

Ei, 22 opiskelijaa 
vastasi kolmeen 
kyselyyn (ennen, 
aktiviteetin aikana ja 
jälkeen). Opettajia 
myös haastateltiin. 

(Vartiainen & 
Kumpulainen, 
2020) 

A2 5-6 vuotiaat lapset tutustuvat tieteeseen ja tieteelliseen 
ajatteluun tarinankerronnan ja roolileikin avulla, jossa 
lapset ottavat tiedemiehen roolin. Menetelmä stimuloi 
lasten mielikuvitusta ja halua leikkiä ja osallistua 
aktiviteettiin. Lapset omaksuivat tiedemiehen roolin ja 
pysyivät siinä läpi koko kuvitteellisen “tiedetilanteen”.  

Ei. Data kerätty 
tulkitsemalla 
videomateriaalia, 
muistiinpanoja ja 
teoksia. 

(Yoon, 2007) A2 Tiedehistoria. Opettajaopiskelijat tutustuivat sähköön ja 
magnetismiin muutaman yksinkertaisen kokeen avulla, 
jonka jälkeen heidän piti suunnitella aiheisiin liittyvä lyhyt 
dramatisointi. Dramatisoinnit olivat luonteeltaan 
roolileikkejä, joissa esimerkiksi yksi esitti tiedemiestä ja 
toinen kysymyksiä esittävää journalistia. Draaman 
suunnittelu oli auttanut opiskelijoita ymmärtämään 
aihetta paremmin. 

Ei. Opettaja-
opiskelijoiden 
vastauksia verrattiin 
ennen ja jälkeen 
dramatisoinnin. 

(Anderson, 
2018) 

A3 Työssä esitetään ‘creative engagement’ -mallia 
yhdistämällä mielen filosofian, luovuuden, 
psykopedagogian ja affektiivisen neurotieteen tietenaloja 

Kirjallisuuskatsaus 

(Braund, 2015) A3 Teoreettinen pohdinta draaman käytöstä tieteen 
opetuksesta. Tarkoituksena on suunnata selkeyttää alan 
tutkimusta. 

Kirjallisuuskatsaus 

(Darlington, 
2010) 

A3 Julkaisussa kerrotaan luovan draaman (creative drama) 
hyödyistä ja eduista tieteiden opetuksessa. Joitakin 
draamankäytön haasteita nostetaan myös esille. Sisältö 
pohjautuu kirjallisuuteen ja kirjoittajan omiin kokemuksiin 
ja käsityksiin. 

Kirjallisuuskatsaus 

(S. Davis & 
Dolan, 2016) 

A3 Pohdintaa tunteita herättävän ja mielikuvitusta 
stimuloivan draama-aktiviteetin tärkeydestä oppimiselle 

Kirjallisuuskatsaus 

(McGregor & 
Precious, 2014) 

A3 Kirja. Kirjassa esitetyt draama-aktiviteetit on suunniteltu 
kannustamaan 5-11 vuotiaita oppilaita ja herättämään 
heidän kiinnostustansa ja itsevarmuutta tieteestä 
puhumiselle ja näyttelemiselle. 

Kirja 

(Ødegaard, 
2003) 

A3 Työssä esitetään draaman eri muotoja ja tapoja, joilla 
draamaa voi käyttää tieteiden opetuksessa. Aiheen 

Kirjallisuuskatsaus 
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kirjallisuuden perusteella on näyttöä sille, että oikein 
käytettynä ja hyvin suunniteltuna draama voi olla hyvä ja 
voimaannuttava opetusmuoto. 

(Toraman & 
Ulubey, 2016) 

A3 Työssä kootaan ja analysoidaan julkaisuja, joiden aiheena 
on draaman (creative drama) vaikutukset oppilaiden 
asenteisiin kurssia kohtaan. Draamalla on positiivinen 
vaikutus oppilaiden asenteeseen kurssia kohtaan. 

Kirjallisuuskatsaus 

(Yoon, 2006) A3 Työssä esitetään erilaisia tapoja, joilla draamaa voisi 
yhdistää tieteen opetukseen. Työssä nostetaan myös 
esille monia draaman käytön hyötyjä. 

