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1 Johdanto 

”Maailma on muuttunut, oppiminen on muuttunut, oppija on muuttunut” (Mattila & 

Miettunen, 2010, s. 27). Piispasen (2008) mukaan koulu on instituutio, jonka 

toiminta perustuu historialliseen traditioon. Siitä huolimatta oppimisympäristöt 

eivät ole stabiileja, vaan niiden täytyy pyrkiä seuraamaan aikaansa. (Piispanen, 

2008, s. 81.) Viime vuosina kouluissa on otettu käyttöön entistä monipuolisemmin 

erilaisia oppimisympäristöjä. Oppimista on esimerkiksi siirretty luokkahuoneesta 

ulos luontoon ja opetuksessa hyödynnetään entistä enemmän teknologiaa, 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä erilaisia työtapoja. (Opetushallitus, 

2016.) 

 

Elämme aikakautta, jossa teknologia muovaa sitä, miten elämme, ajattelemme ja 

opimme (Cheng, She & Annetta, 2015, s. 233). 1970-luvulta asti, kun 

ensimmäinen kaupallinen videopeli Pong julkaistiin, videopelit ovat kasvattaneet 

suosiotaan lasten ja nuorten keskuudessa (Prensky, 2007, s. 36). Pelaaminen on 

nyt suositumpaa kuin koskaan aiemmin ja suosio vain kasvaa. Esimerkiksi 

koronapandemian alussa keväällä 2020 Steamissä, eli videopelien jakelu- ja 

viestintäalustalla, oli ennätyksellisesti vuorokauden aikana samanaikaisesti yli 20 

miljoonaa käyttäjää (Byford, 2020). Suosio näkyy myös viimeaikaisissa 

tutkimuksissa. Vuoden 2020 Pelaajabarometrin mukaan lähes jokainen 

suomalainen on joskus pelannut jotakin peliä ja digitaalisia pelejä on pelannut 

noin 80 % Pelaajabarometrin vastaajista (Kinnunen, Taskinen & Mäyrä, 2020, s. 

27–28). Tilastokeskuksen tekemässä tutkimuksessa 10–14-vuotiaista 98 % 

pojista ja noin 90 % tytöistä pelasivat digitaalisia pelejä vähintään kerran kuussa 

(SVT, 2017). Tutkimuksissa on todettu myös sukupuolten välinen ero 

pelaamisessa. Miehet pelaavat digitaalisia pelejä naisia aktiivisemmin (Kinnunen 

ym., 2020, s. 27–28). Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä vähintään 

kuukausittain mobiililaitteella, tietokoneella tai vastaavalla harrasti pelaamista 

lähes 66 % 8. ja 9. luokkalaisista nuorista. Pojista peliharrastajia oli 80 % ja 

tytöistä noin puolet. (THL, 2019.) 

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on tullut esille, että suomalaiset lapset kokevat 

viihtyvänsä huonosti koulussa (Kämppi, Välimää, Ojala, Tynjälä, Haapasalo, 
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Villberg & Kannas, 2012, s. 6). Tutkimusten mukaan koulumotivaatio ja asenne 

koulunkäyntiä kohtaan laskee useimmilla oppilailla nuoruudessa (Yeung & 

McInerney, 2005; Wigfield & Wagner, 2005, s. 225). Pelien suuren suosion myötä 

on alettu pohtia miten kiinnostusta ja motivaatiota opiskelua kohtaan voisi lisätä 

pelien avulla, koska peleihin kytkeytyvät oppimisen tavat ovat muodostuneet 

oppilaille jo luontaisiksi (Vesterinen & Mylläri, 2014, s. 57). Pelit ja oppiminen 

nähdään usein toisilleen vastakkaisina ilmiöinä; pelaaminen on hauskanpitoa ja 

opiskelun tulisi olla vakavaa, ei ”liian” hauskaa toimintaa (Mäyrä, 2014, s. 10). 

Pelkän viihdyttämisen lisäksi pelien käyttötarkoitukset ovat kuitenkin lisääntyneet 

ja monipuolistuneet (Kuuluvainen & Mustonen, 2019, s. 10). Pelit tarjoavat 

erinomaisen maaperän uuden oppimiselle ja erityisesti videopelejä olisi 

mahdollista käyttää entistä monipuolisemmin ja enemmän oppimisen tukena 

(Järvilehto, 2013, s. 62).  

 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppimisympäristönä näkyy vahvasti myös 

nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS 2014). Pelillisyys ja 

toiminnalliset työtavat nähdään oppimisen ilon edistäjinä ja luovan ajattelun ja 

oivaltamisen vahvistajina. Opetussuunnitelma kannustaa pelien ja pelillisyyden 

tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen laaja-alaisesti kaikessa 

opetuksessa. (POPS, 2014, s. 21, 32.) Kouluopetuksessa opetuspelien käyttö on 

ollut kokeiluasteella (Mäyrä, 2014, s. 10). Käynnissä on murroskausi, jossa 

etsitään tapoja ottaa käyttöön oppimispelien ja teknologian tarjoamia 

mahdollisuuksia perinteisen opetuksen rinnalle. Oppimispelit ovatkin hyvin 

ajankohtainen tutkimuksen aihe opetuksen kentällä, mutta tutkimusta on edelleen 

liian vähän. Tutkimusta ja näyttöjä tarvitaan lisää, jotta saataisiin tietää, kuinka 

hyödyllisiä oppimispelit ovat oppimisen tukena. (Kangas, Vesterinen & Krokfors, 

2014, s. 19; Koskinen, Kangas & Krokfors, 2014, s. 23.)  

 

Oppimispelien hyödyllisyyden lisäksi on tärkeää tietää, mitkä tekijät vaikuttavat 

oppimiseen pelin kautta. Tutkimukset viittaavat esimerkiksi siihen, että 

pelaamiseen sitoutuminen ja asenteet pelin sisältöä kohtaan voisivat olla tärkeitä 

oppimisen kannalta (esim. Hamari, Shernoff, Rowe, Coller, Asbell-Clarke & 

Edwards, 2016; Kuo, 2007). Tämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia oppilaiden 
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pelaamiseen sitoutumista, asenteita ja oppimista tutkimuksellista 

lähestymistapaa käyttävässä oppimispelissä ja antaa tietoa tutkimuksellisen 

oppimispelin hyödyntämisestä ympäristöopin kontekstissa.  
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2 Sitoutuminen ja oppiminen oppimispeleissä  

Tässä kappaleessa määritellään tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet 

peli, pelilähtöinen oppiminen, sitoutuminen ja oppimispeli. Lisäksi esitellään 

tutkimuksia, joissa on tutkittu pelilähtöistä oppimista, sitoutumista peleissä ja 

oppimispelien mahdollisuuksia yleisesti ja ympäristöopin kontekstissa.  

 

2.1 Pelin määritelmä ja ominaispiirteet 

Pelille (eng. a game) löytyy lukematon määrä erilaisia määritelmiä, eivätkä 

teoreetikot ole päässet täysin yksimieliseen ratkaisuun siitä, mikä määritelmistä 

olisi oikea. Ensimmäinen kaupallinen peli tuli markkinoille 1970-luvulla. Tuolloin 

filosofi Bernard Suits (1978, s. 34) määritteli pelaamisen toiminnaksi, jossa 

pyritään tavoitteeseen sääntöjen rajoissa. Ilman sääntöjä pelaaminen ei olisi 

mahdollista. 1980-luvun lopussa Kelleyn (1988, s. 50) määritelmässä peli 

nähdään ajanvietteenä ja säännöt ja tavoite ovat määritelmässä myös 

keskeisessä osassa: ”Peli on ajanvietettä, joka muodostuu säännöistä, jotka 

määrittelevät saavutettavan kohteen ja sallitut keinot sen saavuttamiseksi”. Salen 

ja Zimmermanin (2003, s. 96) määritelmä ”Peli on järjestelmä, jossa pelaaja 

osallistuu keinotekoiseen sääntöjen määrittelemän konfliktin ratkaisuun, jonka 

lopputulos on jollain lailla mitattavissa” tulee vastaan usein 2000-luvun 

tutkimuksissa ja kirjallisuudessa.  

 

Edellä mainitut määritelmät ovat olleet kaikki pohjana Juulin (2003) klassisen 

pelimallin (eng. classic game model) luomisessa. Juul tutki seitsemän eri 

määritelmän yhtäläisyyksiä ja löysi kuusi ominaispiirrettä, joita pelin tulee 

sisältää, jotta sitä voidaan kutsua peliksi (taulukko 1). Yhdessä nämä kuusi 

ominaispiirrettä muodostavat Juulin (2003, 35) määritelmän pelille: ”Peli on 

sääntöpohjainen formaalinen systeemi, jossa on muuttuva ja laskettavissa oleva  

lopputulos,  missä  eri  lopputulokset  ovat  sidoksissa  eri  arvoihin,  jossa pelaaja  

investoi  yrittämällä vaikuttaa lopputulokseen, jossa pelaajaa vetää puoleensa 

lopputulos, ja jossa toiminnan seuraukset ovat valinnaisia sekä neuvoteltavissa.” 
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Taulukko 1. Peliä kuvaavat ominaisuudet (Juul, 2003, s. 30–31).  

Ominaisuus  Selitys  

Säännöt Pelit perustuvat sääntöihin. 

Vaihteleva lopputulos Peleissä on vaihteleva, mutta mitattavissa 
oleva lopputulos.  

Arvotettu lopputulos   Pelissä on erilaisia potentiaalisia 
lopputuloksia, joille annetaan eri arvot: jotkut 
ovat myönteisiä ja toiset kielteisiä. 

Pelaajan vaivannäkö Pelaaja näkee vaivaa saavuttaakseen 
haluamansa lopputuloksen pelissä. Toisin 
sanoen pelit ovat haastavia.  

Pelaajan kiintymys 
lopputulokseen  

Pelaajalle on merkitystä pelin lopputuloksella: 
positiivinen lopputulos tarkoittaa voittamista ja 
iloa, negatiivinen lopputulos johtaa 
pettymykseen ja häviöön.  

Neuvoteltavissa olevat 
seuraukset  

Riippuen säännöistä, samaa peliä voidaan 
pelata niin, että sillä on seurauksia 
tosielämässä tai ei ole. 

 
Kun puhutaan pelistä, voidaan sillä tarkoittaa montaa asiaa, kuten lautapelejä, 

korttipelejä, videopelejä, uhkapelejä tai pallopelejä. Tässä tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita erityisesti videopeleistä. Videopelillä (eng. a video game) 

tarkoitetaan elektronista peliä, joka sisältää animaatiota ja grafiikkaa ja jonka 

pelaamiseen tarvitaan näyttö ja käyttöliittymä. Videopelejä pelataan 

tietokoneella, pelikonsoleilla, käsikonsoleilla sekä mobiililaitteilla eli älypuhelimilla 

ja tableteilla. (Sanastokeskus TSK, 2013; Kuuluvainen & Mustonen, 2019, s. 11.) 

Pelejä voidaan erotella ryhmiin useilla eri tavoilla riippuen siitä miksi ryhmittelyä 

tehdään (Tuomisto, 2015, s. 13). Mikäli tavoitteena on erotella digitaaliset pelit eli 

videopelit muista peleistä, ehdottaa Tuomisto (2015, s. 13) siihen kolme eri tapaa: 

digitaaliset pelit sekä kortti- ja lautapelit, digitaaliset pelit ja ei-digitaaliset pelit 

sekä digitaaliset pelit ja perinteiset pelit.  

 

Videopelit voidaan jakaa eri pelilajityyppeihin eli genreihin usealla eri tavalla, 

jolloin sama peli voi kuulua useampaan lajityyppiin riippuen luokittelusta. Genret 

helpottavat pelien erottamista toisistaan, jolloin pelejä on helpompi löytää ja 

luokitella. Toisaalta pelien kategorisointi ei ole aina yksiselitteistä tai selkeää, 

koska genrejä ei ole tarkasti määritelty. (Lee, Karlova, Clarke, Thornton & Perti, 

2014.) Apperley (2006) jakaa pelit neljään kategoriaan, simulaatio-, toiminta-, 

strategia- ja roolipeleihin, niiden interaktiivisuuden perusteella. Prensky (2007, 

s.130–131) puolestaan luokittelee pelit kahdeksaan yleisesti tunnistettavaan 



 

 

6 

luokkaan, joita ovat toiminta-, seikkailu-, taistelu-, pulma-, rooli-, simulaatio-, 

urheilu- ja strategiapelit. Genret on myös mahdollista jakaa useisiin kymmeniin 

kategorioihin, kuten Wolfin (2001) 42 pelilajityypin mallissa. Tampereen yliopiston 

toteuttamassa Pelaajabarometri 2018 –kyselytutkimuksessa pelit luokiteltiin 

ammuskelu-, pulma-, seikkailu-, toiminta-, strategia-, ajo-, urheilu-, rooli-, 

simulaatio-, verkkorooli-, musiikki- ja seura- sekä opetuspeleihin (Kinnunen, Lilja 

& Mäyrä, 2018).  

 

Tässä tutkimuksessa digitaaliset pelit halutaan erotella muista peleistä, joten pelit 

ryhmitellään digitaalisiin ja ei-digitaalisiin peleihin. Tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita erityisesti oppimiseen tähtäävistä videopeleistä eli 

oppimispeleistä, joilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan tietokone-, konsoli- ja 

mobiilipelejä.  

 

2.2 Pelilähtöinen oppiminen ja oppimispelit 

Pelien pedagogista hyödyntämistä opetuskäytössä kutsutaan pelilähtöiseksi 

oppimiseksi (Anastasiadis, Lampropoulos & Siakas, 2018, s. 141). Digitaalinen 

pelilähtöinen oppiminen (eng. digital game-based learning) nähdään 

yksinkertaisimmillaan opetussisällön ja tietokonepelin yhdistämisenä (Prensky, 

2007, s. 145). Plass, Homer & Kinzer (2015, s. 258) lisäävät, että pelaamisella 

täytyy olla oppimistavoitteet, jotta sitä voidaan kutsua pelilähtöiseksi oppimiseksi. 

Yleensä pelit ovat digitaalisia, mutta myös muita pelejä voidaan käyttää 

pelilähtöisessä oppimisessa. Oppimisesta pyritään tekemään kiinnostavaa, 

merkityksellistä ja tehokasta käyttämällä hyödyksi pelejä ja niiden erilaisia 

ominaisuuksia (Plass, Homer, Mayer & Kinzer, 2019, s. 4).  

 

Prenskyn (2007) mukaan digitaalinen pelilähtöinen oppiminen tulee olemaan 

tulevaisuudessa itsestään selvä tapa oppia, koska se vastaa nykyisten ja tulevien 

sukupolvien tarpeisiin ja oppimistyyleihin. Pelilähtöinen oppiminen on myös 

hauskaa ja sitä kautta motivoi oppimaan. Mahdollisuuksia hyödyntää pelejä 

oppimiseen on loputtomasti ja oikein käytettynä ne ovat myös todella tehokkaita 

oppimisen välineitä. (Prensky, 2007, s. 3.) Pelilähtöinen oppiminen tukee 
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erilaisten taitojen ja tietojen kehittymistä sekä vahvistaa oppilaiden ymmärrystä 

pelien tarjoamista oppimiskokemuksista (Abdul Jabbar & Felicia, 2015, s. 767).  

 

Pelilähtöinen oppiminen tulee erottaa opetuksen pelillistämisestä (eng. 

gamification), jolla tarkoitetaan peleissä käytettävien elementtien hyödyntämistä 

pelittömissä (eng. non-game) oppimisympäristöissä. Peleissä käytettävillä 

elementeillä tarkoitetaan esimerkiksi peleissä yleisesti käytettyjä kannustimia, 

kuten tähtien tai pisteiden keräämistä, sijoituksen parantamista tai tasolta toiselle 

etenemistä. (Plass ym., 2019, s. 4.) Pelillistämisen tavoitteena on sitouttaa, 

motivoida ja edistää oppimista arkipäivisissä toiminnoissa (Kapp, 2012, s. 10). 

Pelillistämisessä pelielementit tuodaan määrätyn alueen ulkopuolelle ja niitä 

voidaan hyödyntää missä tahansa kontekstissa, kun taas pelilähtöisessä 

oppimisessa pelaaminen tapahtuu etukäteen määritellyssä paikassa, kuten 

pelilaudalla tai tietokoneella (Kapp, 2012, s. 16). Koulumaailmassa pelilähtöistä 

oppimista hyödynnetään etenkin oppimispelien muodossa.  

 

Oppimispelillä (eng. learning game, educational game) tarkoitetaan pelejä, joissa 

tavoitteena on oppiminen (Plass ym., 2019, s. 3). Oppimispelien tarkoitus on 

opettaa jotain tietoa tai taitoa sekä tukea opetusta. Opetettava asia on upotettu 

pelin sisään ja tavoitteena onkin saavuttaa samankaltainen pelikokemus kuin 

viihdekäyttöön tarkoitetuissa peleissä. (Saarenpää, 2009.) Fokus on kuitenkin 

enemmän opetuksellisissa tavoitteissa kuin viihdyttämisessä. Oppimispeli voi 

teknisesti olla mitä genreä tahansa, kunhan sen tarkoitus on opettaa. (Kim, Song, 

Lockee & Burton, 2018, s. 19.) Oppimispeleissä tarvitaan usein logiikkaa, muistia, 

ongelmanratkaisutaitoja ja kriittisen ajattelun taitoja sekä hahmottamista 

(Annetta, Minogue, Holmes & Cheng, 2009, s. 75).  

 

Oppimispelit kuuluvat hyötypelien (eng. serious game) alakategoriaan (kuvio 1). 

Hyötypelien tarkoituksena on pelkän viihdyttämisen sijaan tuottaa pelaajalle 

lisäarvoa, kuten erilaisten taitojen ja tietojen oppimista. Oppiminen ei kuitenkaan 

ole hyötypelien ainoa tavoite, vaan pelejä voidaan käyttää myös mainontaan, 

tiedonvälitykseen tai hyvinvoinnin edistämiseen. Hyötypelejä käytetään 
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koulutuksen lisäksi monilla eri aloilla, kuten puolustusvoimissa, media-alalla, 

politiikassa ja terveydenhuollossa. (Alvarez & Michaud, 2008.) 