Kirjallisuuskatsaus 

(Agell et al., 
2015) 

B2 Väittely roolileikin muodossa eläinkokeista vaikutti 
oppilaiden mielipiteeseen. Väittelyn jälkeen he kokivat 
olevansa asiantuntevampia ja pystyvänsä perustelemaan 
kantaansa paremmin. Mitattiin käsitteiden 

Ei, mutta aktiviteettiin 
osallistui 11 
kouluryhmää eri 
asteilta 

(Coombes, 
1989) 

B2 Oppilaat osallistuivat roolileikkiin, jossa keskusteltiin 
kaivoksen avaamisesta ekologisesti herkällä alueella. 
Oppilaat kannattivat roolileikkiä opetusmetodina. 

Ei, 478 oppilasta ja 14 
opettajaa vastasi 
roolileikin jälkeen 
kysely- lomakkeisiin 

(K. Davis et al., 
2018) 

B2 Korkeakouluopiskelijat osallistuivat pelillistettyyn 
tiedonkäsittelykurssiin. Vapaa-aikanaan pelaavien 
havaittiin osallistuvan aktiivisemmin. Useimpien mielestä 
pelillistäminen auttoi suoriutumaan kurssista hyvin. 
Sukupuolella ei ollut merkitystä.  

Ei, kaikki kurssiin 
osallistuvat 144 
opiskelijat vastasivat 
kyselylomakkeeseen 
ennen, kesken ja 
jälkeen kurssin. 

(Lekhi & 
Nussbaum, 
2015) 

B2 Yliopiston opettaja-assistentit (teaching assistants) 
tutustuvat työtehtäviin roolileikin avulla. Roolileikki lisäsi 
osallistujien itsevarmuutta ja roolileikkiä pidettiin hyvänä 
ja mukavana opetusmenetelmänä. Menetelmä lisäsi 
motivaatiota, mutta oppimisen lisääntymisestä ei ole 
riittävää näyttöä. 

Ei, tulokset tulkittu 
annetun kysely-
lomakkeessa annetun 
palautteen 
perusteella 

(López Carrillo 
et al., 2019) 

B2 Opettajaopiskelijat oppivat pelillistämään opetettavia 
aiheita osallistumalla kurssiin, joka oli itse pelillistetty. 
Opiskelijat tekivät tehtäviä ryhmissä ja jokaisella oli oma 
tärkeä rooli. Yhdessä he keräsivät pisteitä ja 
kunniamerkkejä. Pelillistäminen lisäsi motivaatiota, mutta 
oppimisen lisäämiselle ei ole näyttöä. 

Ei, tulokset edustavat 
opiskelijoiden 
mielipiteitä ja 
asenteita ennen ja 
jälkeen kurssin 

(Maghbouleh et 
al., 2015) 

B2 Opiskelijat oppivat Marxin aatteista osallistumalla 
roolileikkiin, jossa he ovat pöytätehtaan työläisiä. 
Roolileikki oli opiskelijoiden mielestä tehokas tapa 
tutustuttaa oppilaat eriarvoisuuteen ja se auttoi 
muistamaan Marxin teorioita. 

Ei, opiskelijat 
vastasivat kysely-
lomakkeeseen 

(McCarthy, 
2014) 

B2 Tutkimuksessa verrattiin pelin ja roolileikin vaikutusta 
oppimiseen ja käsitteiden hallintaan. Aiheena oli 
maailmanpolitiikka. Opiskelijat oppivat suurin piirtein yhtä 
hyvin pelin ja roolileikin avulla, mikä käy ilmi vertaamalla 
ryhmien vastauksia kysymyslomakkeeseen ennen ja 
jälkeen intervention. 

Kyllä, mutta 
varsinaista 
“nollaryhmää” ei 
ollut. 
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(Thomas et al., 
2018) 

B2 Roolileikissä opiskelijat tutustuivat markkinoinnin 
perusteisiin esittämällä asiakkaita ja työntekijöitä. 
Opiskelijoiden mielestä roolileikki auttoi oppimisessa ja 
käsitteiden ymmärtämisessä. Opiskelijoiden mielestä 
aktiviteetti oli mieluisa. 

Ei, 57 opiskelijaa 
osallistui ja vastasi 
kyselyyn aktiviteetin 
jälkeen. 