 

Kuvio 1. Pelien, videopelien, hyötypelien ja oppimispelien suhde (Cheng, Chen, Chu & 
Chen, 2015, s. 355). 
 

Oppimispeli määritellään tässä tutkimuksessa peliksi, jonka avulla voidaan 

parantaa, edistää tai tukea oppimistavoitteiden mukaisen taidon tai tiedon 

oppimisprosessia. Tutkimuksessa käytetty oppimispeli on digitaalinen peli eli ulos 

jätetään esimerkiksi oppimistarkoitukseen kehitetyt lauta- ja korttipelit. 

Tutkimuksessa käytetyssä oppimispelissä käytetään luonnontieteiden 

opetukselle ominaista tutkimuksellista lähestymistapaa. Lähestysmistapa 

perustuu tutkimukselliseen oppimiseen, jota kansainvälisesti luonnontieteiden 

opetuksessa kutsutaan käsitteellä inquiry-based learning (IBL). Pedaste, Mäeots, 

Leijen ja Sarapuu (2012) määrittelevät tämän tutkimuksellisen oppimisen 

prosessiksi, jossa oppija tekee hypoteeseja ja testaa niitä kokeiden ja 

havainnoinnin avulla. Kokeiden ja havaintojen perusteella opitaan uutta ja 

löydetään yhteyksiä asioiden välillä. (Pedaste ym., 2012, s. 82.) 

Tutkimuksellisessa oppimisprosessissa opiskelijat etsivät aktiivisesti ratkaisuja 

ongelmiin tai kysymyksiin, jolloin huomio siirtyy opettajan opetuksesta oppilaiden 

oppimiseen (Blessinger & Carfora, 2015, s. 16). Tavoitteena on saada oppilas 

kiinnostumaan ja oppimaan tekemään havaintoja luonnosta soveltamalla 

luonnontieteiden tiedonhankintatapoja. Esimerkiksi ympäristöopissa asioita 

opetellaan tekemään käytännössä eikä oppimisessa tukeuduta pelkästään 

muistamiseen tai ymmärtämiseen. Samalla oppilaat oppivat ajattelu- ja 

yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta. (Uitto, 2016.) Tutkimuksellinen 
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lähestysmistapa on mukana myös ympäristöopin opetuksen tavoitteissa 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS, 2014).  

 

Oppimispeleissä ei riitä, että tutkimuksellinen lähestymistapa tai opittava asia on 

upotettu pelin sisään väkisin, vaan peleissä on huomioitava myös affektiiviset 

tekijät. Egenfeldt-Nielsenin (2011) mukaan hyvässä oppimispelissä on huomioitu 

kolme tärkeää osatekijää, joita ovat integraatio, motivaatio ja fokus. Ensinnäkin 

oppiminen ja pelaaminen on integroitu taitavasti yhteen eli pelissä pärjääminen 

vaatii myös pelin taustalla olevien oppimistavoitteiden saavuttamisen. Pelin 

täytyy myös motivoida oppijaa sisäisesti, eli pelin täytyy olla kyllin kiinnostava ja 

mukaansatempaava, jotta se edistää oppimista. Lisäksi pelaajan fokus pitäisi 

saada pääosin kohdistumaan pelin keskeiseen oppisisältöön eikä epäoleellisiin 

asioihin, kuten hahmon liikuttamiseen tai pisteiden keräämiseen ilman 

tarkoitusta. (Egenfeldt-Nielsen, 2011.) De Freitas (2006) on samoilla linjoilla 

tehokkaan oppimispelin elementeistä. Hänen mukaan sitouttamisen, motivoinnin 

ja kiinnostavuuden lisäksi opittavat asiat tulee esittää käytännön kontekstissa. 

(De Freitas, 2006, s. 5.) 

 

2.3 Sitoutuminen peleissä 

Pelien tehokkuus oppimisessa perustellaan usein niiden kyvyllä sitouttaa pelaajat 

(Schwartz & Plass, 2019, s. 53; Prensky, 2007, s. 147). Schwartzin ja Plassin 

(2019, s. 53) mukaan käsitettä ”sitoutuminen” (eng. engagement) käytetään 

yleensä kuvaamaan oppimiskokemukseen liittyviä näkökulmia. Kirjallisuudessa 

termille on esitetty monia eri määritelmiä ja ulottuvuuksia erilaisissa 

konteksteissa. Esimerkiksi Hamari, Shernoff, Rowe, Coller, Asbell-Clarke ja 

Edwards (2016, s. 172) määrittelevät sitoutumisen keskittymisen, kiinnostuksen 

ja nautinnon yhtäaikaisena kokemuksena, joka johtaa flow-tilaan. Shernoff (2013, 

s. 12) määrittelee sitoutumisen hyvin samalla tavalla ”voimistuneeksi 

keskittymisen, kiinnostuksen ja nautinnon yhtäaikaiseksi kokemukseksi”. 

Schwartz ja Plass (2019, s. 55) tarkentavat määritelmää koskemaan 

nimenomaan peleihin sitoutumista: ”Sitoutuminen peleissä on aktiivista ja 

keskittynyttä panostusta peliympäristössä.” Sitoutuminen nähdään jossain 

tapauksissa esimerkiksi kiinnostuksen (Axelson & Flick, 2010, s. 38) tai 

motivaation (Christerson, Reschly & Wylie, 2012) synonyyminä. Toisaalta 
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sitoutuminen voidaan myös ajatella olevan tekijä, joka vaikuttaa kiinnostukseen 

ja motivaatioon (Abdul Jabbar & Felicia, 2015, s. 766).  

 

Fredricks, Blumenfeld ja Paris (2004) esittävät oppijan sitoutumiselle kolme eri 

ulottuvuutta koulukontekstissa: behavioraalinen, emotionaalinen ja kognitiivinen. 

Behavioraalinen sitoutuminen perustuu ajatukseen osallistumisesta; oppija 

osallistuu aktiivisesti koulun toimintaan ja on sosiaalisesti aktiivinen. 

Emotionaalinen sitoutuminen viittaa oppijan positiivisiin ja negatiivisiin 

tunnereaktioihin esimerkiksi opettajia ja luokkatovereita kohtaan. Se luo myös 

siteen oppijan ja oppilaitoksen välille. Kognitiivinen sitoutuminen puolestaan liittyy 

oppilaan panostukseen, miten halukas ja sitoutunut hän on ponnistelemaan 

oppimisen eteen. (Fredricks ym., 2004, s. 60.) Schwartz ja Plass (2019) esittävät 

oman jaottelunsa sitoutumisen eri ulottuvuuksista pelikontekstissa. Heidän 

mukaan sitoutuminen pelissä voidaan jakaa neljään eri tyyppiin. Ensimmäinen on 

behavioraalinen sitoutuminen, joka käsittää fyysiset toiminnot, kuten 

kosketusnäytön pyyhkäisyn, painikkeet ja eleet. Toinen on kognitiivinen 

sitoutuminen eli ajattelu ja ajatusten käsittely. Kolmantena tyyppinä on 

affektiivinen sitoutuminen, jossa sisältää pelin aiheuttamat tunnereaktiot ja 

tunteet pelin eri elementteihin. Viimeisenä on sosiokulttuurinen sitoutuminen, 

jossa korostuu sosiaalinen vuorovaikutus pelin luomassa kulttuurissa. (Schwartz 

& Plass, 2019, s. 61; Plass, Homer, Mayer & Kinzer, 2019, s. 14.) Jotta pelaaja 

voi sitoutua peliin, täytyy pelaajan ja pelin välille syntyä vuorovaikutus. Pelin tulee 

olla pelaajan mielestä riittävän kiinnostava, että sitä haluaa kokeilla. Tämän 

jälkeen pelaajan tulee käyttää peliin aikaa ja vaivaa opetellakseen pelaamista. 

Mitä enemmän peliin käytetään aikaa ja vaivaa, sen sitoutuneemmaksi pelaaja 

tulee. (Cheng ym., 2015, s. 235; Brown & Cairns, 2004, s. 1298.) 

 

Ke, Xie & Xie (2016) tutkivat sitoutumisen kehittymistä peleissä. Tutkimuksen 

mukaan pelilähtöiseen oppimiseen sitoutuminen on jatkuva prosessi, joka 

kehittyy emotionaalisesta sitoutumisesta, joka vaatii sopivan haasteen, 

kognitiiviseen sitoutumiseen ja lopulta pelaamisen kautta pelin sisältöön 

sitoutumiseen (Ke ym., 2016.). Khan, Ahmadin & Malikin (2017) tutkimuksessa 

pelilähtöinen oppiminen vaikutti merkittävästi oppilaiden sitoutumiseen ja loi 
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nautinnollisen oppimisympäristön verrattuna perinteisiin oppimisympäristöihin. 

Myös Annetta ym. (2009) tutkimuksessa havaittiin, että oppimispeliä pelanneiden 

sitoutumisaste kasvoi verrattuna kontrolliryhmään, joka opiskeli perinteisillä 

menetelmillä, mutta tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta oppimiseen. Peliin 

sitoutumisella on kuitenkin tutkimuksissa havaittu olevan yhteys oppimiseen. 

Esimerkiksi Hamarin ym. (2016) tutkimuksessa sitoutumisella oli selkeä 

positiivinen yhteys oppimiseen. Myös Hsun, Tsain & Wangin (2012) 

tutkimuksesta selvisi, että sitoutuminen pelaamiseen paransi oppimistuloksia. 

 

2.4 Oppimispelien mahdollisuudet opetuksessa 

Oppiminen perustuu pohjimmiltaan kiinnostukseen ja altistumiseen. Oppimista ei 

tapahdu, mikäli oppiaines on heikkotasoista tai oppijan kiinnostus puuttuu. 

Kiinnostuksen herättäminen on haaste, johon oppimispelit tarjoavat 

mielenkiintoisen mahdollisuuden motivoida oppijoita ja parantaa oppimistuloksia. 

(Järvilehto, 2013, s. 59.) Oppimispelien tutkimus lisääntyy koko ajan, mutta 

tutkimustieto on vielä jokseenkin ristiriitaista. Osassa tutkimuksista pelien 

integroiminen opetukseen nähdään vielä puutteellisena (Koskinen, Kangas & 

Krokfors, 2014, s. 23, Järvilehto, 2013, s. 59, De Freitas, 2006, s. 5), kun taas 

toiset tutkimukset antavat positiivisia tuloksia siitä, että pelien avulla voidaan 

tukea oppimista ja saavuttaa oppimistuloksia (Tüzün, Yilmaz-Soylu, Karakus, Inal 

& Kizilkaya, 2009; Giannakos, 2013; Shin, Sutherland, Norris & Soloway, 2012; 

Rastegapour & Marashi, 2012; Barab, Sadler, Heiselt, Hickey & Zuiker, 2007; Ke, 

2009). 

 

Oppimispelejä käytetään monien eri oppiaineiden opiskelun tukena ja niillä on 

mahdollisuus myös ylittää oppiainerajoja (Koskinen ym., 2014, s. 27, 33). 

Useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että oppimispelit ovat yhtä hyvä tai jopa 

perinteisiä opetusmenetelmiä tehokkaampi keino erilaisten oppisisältöjen ja 

käsitteiden oppimiseen (Wang & Zheng, 2021; Rastegapour & Marashi, 2012; 

Ketelhut, Nelson, Clarke & Dede, 2010), kognitiivisten taitojen kehittymiseen (Fu, 

Hainey & Baxter, 2016; Vogel, Vogel, Cannon-Bowers, Bowers, Muse & Wright, 

2006) ja sisäisen motivaation lisäämiseen (Tüzün ym., 2009; Kuo, 2007). 

Toisaalta on myös tutkimuksia, joissa oppimispelien pelaamisella ei ole havaittu 
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vaikutusta oppimistuloksiin verrattuna perinteisiin opetusmenetelmiin (esim. 

Annetta ym., 2009).  

 

Hyvällä oppimispelillä on mahdollisuus opettaa erilaisia tietoja ja taitoja (Koskinen 

ym., 2014, s. 33). Pelit syventävät jo olemassa olevia tietoja, kun niitä käytetään 

erilaisissa konteksteissa, ja taidot kehittyvät pelissä jatkuvien toistojen avulla 

(Plass ym., 2019, s. 5–6). Giannakoksen (2013) tutkimuksessa oppimispeli 

osoittautui tehokkaaksi välineeksi tiedon lisäämisessä ja sitä hyödynnettiin 

onnistuneesti matematiikan oppimisen tukena. Wangin ja Zhengin (2021) 

tutkimuksen tulosten perusteella oppimispelejä pelanneet oppilaat osasivat 

paremmin oppisisällöt ja kokivat suurempaa minäpystyvyyttä verrattuna 

perinteisillä opetusmenetelmillä opiskelleisiin oppilaisiin. Myös Rowe, Shores, 

Mott & Lester (2010) havaitsivat, että oppimispelin avulla on mahdollista edistää 

sisältöjen oppimista. Lisäksi heidän tutkimuksen perusteella oppimispelit 

kehittävät ongelmanratkaisutaitoja. Plass ym. (2019) mukaan pelit valmistavat 

tulevaan oppimiseen tarjoamalla kokemuksia, joita oppilaat voivat hyödyntää 

myöhemmin ongelmanratkaisussa tai luokassa käytävissä keskusteluissa. 

Moninpelinä pelattavat oppimispelit kehittävät myös sosioemotionaalisia taitoja, 

joita tarvitaan esimerkiksi tiimityöskentelyssä ja viestinnässä. (Plass ym., 2019, 

s. 5–7.) Oppimispelit ja pelaaminen kehittävät myös kognitiivisia taitoja 

(Vlachopoulos & Makri, 2017), kuten kielitaitoa (Mozelius, 2018), sisällön 

ymmärtämistä ja tiedon hankkimista (Fu ym., 2016). 

 

Oppimispelit voivat olla erittäin motivoivia ja oppilaat työskentelevät mielellään 

oppimispelien parissa, joissa on myös viihdyttävä elementti (Virvou, Katsionis & 

Manos, 2005). Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey & Boyle (2012) kartoittivat 

empiirisissä tutkimuksissa löydettyjä pelien positiivisia vaikutuksia oppimiseen. 

Tulosten mukaan pelien arvo oppimisessa on tiedon omaksumisen ja sisältöjen 

ymmärtämisen lisäksi pelien motivoivat ja innostavat vaikutukset oppimiseen. 

Kuon (2007) tutkimuksesta kävi ilmi, että oppimispeliä pelanneiden oppilaiden 

sisäinen motivaatio oppimiseen lisääntyi. Samoihin tuloksiin pääsivät myös 

Tüzün ym. (2009), joiden tutkimuksessa pelipohjaisessa oppimisympäristössä 

sisäinen motivaatio oli korkeampi ja ulkoinen motivaatio, kuten arvosanoihin 
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keskittyminen, matalampi verrattuna perinteiseen oppimisympäristöön. Myös 

Ke:n (2009) meta-analyysin mukaan näyttää siltä, että oppimispelit lisäävät 

motivaatiota erilaisissa oppijoissa ja oppimistilanteissa. Tulos on yhtenevä 

Vogelin ym. (2006) meta-analyysin kanssa, jonka mukaan pelit vaikuttavat 

perinteisiä opetusmenetelmiä enemmän oppimisasenteeseen. Pelit motivoivat, 

koska ne tarjoavat haastetta ja antavat jatkuvaa palautetta suoriutumisesta. 

Lisäksi pelaajalla on vapaus hallita peliä ja tehdä valintoja oman kiinnostuksensa 

mukaan. (Honey & Hilton, 2011, s. 1; De Freitas, 2006, s. 5.) Pelissä oppimisesta 

tehdään helpompaa myös hauskuuden, jännityksen ja oppilaiden välisen 

vuorovaikutuksen avulla (Rastegapous & Marashi, 2012). 

 

2.5 Oppimispelit ympäristöopin opetuksen kontekstissa 

Ympäristöoppi on vuosiluokilla 1-6 integroitu oppiaine, joka koostuu biologian, 

maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista. Ympäristöopin 

opetuksen tavoitteena on rakentaa perustaa eri tiedonalojen osaamiselle, 

herättää kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja kohtaan ja harjaantua 

hankkimaan, arvioimaan ja käsittelemään tietoa erilaisissa tilanteissa. (POPS, 

2014, s. 239–240.) Tutkimukset puoltavat oppimispelien käyttöä maantiedon 

(Tüzün ym., 2009), kemian (Rastegapour & Marashi, 2012; Chee & Tan, 2012), 

biologian (Sadler, Romine, Menon, Ferdig & Annetta, 2015; Ketelhut, Nelson, 

Clarke & Dede, 2010) ja fysiikan (Clark, Nelson, Chang, Martinez-Garza, Slack 

& D’Angelo, 2011) opetuksen tukena.  

 

Pelit, jotka onnistuvat yhdistämään hauskuuden ja oppimisen ovat erityisen 

potentiaalisia motivoimaan oppilaita ympäristöopin opiskeluun (Honey & Hilton, 

2011, s. 20). Tutkimuksissa on selvinnyt, että oppimispelien avulla voidaan tukea 

luonnontieteiden opetusta ja saavuttaa positiivisia oppimistuloksia (Sadler ym., 

2015; Wang & Zheng, 2021). Cheng, Chen, Chu ja Chen (2015) analysoivat 

vuosina 2002-2013 välillä tehtyjä empiirisiä tutkimuksia oppimispelien käytöstä 

luonnontieteiden opetuksessa (eng. science education). Tutkijoille selvisi, että 

kiinnostus opetuspelien käyttöä kohtaan luonnontieteiden opetuksessa on 

lisääntynyt ja useimmiten tiedon rakentaminen on tärkein oppimistavoite 

luonnontieteisiin suunnatuissa oppimispeleissä. (Cheng ym., 2015.) Meluson, 
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Zhengin, Spiresin ja Lesterin (2012) tutkimuksessa oppilaiden luonnontieteiden 

sisällön oppiminen ja luottamus omiin kykyihin parantuivat merkittävästi pelillisen 

oppimisen avulla. Khan ym. (2017) tutkimuksen mukaan digitaalisten 

oppimispelien käyttö tehosti monimutkaisten käsitteiden ymmärtämistä 

ympäristöopin opetuksessa. Annettan, Chengin ja Holmesin (2010) 

tutkimuksessa oppimispeliä pelanneet oppilaat olivat puolestaan sitoutuneita 

peliin ja he käyttivät biologian opetukseen suunnattua peliä pelatessa 

tulevaisuuden taitoja, kuten luovuutta, uteliaisuutta ja kommunikointitaitoja. 