(Andrikopoulou 
& Koutrouba, 
2019) 

C1 Työssä selvitettiin 330 opettajan mielipiteitä ja käsityksiä 
draaman käytöstä ympäristökasvatuksessa. Draaman 
muotoa ei tarkennettu. 

Ei, tulokset koostuvat 
330 opettajan 
mielipiteistä 

 (Bulunuz, 2012) C1 Esikouluopettajat osallistuivat kurssiin, jonka myötä 
heidän käsityksensä tieteen opettamisen tärkeydestä ja 
tieteen opettamisesta draaman avulla muuttui 
myönteisemmiksi. 

Ei, tulokset 
muodostuvat 
kyselylomakkeen 
analysoimisesta 

(Duban & 
Düzgün, 2013) 

C1 Työssä selvitettiin 25 opettajan mielipiteitä ja käsityksiä 
draaman käytöstä tiede- ja teknologia kursseissa. 
Useimpien mielestä sisältö on helpompi oppia draaman 
avulla. Draaman käyttö voi olla suunniteltua mutta usein 
myös suunnittelematonta sopivan tilaisuuden tullen 
toteutettua. 

Ei, opettajat 
vastasivat 
kysymyksiin ja 
vastaukset 
analysoitiin. 

(Epcacan, 2013) C1 Työssä selvitettiin 267 opettajan ja 360 opettaja-
opiskelijan mielipiteitä ja käsityksiä draaman (creative 
drama) käytöstä opetuksessa. Vastausten mukaan draama 
selkeyttää ja konkretisoi käsiteltävää aihetta, tekee 
oppimisestä hauskempaa, kasvattaa oppilaiden 
itsetuntoa, empatiakykyä ja muita sosiaalisia taitoja. 

Ei, 267 opettajaa ja 
360 opettaja-
opiskelijaa vastasi 
kysely-lomakkeeseen. 

(McGregor, 
2012) 

C1 Draama-aktiviteeteista ei ole tarkkaa kuvailua. 5-7 
vuotiaiden lasten opettajat osallistuivat kurssiin, jossa 
tutustutaan draama-aktiviteettien käyttöön tieteen 
opetuksessa. Kurssin myötä opettajat olivat paljon 
varmempia ja halukkaimpia käyttämään draamaa omassa 
opetuksessaan. Lasten mielestä draaman käyttö oli 
tavanomaista opetusmuotoa hauskempi. 

Ei, kaikki 20 opettajaa 
ja yli 200 lasta vastasi 
kysymyksin. Myös 
havaintoja ja 
muistiinpanoja 

(McGregor, 
2014) 

C1 8-11 vuotiaiden oppilaiden opettajat tutustuivat erilaisiin 
draama-muotoihin ja kokeilivat niitä tieteiden 
opetuksessa. Vastauksista päätellen opettajien 
itsevarmuus ja taito opettaa tieteitä oikein kasvoi, vaikka 
he itse eivät välttämättä olleet sitä mieltä. Oppilaat pitivät 
draama-aktiviteeteista 

Ei, kaikki 17 opettajaa 
ja 256 oppilasta 
vastasi kysymyksiin. 
Myös havaintoja ja 
muistiinpanoja 

(Peleg et al., 
2017) 

C1 Opettajat esittivät tai pohjustivat tutkimuksellisen 
osuuden tarinankerronnalla. Tarinankerrontaa pidettiin 
opetusta tukevana työkaluna. Osa opettajista koki 
ristiriitaisuutta esittäessään “tosiasioita” fiktiivisten 
tarinoiden avulla.  

Ei, 14 opettajaa, 
kysymyslomake, 
haastattelu, 
muistiinpanoja ja 
tunnin seuranta. 

(Ahmad et al., 
2020) 

C2 Pelillistämisen avulla opiskelijat suoriutuvat 
tietojenkäsittelykurssista paremmin. Lisäksi oppilaiden 
tyytyväisyyttä kurssia kohtaan kasvoi tilanteissa, joissa 
työskenneltiin yksin tai pienryhmissä. 

Kyllä 
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(Armier et al., 
2016) 

C2 Teknologia-aiheisen kurssin yhteydessä yliopisto-
opiskelijat suunnittelivat ryhmätehtävänä 30-minuuttisen 
luennon. Suunnitteluvaiheen pelillistäminen tehosti 
opiskelijoiden työskentelyä. 