 

Ympäristöopin eri tiedonalojen oppiminen on prosessi, johon sisältyy useita 

erilaisia oppimistavoitteita. Opetussuunnitelman (POPS 2014) mukaan 

ympäristöopissa tulee esimerkiksi kiinnittää huomiota kriittisen ajattelun 

kehittämiseen, harjoitella ryhmässä toimimista ja erilaisia vuorovaikutustilanteita 

sekä lisätä kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun. 

Ympäristöopissa oppilaita ohjataan myös suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä 

tutkimuksia ja tekemään havaintoja erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi oppilaita 

tulee ohjata luonnon tutkimiseen sekä eliöiden ja elinympäristöjen 

tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun. (POPS, 2014, s. 240–241.)  Peleillä on 

potentiaalia edistää näitä ympäristöopin tutkimukselliseen opppimiseen liittyviä 

oppimistavoitteita ja lisätä motivaatiota ympäristöopin opiskeluun (Honey & 

Hilton, 2011, s. 54). Ympäristöopin oppimiseen suunnatut oppimispelit voivat 

kehittää tieteellisen ajattelun taitoja, kuten kriittistä ajattelua ja ymmärrystä 

tieteellisestä tutkimuksesta (Chee & Tan, 2012), ongelmanratkaisua (Rowe ym., 

2010) ja mielipiteiden argumentointia (Steinkuhler & Duncan, 2008; Squire & Jan, 

2007). Pelilähtöinen oppiminen voi myös edistää Gilliamin, Jagodan, Fabiyin, 

Lymanin Wilsonin, Hilliln ja Bourisin (2017) tutkimuksen mukaan yhteistyötä ja 

tiimityöskentelytaitoja.  

 
Rowen ym. (2010) tutkimuksen mukaan oppimispelit mahdollistavat sellaisen 

oppimisympäristön hyödyntämisen, joka ei todellisessa luokkahuoneessa olisi 

mahdollista. Ihannetilanteessa ympäristöopin oppiminen tapahtuisi 

tutkimuksellisesti erilaisissa autenttisissa oppimisympäristöissä (Klopfer & 

Thompson, 2019, s. 387). Opetuksessa on kuitenkin käytettävissä vain rajallinen 

määrä aikaa ja resursseja (Klopfer & Thompson, 2019, s. 389) eikä tutkimuksen 
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tekeminen tai erilaiset retket ja vierailut ole resurssien puitteissa aina mahdollisia. 

Peliympäristöillä voidaan simuloida tilanteita, joita oppilaat kohtaavat todellisessa 

elämässä (Winn, 2002; Spires, Rowe, Mott & Lester, 2011). Pelin kautta voidaan 

esimerkiksi siirtyä nopeasti tutkimaan hyönteisiä, joita lähiympäristöstä ei löydy 

(Kuo, 2007). Ketelhutin ym. (2010) tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaat 

pystyivät suorittamaan tutkimuksia virtuaalimaailmassa ja motivoituivat 

prosessista. Oppilaat tarvitsevat kuitenkin ohjausta, että oppimisympäristö 

saadaan toimimaan tarkoituksenmukaisesti (Rowe ym., 2010).  

 

Oppimispelejä on tutkittu tutkimuksellisen oppimisen näkökulmasta yläluokilla ja 

lukiossa luonnontieteiden opetuksen kontekstissa, mutta vuosiluokkien 1-6 osalta 

tutkimustietoa tarvitaan vielä lisää. Oppimispelien toimivuudesta ympäristöopin 

tavoitteina mainittujen asenne-, tieto- ja taitotavoitteiden (esim. POPS, 2014) 

mukaisen tutkimuksellisuuden ja eliölajien ja niiden ympäristöjen oppimisen 

näkökulmista ei ole aiempaa tutkimusta. Tässä tutkimuksessa opetuspelinä 

käytettiin englanninkielistä Anter-peliä, joka on muurahaisia, niiden ekologiaa ja 

tutkimista käsittelevä oppimispeli. Anter-pelin sisällöt liittyvät muurahaisten 

havainnointiin, keräämiseen, tunnistamiseen ja tutkimiseen pelilaboratoriossa. 

Peli sopii hyvin ympäristöoppiin sisältyvien sisältöjen, kuten eliölajien 

havainnointi ja niiden elinympäristöihin ja ekologiaan tutustuminen, oppimiseen. 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tutkimuksia, joissa on tutkittu asenteita 

ja niiden muuttumista eliölajeja kohtaan.  
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3 Asenne ja asenteet eliölajeja kohtaan  

Koska affektiiviset tekijät ovat tärkeitä sekä oppimisen että oppimispeliin 

sitoutumisen kannalta (Egenfeldt-Nielsenin, 2011; Ke ym., 2016), tässä 

tutkimuksessa on keskeistä ottaa huomioon oppilaiden asenteet pelin sisältöjä, 

eli muurahaisia kohtaan sekä asenteita niiden tutkimista kohtaan. Seuraavaksi 

määritellään mitä tarkoitetaan käsitteellä asenne sekä esitellään tutkimuksia, 

joissa on tutkittu asenteita ja niiden muuttumista eläimiä ja erityisesti hyönteisiä 

kohtaan. 

 

3.1 Asenteen määritelmä 

Ihminen arvottaa itselleen merkitykselliseksi kokemia sosiaalisen maailman 

konkreettisia ja rajattuja kohteita sekä laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä 

myönteisiksi ja kielteisiksi (Helkama, Myllyniemi, Liebkind, Ruusuvuori, 

Lönnqvist, Hankonen, Renvik, Jasiskaja-Lahti & Lipponen, 2020, s. 174). 

Asenteelle on esitetty lukuisia eri määritelmiä, mutta näille yhteistä on 

nimenomaan asenteen liittäminen jonkin kohteen arvottamiseen (Vesala & 

Rantanen, 2007, s. 19). McGuiren (1985, s. 239) mukaan asenteessa on 

kysymys siitä, että ”kohde sijoitetaan arvottamisen ulottuvuudelle”. Eagly ja 

Chaiken (2007, s. 583) mukaan asenne on “henkilökohtainen psykologinen 

taipumus, joka ilmaistaan arvioimalla tiettyä kokonaisuutta myönteisesti tai 

kielteisesti”. Bohner & Dickel (2011) puolestaan määrittävät asenteen ajatuksen 

kohteen arvioinniksi. Kohde voi käsittää kaiken mitä henkilöllä on mielessä, 

mukaan lukien asiat, ihmiset ja ideat. (Bohner & Dickel, 2011, s. 392.) 

 

Perinteisesti asenteen katsotaan olevan yksiulotteinen positiivinen tai 

negatiivinen suhtautusmistapa johonkin asiaan (Hitlin & Pinkston, 2013, s. 325). 

Asenteelle on esitetty myös kolmijakoinen malli, jonka mukaan asenne koostuu 

kolmesta komponentista, joita ovat affektiivinen, kognitiivinen ja behavioraalinen 

komponentti. Affektiivinen eli tunnekomponentti koostuu erilaisista tunteista 

tiettyä kohdetta kohtaan. Behavioraalinen eli toimintaan liittyvä komponentti 

koostuu yksilön käyttäytymiseen liittyvistä aikomuksista ja kognitiivinen 

komponentti uskomuksista, ideoista ja ajatuksista, joita yksilöllä on kohdetta 

kohtaan. (Oskamp & Schultz, 2005, s. 9.) Affektiivinen komponentti voi vaihdella 
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positiivisista tunteista negatiivisiin. Behavioraalisessa komponentissa taas 

käyttäytyminen vaihtelee suotuisasta ja tukevasta käyttäytymisestä 

vihamieliseen, esimerkiksi haluaako jotain kohdetta suojella vai hävittää sen. 

Kognitiivinen komponentti vaihtelee myönteisistä ajatuksista kielteisiin. (Breckler, 

1984, s. 1191.) 

 

Asenteet määrittävät, miten tietoa käsitellään. Yleensä omia asenteita pyritään 

vahvistamaan etsimällä omia asenteita tukevaa informaatiota ja ristiriitaista tietoa 

vältetään tai se kielletään. (Hitlin & Pinskton, 2013, s. 326.) Toisaalta asenne voi 

kuitenkin muuttua, jos kohde muodostuu tutuksi. On osoitettu, että kohteen 

tuttuus saa ihmisen pitämään siitä. Tätä kutsutaan ”pelkkä tuttuus” (eng. mere 

exposure) -ilmiöksi. (Helkama ym., 2020, s. 174.) 