Kyllä 

(Bajko et al., 
2016) 

C2 Media-aiheisten yliopistokurssien pelillistäminen, jossa 
tehtävistä ja haasteista ansaitut kokemuspisteet 
määrittävät arvosanan. Pelillistäminen tehosti 
opiskelijoiden työskentelyä. 

Ei, tuloksissa tulkitaan 
oppilaiden 
mielipiteitä 
kyselylomakkeen 
perusteella 

(Bal, 2019) C2 15 oppilasta opetteli turkin kieltä (äidinkieltä) pelillistetyn 
verkkoapplikaation avulla. Oppilaat osallistuivat 
aktiivisesti. Tuloksia tulkitsemalla pääteltiin, että 
pelillistäminen lisäsi heidän kiinnostustansa ainetta 
kohtaan ja lisäsi heidän luovuutta. 

Ei, tulokset koostuvat 
videoitujen 
oppituntien, 
muistiinpanojen ja 
haastattelujen 
analysoimisesta 

(Borrego et al., 
2017) 
 
 

C2 Tietokone/teknologia-aiheisten kurssien pelillistäminen. 
Tehtäviä suorittamalla opiskelijat saavat mahdollisuuden 
osallistua pakohuone aktiviteettiin (jossa vastataan 
tietokoneella ruudulla näkyviin arvoituksiin), mikä lisäsi 
opiskelijoiden aktiivista osallistumista  

Ei, tulokset vain 
kuvailevat 
opiskelijoiden 
toimintaa ja 
mielipiteitä 

(Buckley & 
Doyle, 2016) 

C2 Markkinointiin liittyvän aiheen pelillistäminen 
verkkoympäristössä. Työssä arvioitiin pelillistämisen 
vaikutuksia erilaisten opiskelijoiden motivaatioon ja 
kiinnostukseen. Oppilaat oppivat aiheen sisältöä hyvin. 
Pelillistäminen motivoiva vaikutus voi riippua opiskelijan 
“motivaatio/kiinnostusprofiilista”. 

Ei, kaikki 156 
opiskelijaa osallistui. 
Ohjelman data 
analysoitiin. Myös 
kysely ennen ja 
jälkeen. 

(Cruaud, 2018) C2 Pelillistetty oppimisapplikaation käyttö. 
Tutkimuskysymykset liittyvät enemmän leikkisyyteen. Oli 
oppilaiden mielestä hauskaa. 

Ei, videoidun 
oppitunnin 
analysointi 

(Felszeghy et al., 
2019) 

C2 Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat vastasivat 
Kahoot-kysymyksiin verkkokilpailun muodossa. 
Opiskelijoiden mielestä yhteistyö ja kilpailu kannusti 
oppimaan. 

Ei, kaikki opiskelijat 
osallistuivat, mutta 
eri 
osallistumismuotoja 
verrattiin toisiinsa 
(ryhmä vs yksin). 

(Fleischmann & 
Ariel, 2016) 

C2 Verkkopohjainen interaktiivinen työkalu (applikaatio) 
ELISA-laboratoriotekniikan oppimiseksi. Työkalun käytön 
katsotaan olevan pelillistettyä oppimista. Applikaatio sai 
opiskelijoiden keskuudessa hyvän vastaanoton 

Ei, kaikki 30 
opiskelijaa kokeilivat 
applikaatiota ja 
vastasivat 
kysymyksiin. 

(Fotaris et al., 
2016) 

C2 Kahoot- ja ‘haluatko miljonääriksi’ -kilpailujen myötä 
opiskelijat osallistuivat aktiivisemmin ohjelmointikurssiin. 

Kyllä. 

(Gómez-
Carrasco et al., 
2019) 

C2 Pelillistämisen ja ‘flipped-classroom’ ohjelman todettiin 
vaikuttavan positiivisesti opettajaopiskelijoiden 
motivaatioon ja oppimiseen. Työssä mainitaan myös 
simulaatiot, mutta sitä ei selitetä tarkemmin.  

Ei, kaikki neljä ryhmää 
(210 opiskelijaa) 
osallistui ja vastasi 
kysymyksiin. 
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(Hursen & Bas, 
2019) 

C2 Neljäsluokkalaisia osallistui 12 viikon ajan (yhteensä 36 
tuntia) applikaation (virtuaalinen luokkaympäristö) avulla 
pelillistettyyn tiedeopetukseen. Applikaation käyttö lisäsi 
oppilaiden motivaatiota. Sekä oppilaat että vanhemmat 
olivat tyytyväisiä applikaatioon. 