 

Tässä tutkimuksessa asenne määritellään Oskampin ja Schultzin (2005, s. 9) 

esittämän kolmijakoisen asennemallin mukaan eli asenteeseen kuuluu 

affektiivinen ulottuvuus, jolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa positiivisia ja 

negatiivisia tunteita, jotka ovat kiinnostus ja pelko. Behavioraalinen ulottuvuus 

tarkoittaa tässä tutkimuksessa aikomusta toimia tietyllä tavalla, eli halukkuutta 

tutkia kiinnostavaa kohdetta ja kognitiivisella ulottuvuudella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa myönteisiä tai kielteisiä uskomuksia eli ympäristöön liittyviä 

asenteita.  

 

3.2 Asenteet eläinlajeja kohtaan  

Kaikilla ihmisillä on jonkinlainen asenne eläimiä kohtaan ja asenteet vaihtelevat 

positiivisesta negatiiviseen. Kellert (1985) on jaotellut asenteet eläimiä kohtaan 

yhdeksään eri ulottuvuuteen (taulukko 2). Kellertin mukaan ihmisten asenne 

eläimiä kohtaan riippuu siitä, mistä näkökulmasta eläimiä tarkastellaan. Jotkut 

ovat kiinnostuneita luonnonvaraisista eläimistä, toiset lemmikeistä ja osalle 

eläimet taas näyttäytyvät hyödykkeinä. Eläimiä voidaan myös tarkastella niiden 

biologisten toimintojen tai symbolisten ominaisuuksien kautta. (Kellert, 1985, s. 

31.) 
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Taulukko 2. Asenteet eläimiä kohtaan Kellertin (1985, s. 31) mukaan. Suluissa käsitteen 
englanninkielinen nimi. 

Asenneulottuvuus  Eläimiin kohdistuva ensisijainen kiinnostus, kiintymys 
tai huoli 

Naturalistinen (naturalistic) Luonnonvaraiset eläimet ja luonnonympäristöt.  

Ekologistinen (ecologistic) Ympäristö ekosysteeminä, sen luonnonvaraisten 

eläinten ja elinympäristöjen väliset 

vuorovaikutussuhteet. 

Humanistinen (humanistic) Yksittäiset eläimet, pääasiassa lemmikit. 

Moralistinen (moralistic) Eläinten oikea ja väärä kohtelu vastustaen 

voimakkaasti eläinten hyväksikäyttöä tai julmuutta niitä 

kohtaan. 

Tutkimuksellinen 

(scientistic)  

Eläinten fyysiset ominaisuudet ja biologiset toiminnot.  

Esteettinen (aesthetic) Eläimiin liittyvät taiteelliset ja symboliset ominaisuudet.  

Utilitaristinen (utilitarian) Eläinten tai niiden elinympäristöjen käytännöllinen ja 

materiaalinen arvo. 

Hallitseva (dominionistic) Eläinten hallinta ja kontrollointi tyypillisesti urheiluun 

liittyvissä tilanteissa. 

Negativistinen (negativistic) Eläinten välttäminen välinpitämättömyyden, inhon tai 

pelon vuoksi. 

 

Martin-Lopezin, Montesin ja Benayasin (2007) tutkimuksen mukaan ihmisiä 

kiinnostaa enemmän selkärankaiset kuin selkärangattomat eläimet eivätkä 

ihmiset ole välttämättä yhtä kiinnostuneita suojelemaan luonnon 

monimuotoisuutta, kun kyseessä ovat epäsuositut lajit. Bjerken & Østdahlin 

(2004) tutkimuksessa tultiin samaan lopputulokseen. Ihmiset pitävät eniten 

pienistä nisäkkäiden luokkaan kuuluvista eläimistä, kuten linnuista, oravista ja 

koirista, kun taas esimerkiksi hyönteiset, lepakot ja rotat ovat ihmisten mielestä 

yleensä vastenmielisiä. Tutkimuksessa löydettiin myös ero miesten ja naisten 

välillä. Miehet olivat kiinnostuneempia hyönteisistä verrattuna naisiin. Samaan 

tulokseen päästiin myös lasten osalta Bjerken, Ødedgårdstuen ja Kaltenbornin 

(1998) tutkimuksessa; pojat olivat tyttöjä kiinnostuneempia hyönteisistä. Kuo 

(2007) puolestaan tutki “Go Go Bugs” -oppimispeliä hyönteisten kiinnostuksen 

lisäämisessä. Tutkimuksen mukaan oppimispeliä pelanneiden kiinnostus oppia 

lisää hyönteisistä kasvoi verrattuna kontrolliryhmään, joka käytti ei-pelillistä 

oppimisympäristöä. (Kuo, 2007.) 

 

Prokopin & Tunnicliffen (2008, s. 87) mukaan eläinten pitäminen lemmikkinä lisää 

lasten positiivista suhtautumista villieläimiin, mutta lemmikkieläinten omistajat 
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suhtautuvat kielteisesti vähemmän suosittuihin eläimiin, kuten hyönteisiin. 

Schönfelder & Bogner (2017) kuitenkin kuitenkin havaitsivat, että tutkittavien halu 

hyönteisten suojeluun muuttuu, jos pystytään vaikuttamaan tutkittavien 

asenteisiin hyönteisiä kohtaan. Tutkimuksen mukaan koettu pelko, kiinnostus ja 

halu suojella mehiläisiä olivat yhteydessä toisiinsa. Tämän vuoksi pelon 

vähentäminen ja kiinnostuksen lisääminen lisäävät halua suojella mehiläisiä. 

(Schönfelder & Bogner, 2017.) Prokop ja Tunnicliffe (2008) havaitsivat 

merkitsevän korrelaation myös lepakoiden tuntemuksen ja positiivisten 

asenteiden välillä, mutta samaan tulokseen ei päästy kuitenkaan hämähäkkien 

kohdalla. Tutkimuksen mukaan tieto ja kokemukset eläimistä voi vaikuttaa 

positiivisesti myös lasten uskomuksiin ja käyttäytymiseen eläimiä kohtaan, joten 

positiivisen asenteen rakentaminen on yksi ympäristökasvatuksen tärkeä tavoite. 

(Prokop & Tunnicliffe, 2008, s. 87.)  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan viittä eri asennemuuttujaa muurahaisia ja 

niiden tutkimista kohtaan. Ulottuvuudet on määritelty Prokopin ja Tunnicliffen 

(2008) sekä Schönfelderin ja Bognerin (2017) mukaan. Tutkimuksessa käytettyjä 

asennemuuttujia voidaan tarkastella Kellertin (1985) asenneulottuvuuksien 

näkökulmasta. Kiinnostus muurahaisia kohtaan mukailee Kellertin naturalistista 

asennetta, pelko muurahaisia kohtaan negativistista asennetta, muurahaisten 

merkitys ihmisten kannalta utilitaristista asennetta, muurahaisten merkitys 

luonnon kannalta ekologistista asennetta ja asenne muurahaisten tutkimista 

kohtaan tutkimuksellista asennetta (taulukko 2). Myös Schönfelder ja Bogner 

(2017) ja Prokop ja Tunnicliffe (2008) viittavaat Kellertin (1985) alkuperäisiin 

määritelmiin. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia intervention keinoin oppilaiden 

sitoutumista, asenteita ja oppimista muurahaisia, niiden ekologiaa ja tutkimista 

käsittelevässä oppimispelissä. Tutkimus antaa uutta tietoa tutkimuksellisen 

oppimispelin hyödyntämisestä ympäristöopin kontekstissa. Tutkimuksen 

toteuttaminen on tärkeää, koska oppimispelien toimivuudesta ympäristöopin 

tavoitteina mainittujen asenne-, tieto- ja taitotavoitteiden mukaisen 

tutkimuksellisuuden ja eliölajien ja niiden ympäristöjen oppimisen näkökulmista 

ei ole aiempaa tutkimusta. Tavoitteena on selvittää edistääkö tutkimuksellista 

lähestymistapaa hyödyntävän oppimispelin pelaaminen oppimista, eroaako 

sitoutuminen suosikkipelien pelaamiseen oppimispeliin sitoutumisessa, 

muuttuvatko asenteet muurahaisia ja niiden tutkimista kohtaan pelaamisen 

aikana ja ovatko sitoutuminen, asenteet ja oppiminen yhteydessä toisiinsa. 

Lisäksi selvitetään, onko tyttöjen ja poikien välillä eroja. Tutkimuskysymykset 

ovat seuraavat: 

 

1. Edistääkö pelaaminen muurahaisten tuntomerkkien, ekologian ja 

tutkimisen oppimista? 

2. Eroaako sitoutuminen suosikkipelien pelaamiseen oppimispeliin 

sitoutumisessa?   

3. Muuttuvatko asenteet muurahaisia ja niiden tutkimista kohtaan 

pelaamisen aikana?  

4. Ovatko sitoutuminen pelaamiseen, asenteet muurahaisia kohtaan ja 

oppiminen muurahaisista yhteydessä toisiinsa? 