Ei, 16 oppilasta, 
kyselylomake ennen 
ja jälkeen sekä 
haastattelu. Myös 
vanhempia 
haastateltiin. 

(Ibáñez et al., 
2014) 

C2 Yliopiston ohjelmointikurssi, opiskelijat käyttivät 
pelillistettyä “e-alustaa”. Kunniamerkkien kerääminen 
vaikutti eniten oppilaiden panostukseen. Monet jatkoivat 
työskentelyä, vaikka olivat jo ansainneet täydet pisteet, eli 
heillä oli “sisäistä” motivaatiota. 

Ei, 22 opiskelijaa. 
Oppimisen määrää 
arvioitiin kysely-
lomakkeella ennen ja 
jälkeen. 

(Ioannidou et 
al., 2010) 

C2 Erittäin laaja ja monipuolinen työ. Simulaatio-ohjelma, 
joka yhdistää eri oppilaiden ohjaamia fysiologisia 
toimintoja. Opettajien mielestä ohjelma tarjosi oppilaille 
tavanomaista opetusta parempia mahdollisuuksia 
tutustua fysiologisiin toimintoihin. Ohjelma auttoi etenkin 
sanaston ja käsitteiden ymmärtämisessä. Ohjelmalla ei 
ollut tilastollista vaikutusta oppilaiden asenteisiin 
tieteestä, mutta haastatellut oppilaat ilmoittivat 
suosivansa ohjelman käyttöä. 

Kyllä, neljän kontrolli- 
ja koeryhmän 
oppimista verrattiin 
toisiinsa. Lisäksi 
session seurantaa ja 
muistiinpanoja. 

(Klisch et al., 
2012) 

C2 Alkoholinkäytön vaikutuksia ja seurauksia opetettiin 
verkkopohjaisen pelin avulla. Pelin avulla oppilaat oppivat 
sisältöä hyvin ja heidän asenteensa tiedettä kohtaan 
parani. 

Ei, kaikki 335 
ohjelmaa käyttänyt 
opiskelijaa vastasi 
kysymyksiin ennen ja 
jälkeen. 

(Korkealehto & 
Siklander, 2018) 

C2 Englanninkielen kurssi pelillistettiin applikaatioita 
käyttämällä. Applikaatioiden käyttäminen lisäsi oppilaiden 
osallisuutta ja oppimista. Applikaatioiden käyttö oli 
oppilaista myös mielekäs tapa työskennellä ja loi 
myönteisen ilmapiirin yhteistyölle.  
 
 

Ei, kaikki 23 
opiskelijaa käytti 
applikaatioita. 
Oppimis-päiväkirjojen 
analyysi ja 
intervention jälkeinen 
taitotesti. 

(Malahito & 
Quimbo, 2020) 

C2 Fysiikan kurssi pelillistetyssä verkkoympäristössä, jonka 
opiskelijat ottivat hyvin vastaan. Oppilaat ilmoittivat sen 
joissakin määrin parantaneen heidän motivaatiota ja 
osallisuutta. 

Ei. 27 opiskelijaa 
vastasi kysely-
lomakkeeseen. 

(Nilsson, 2010) C2 Väitöskirja on laaja ja monipuolinen. Työssä ei kuitenkaan 
keskitytä pelillistämisen ja tietokonesimulaatioiden 
hyötyihin oppimisen kannalta, vaan missä “muodossa” 
tiedettä esiintyy ja mikä sen merkityn on, kun tiedettä 
opetetaan pelien avulla.  

Väitöskirja 

(Ryder & 
Machajewski, 
2017) 

C2 Ei varsinaista tutkimuskysymystä. 9 oppilasta osallistui 
saksankielenkurssiin, jossa käytettiin applikaatiota 
oppimisen tueksi (kurssi oli pelillistetty). Julkaisussa 
kuvaillaan applikaation käyttöä ja siihen liittyviä hyötyjä ja 
haasteita. Oppilaat osallistuivat aktiivisesti. 