5. Onko tyttöjen ja poikien välillä eroja tutkimuskysymyksissä 1-4? 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutus. Ensiksi kerrotaan 

monimenetelmäisestä tutkimusstrategiasta ja kvasikokeellisesta 

tutkimusasetelmasta. Tämän jälkeen esitellään aineiston keruu, tutkimusjoukko 

ja tutkittavien taustatiedot. Lopuksi kerrotaan, miten aineiston analyysi suoritettiin 

määrälliselle ja laadulliselle aineistolle.  

 

5.1 Tutkimusstrategia ja -asetelma 

Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisenä eli tutkimuksessa hyödynnetään 

sekä määrällisiä että laadullisia lähestymistapoja tutkimusongelmista johtuen. 

Tutkimuksessa määrällinen ja laadullinen osuus voivat esiintyä samassa 

laajudessa tai näistä toinen voi olla vallitsevampi (Sormunen, Saaranen, 

Tossavainen & Turunen, 2013, s. 315). Tässä tutkimuksessa määrällinen 

paradigma painottuu voimakkaammin analyysissä, mutta monimenetelmällisyys 

näkyy tutkimusaineistossa, jossa käytettiin stukturoitujen kysymysten lisäksi 

avoimia kysymyksiä tutkimuskysymysten selvittämiseksi. Avoimia kysymyksiä 

käytettiin, koska ne voivat tuottaa tietoa oppimisesta, jota sturukturoiduilla 

kysymyksillä ei voida saada. 

 

Monimenetelmällisyys mahdollistaa ilmiön tarkastelun useasta eri suunnasta, 

jolloin saatu tieto on varmempaa (Metsämuuronen, 2011, s. 266). Laadullisten 

menetelmien avulla pyritään ymmärtämään yksityiskohtaisemmin ilmiötä 

(Kananen, 2008, s. 11) eli tässä tutkimuksessa oppimista, ja määrällisten 

menetelmien avulla etsitään numeerisiin tuloksiin perustuvia ilmiötä selittäviä 

tekijöitä (Kananen, 2008, s. 11). Monimenetelmätutkimus mahdollistaa 

laadullisen aineiston, kuten kuvien ja sanojen käyttämisen määrällisten tulosten 

selventämiseen tai kuvaamiseen (Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004, s. 21; 

Sormunen ym., 2013, s. 314). 

 

Monimenetelmällinen tutkimus sopii pelitutkimukseen, koska pelitutkimuksessa 

käytetään laajasti erilaisia metodeja ja lähestymistapoja eri tieteenalojen 

näkökulmista (Lankoski & Björk, 2015). Pelaamisen ja pelien tutkimus on vielä 

hyvin nuori ja poikkitieteinen tutkimuskenttä, joten monimenetelmällistä 
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lähestymistapaa tarvitaan, jos halutaan saada monipuolisesti tietoa pelaajista ja 

peleistä (Lieberoth & Roepstorff, 2015). 

 

Tutkimuksen tutkimusasetelma on kvasikokeellinen interventiotutkimus.  

Tutkimuksessa ei käytetty kontrolliryhmää, vaan kaikki tutkimukseen osallistujat 

suorittivat saman intervention eli pelasivat Anter-oppimispeliä. Ennen ja jälkeen 

intervention tutkittavat vastasivat kyselyyn, jonka avulla voidaan tutkia 

intervention vaikutusta tutkittavien vastauksiin. Kvasikokeellinen tutkimus eroaa 

aidosta kokeellisesta tutkimuksesta satunnaistamisen puuttumisen suhteen 

(Metsämuuronen, 2005, s. 33). Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ei ole 

mahdollista järjestää aitoja luonnontieteellisiä koejärjestelyitä, koska tutkittava 

kohde on luonnollisessa ympäristössään, jolloin tutkija ei voi kontrolloida kaikkia 

vaikuttavia tekijöitä (Metsämuuronen, 2011, s. 217). Tutkimus suoritettiin 

kuitenkin kahdella eri oppilasryhmällä, mikä voitiin ottaa huomioon tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta.  

 

5.2 Aineiston hankinta  

Seuraavaksi esitellään interventiossa käytetty oppimispeli Anter ja käydään läpi 

kyselylomakkeen rakentaminen esitestauksesta lopulliseen vaiheeseen. Lisäksi 

kerrotaan intervention suorittamisesta koulussa. 

 

5.2.1 Tutkimuksessa käytetty Anter-peli 

Interventiossa käytettiin Taiwanissa kehitettyä Anter-oppimispeliä (kuvio 2), jossa 

kerätään muurahaisia erilaisista ympäristöistä, hoidetaan niitä pelilaboratoriossa 

(kuvio 3) ja samalla opitaan muurahaisten ekologiasta, kuten 

ympäristöolosuhteisiin sopeutumisesta, ravinnosta ja muurahaisten välisestä 

vuorovaikutuksesta (vrt. esim. Bargum & Helanterä, 2019). Pelissä eteneminen 

vaatii muurahaisten säännöllistä hoitamista. Pelaaja pyrkii löytämään jokaiselle 

muurahaiselle sopivat olosuhteet säätämällä terraarion lämpötilaa ja kosteutta ja 

tarjoamalla lajille sopivaa ravintoa. Pelissä pyritään löytämään mahdollisimman 

paljon erilaisia muurahaislajeja ja tunnistamaan ne ruumiinrakenteen perusteella 

(kuvio 4). Pidemmälle edenneet pelaajat pääsevät taistelemaan kerätyillä 

muurahaisilla vihollismuurahaisia vastaan ja puolustamaan pesäänsä. Peli on 
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kehitetty Taiwanissa ja siinä tutkitaan Taiwanissa esiintyviä muurahaisia. Vaikka 

muurahaiset ovat suurimmalta osin erilaisia Suomessa ja Taiwanissa, 

työläismuurahaisten yleisrakenne on kuitenkin globaalisti samanlainen, jolloin on 

perusteltua käyttää tätä peliä ympäristöopin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

 
Kuvio 2. Anter-pelin päävalikko (MeLab, 2020). 

 
Kuvio 3. Anter- pelin pelilaboratorio (MeLab, 2020). 

 

Kuvio 4. Muurahaisen tunnistaminen Anter-pelissä (MeLab, 2020). 
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5.2.2 Kyselylomake ja intervention suorittaminen   

Aineiston hankinta toteutettiin kyselytutkimuksena, joka on määrällisen 

tutkimuksen yleisin aineistonkeruumenetelmä (Kananen, 2015, s. 81). 

Tutkimusongelmien selvittämiseksi laadittiin kaksi kyselylomaketta, alku- ja 

loppukysely (liite 1, liite 2). Kyselylomakkeet koostuivat kolmesta osiosta: 

taustakysymyksistä, strukturoiduista monivalintakysymyksistä ja avoimista 

kysymyksiä. Monivalintakysymysten avulla oli tarkoitus tutkia oppilaiden 

sitoutumista ja asenteita ja avoimien kysymysten avulla oppimista. Taustatietojen 

avulla selvitettiin vastaajien sukupuoli, ikä ja pelaamiseen liittyviä taustatietoja. 

 

Kyselytutkimuksessa kannattaa hyödyntää valmista kyselylomaketta, jota on jo 

aiemmin testattu ja käytetty samantyyppisessä tutkimuksessa. Valmiita 

lomakkeita ei kuitenkaan aina löydy, jolloin tutkija joutuu rakentamaan omiin 

tutkimusongelmiin sopivan lomakkeen. Usein valmiista kyselylomakkeista 

voidaan hyödyntää tiettyjä osa-alueita, vaikka koko lomake ei sopisi tutkimuksen 

kontekstiin. (Valli, 2018a, s. 261.) Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeet 

rakennettiin hyödyntäen jo olemassa olevia mittareita. Koska tutkimuksen 

kohteeksi oli valittu muurahaisten tutkimiseen perustuva oppimispeli, 

tutkimuskirjallisuudesta etsittiin tähän kontekstiin soveltuvia kyselylomakkeita.  

 

Lopulta tämän tutkimuksen kyselylomake muotoutui useamman 

kyselylomakkeen valmiista osioista. Pelaamiseen sitoutumista mittaavaan osioon 

valittiin Chengin ym. (2014) tutkimuksen sitoutumismittari (engagement). 

Alkuperäisessä tutkimuksessa mittariin oli sisällytetty 12 väittämää, joista tähän 

tutkimukseen valikoitiin seitsemän sopivinta. Asennetta muurahaisia kohtaan 

tutkittiin neljän asenneulottuvuus-muuttujan avulla. Kiinnostus muurahaisia 

kohtaan sekä ihmiskeskeinen asenne suhteessa muurahaisiin ja 

luontokeskeinen asenne suhteessa muurahaisiin -muuttujat muodostettiin 

Schönfelderin ja Bognerin (2017) tutkimuksen väittämistä, joilla tutkittiin alun 

perin asenteita mehiläisiä kohtaan. Pelko muurahaisia kohtaan -muuttuja 

puolestaan muodostettiin Prokopin, Tolarovičovan, Camerikin ja Peterkován 

(2010) tutkimuksesta. Prokopin ym. (2010) alkuperäisessä tutkimuksessa 

tutkittiin seitsemän väittämää sisältävällä mittarilla pelkoa hämähäkkejä kohtaan. 
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Tähän tutkimukseen valikoitiin näistä kolme väittämää, jotka muokattiin 

koskemaan muurahaisia. Asennetta tutkimista kohtaan mitattiin myös Prokopin 

ym. (2010) tutkimuksen valmiilla muuttujalla, johon sisältyi seitsemän väittämää. 