Ei. 9 oppilasta 
osallistui, data 
koostuu kirjoittajan 
havainnoista. 
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(Sánchez-
Carmona et al., 
2017) 

C2 Ei varsinaista tutkimuskysymystä. Yliopiston 
ohjelmointikurssi pelillistetty verkkoalustaa käyttäen. 
Oppilaat saavat suorituksia vastaavia meriittejä ja 
kunniamerkkejä. Opiskelijoiden mielestä tarjolla ei ollut 
tarpeeksi palkintoja. Kurssin opettajilla oli positiivisa 
kokemuksia. 

Ei, kaikki 950 
opiskelijaa osallistui. 
650 opiskelijaa vastasi 
kysymyksiin 
kokemuksistaan. 

(Song et al., 
2017) 

C2 Työssä pyrittiin selvittämään mikä pelillistämisen muoto 
aktivoi opiskelijoita parhaiten. Eri koeasetelmissa 
opiskelijat sai eri tavoin pisteitä esittäessään kysymyksiä 
esitelmän pitäjälle. Pisteiden ansaitseminen kannusti 
opiskelijoita esittämään kysymyksiä. 

Tavallaan kyllä, sama 
ryhmä teki myös 
kontrolliasetelman. 
Data kerätty kyselyllä 
ja haastatteluilla. 

(Thongmak, 
2019) 

C2 Pelillistäminen ja “flipped classroom”. Opiskelijoiden 
mielestä pelillistämisellä ja flipped classroom 
menetelmällä oli monia hyötyjä ja opiskelijat kokoivat 
osallistuneensa aktiivisesti. Pelillistämisellä koettiin olevan 
suurempi positiivinen vaikutus kiinnostukseen ja 
ongelmanratkontakykyyn. Eroja ei ollut luovuuden ja 
ymmärtämisen suhteen. 

Ei, 46 opiskelijaa 
osallistui joko 
pelillistämiseen tai 
flipper classroomiin. 
Kaikki vastasi kyselyyn 
ennen ja jälkeen. 

(Zamora-Polo et 
al., 2019) 

C2 Pelillistäminen ja “flipped classroom” ei välttämättä 
tehnyt tieteen oppimista helpommaksi, mutta 
innovatiivisten menetelmien myötä opiskelijat olivat 
motivoituneempia.  

Ei, opiskelijat 
vastasivat 
kysymyksiin. Neljää 
opiskelijaa 
haastateltiin. 

(Martí-Parreño 
et al., 2016) 

C3 Kirjallisuuskatsaus pelillistämisestä. Akateeminen 
kiinnostus aihetta kohtaan on lisääntynyt viimeisen 5 
vuoden aikana. Aiheeseen liittyy usein tehokkuus, 
hyväksyntä, osallisuus ja sosiaaliset vuorovaikutukset. 
Hyväksynnällä tarkoitetaan pelielementtien hyväksyntää 
osaksi oppimisprosessia. 

Kirjallisuuskatsaus 

(Morris et al., 
2013) 

C3 Kirjallisuuskatsaus pelillistämisestä. Peleillä on omat 
uniikit hyödyt ja vahvuudet ja niitä pitäisi hyödyntää 
tieteen opetuksessa. Tärkeätä on kuitenkin käyttää 
oikeata peliä (tai työkalua) oikealla tavalla hyödyn 
maksimoimiseksi. 

Kirjallisuuskatsaus 

(Pektas & 
Kepceoglu, 
2019) 

C3 Ei ole kirjallisuuskatsaus, työssä selvitettiin opettajien 
mielipiteitä ja käsityksiä pelillistämisen hyödyistä, 
haitoista ja rajoituksista. Pelillistämisen katsottiin lisäävän 
motivaatiota, säästävän aikaa ja estävän huijaamista. 
Ongelmiksi nostettiin tekniset haasteet ja luokan hallinta. 

44. Opettajaa vastasi 
kyselylomakkeeseen 
kurssin jälkeen. 

(Veltsos, 2017) C3 Kirjallisuuskatsaus, jossa esitetään monta peleistä tuttua 
mekaniikkaa ja tapaa lisätä oppilaiden osallisuutta, 
motivaatiota ja itsenäisyyttä. Työssä myös 
esimerkinomaisesti muunnettiin yliopistokurssi pelilliseen 
muotoon. 

Kirjallisuuskatsaus ja 
kehittämistyö. 
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