Mittarin väittämät muokattiin koskemaan muurahaisia ja hyönteisiä ja mittariin 

lisättiin kaksi uutta väittämää ”I would like to take care of ants in a terrarium” ja ”I 

would like to examine insects through a magnifying glass”, jotka tehtiin 

oppimispelin pohjalta.  

 

Strukturoidut kysymykset olivat vastausskaalaltaan Likert-asteikollisia välillä 1-4 

(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 

4=täysin samaa mieltä). Asteikosta jätettiin pois neutraali vaihtoehto ”en osaa 

sanoa”, jotta vastaajien tulisi ajatella vastausta tarkemmin ja ottaa positiivinen tai 

negatiivinen kanta väittämään.  

 

Avoimet kysymykset laadittiin tutkimuksessa käytetyn Anter-oppimispelin 

pohjalta. Kysymykset muodostettiin sen mukaan, mitä pelissä on mahdollista 

oppia. Kyselylomakkeen ensimmäisessä versiossa ensimmäinen avoin kysymys 

oli piirrostehtävä, jossa vastaajan tuli piirtää muurahainen ilman mallia ja nimetä 

muurahaisen ruumiinosat. Tämän jälkeen oli kaksi avointa kysymystä: 

 

1. Mitä tiedät muurahaisista? (elinympäristö, ruoka, yhdyskunta, 

käyttäytyminen ym.) 

2. Mitä erottavia tekijöitä eri muurahaislajeilla on?  

 

Kyselylomaketutkimuksessa korostuu ennakkosuunnittelun merkitys, koska 

tutkija ei voi enää jälkikäteen tehdä tarkentavia kysymyksiä tai havaintoja. On siis 

erittäin tärkeää, että vastaaja ymmärtää kyselylomakkeen samalla tavalla kuin 

tutkija on tarkoittanut. (Valli, 2018a, s. 261.) Kyselylomakkeen laadun 

varmistamiseksi tehtiinkin esitestaus. Esitestaus suoritettiin suomalaisessa 

kaksikielisessä koulussa kuudennen luokan oppilailla. Esitestaukseen osallistui 

13 vastaajaa. Esitestaukseen saatiin lupa koulun rehtorilta sekä oppilaiden 

huoltajilta. Esitestauksen perusteella havaittiin, että strukturoidut kysymykset 

olivat luotettavia ja piirrostehtävä oli toimiva, mutta avoimet kysymykset vaativat 
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uudelleenasettelua. Lisäksi lomakkeen teknisiin ominaisuuksiin ja ulkoasuun 

tehtiin muutoksia, esimerkiksi monivalintakysymysten ruudut muokattiin 

selkeämmiksi. Myös avoimet kysymykset muotoiltiin uudelleen tarkemmiksi ja 

vastaajien ikätasolle sopiviksi. Lopullisessa kyselylomakkeessa oli 

piirrostehtävän lisäksi viisi avointa kysymystä:  

 

1. Millaisista ympäristöistä voit löytää muurahaisia? 

2. Millaisissa olosuhteissa muurahaiset viihtyvät?  

3. Mitä muurahaiset syövät? 

4. Miten muurahaiset puolustavat pesäänsä? 

5. Miten voisit tutkia muurahaisia?  

 

Lopullinen aineiston keruu lähti liikkeelle tutkittavien etsimisellä. Ensiksi otettiin 

yhteyttä koulun rehtoriin ja tiedusteltiin, onko koulussa halukkaita luokkia 

osallistumaan tutkimukseen. Rehtori välitti viestin opettajille ja tutkimuksesta 

kiinnostunut opettaja otti yhteyttä sähköpostitse. Opettajan kanssa pidettiin 

alkupalaveri Zoomissa, jossa kerrottiin tarkemmin projektista ja mitä halutaan 

tutkia. Lisäksi käytiin läpi käytännönjärjestelyitä, kuten lupa-asioiden hoitaminen, 

pelin lataaminen ja pelaamisen ohjeistaminen sekä kyselyjen täyttäminen. 

Lupalomakkeet ja kyselylomakkeet laadittiin englanniksi, koska kaikki tutkittavat 

eivät puhu äidinkielenään suomea. Tutkimustiedote (liite 3), huoltajan 

suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (liite 4) ja tietosuojailmoitus 

lähetettiin opettajalle, joka hoiti lupien keräämisen huoltajilta. Tutkimukseen 

osallistuminen oli oppilaille vapaaehtoista ja tutkittavilla oli oikeus keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa ilman seurauksia.  

 

Alkukyselyn ohjeistus toteutettiin etänä Zoom-yhteydellä, koska koronatilanteen 

vuoksi koululle ei voinut mennä paikan päälle. Oppilaille pidettiin PowerPoint-

esitys, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja esilteltiin tutkimuksen kulku. 

Lisäksi oppilaille ohjeistettiin, miten kyselylomakkeen monivalintoihin ja avoimiin 

kysymyksiin vastataan. Opettaja jakoi oppilaille paperiset kyselylomakkeet ja 

vastaamiseen kului 15–30 minuuttia riippuen oppilaasta. Yksi oppilas seurasi 

esityksen ja vastasi alkukyselyyn etänä. Kyselyyn vastaamisen jälkeen katsottiin 
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Anter-oppimispelin esittelyvideo ja kerrottiin, mikä on pelin idea ja miten 

pelaaminen aloitetaan. Oppilaat olivat jo ladanneet pelin omiin puhelimiin 

opettajan ohjeistuksella, joten pelaaminen aloitettiin heti esityksen jälkeen.  

 

Interventiovaiheessa oppilaat pelasivat Anter-oppimispeliä 10 koulupäivän ajan 

vähintään 15 minuuttia päivässä. Minimipeliajaksi koulussa asetettiin 15 

minuuttia, koska tässä ajassa tutkijan oman pelaamiskokemuksen mukaan 

pelissä pääsee etenemään riittävästi päivän aikana. Oppilailla oli myös lupa 

pelata peliä enemmän omalla ajalla. 

 

Intervention jälkeen suoritettiin loppukysely. Lomakkeen täyttäminen oli jo 

oppilaille tuttua, joten opettaja kertasi ohjeet nopeasti ennen kyselyyn 

vastaamista. Loppukyselyssä (liite 2) taustakysymykset ja sitoutumiseen liittyvät 

kysymykset oli muutettu koskemaan Anter-oppimispeliä. Muuten 

kyselylomakkeen kysymykset olivat samat kuin alkukyselyssä (liite 1). 

Taulukossa 3 näkyy aineiston hankinnan eteneminen tiivistettynä.  

 

Tutkimuksen lopussa opettajaa haastateltiin kokemuksesta. Haastattelu tapahtui 

sähköpostin välityksellä. Opettajalle lähetettiin valmiit kysymykset (liite 5), joihin 

hän vastasi kirjallisesti. Haastattelun avulla haluttiin varmentaa tutkimuksen 

luotettavuutta ja selvittää oliko prosessi sujunut opettajan näkökulmasta niin kuin 

alussa oli ohjeistettu ja sovittu.  
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Taulukko 3. Aineineiston keruu vuoden 2021 aikana. 
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu 

Kyselylomake  Esitestaus 
koulussa 1 

Kontakti 
kouluun 2 

Alkukysely 
koulussa 2 

29.3. 

Interventio 
koulussa 2 
29.3.-13.4. 

Loppukysely 
koulussa 2 

13.4. 

Valmiiden 
mittareiden 
etsiminen 
 
Avointen 
kysymysten 
hahmottelu 

Luvat 
rehtorilta ja 
vanhemmilta 
tutkimuksen 
tekemiseen 
 
Zoom-palaveri 
opettajan 
kanssa 
 
Alkukysely, 
interventio ja 
loppukysely 
4.2.-18.2. 
 
6. 
luokkalaiset, 
13 vastaajaa  
 
Kyselylomak- 
keen 
kehittäminen 

Luvat 
rehtorilta ja 
vanhemmilta 
tutkimuksen 
tekemiseen 
 
Zoom-palaveri 
opettajan 
kanssa, 
toimintatavois- 
ta sopiminen  

Yhteinen 
aloitus 
Zoom-
etäyhteydellä 
 
Pelistä ja 
hankkeesta 
kertominen 
 
Kyselylomak-
keen täyttö 
 
Kaksi 5. 
luokkaa, 
47 vastaajaa 
 

Anter-pelin 
pelaamista 
vähintään  
15 min/pv 
koulussa 
 
Oppilailla 
lupa pelata 
myös kotona 
 

Opettajan 
valvoma 
kyselylomak
keen täyttö 
 
Kaksi 5. 
luokkaa, 41 
vastaajaa  
 
Sähköpostill
a kysely 
opettajalle 
pelin 
toteutumises
ta 

 

5.3 Tutkimusjoukko 

Tutkimus toteutettiin suomalaisessa kaksikielisessä koulussa. Tutkimuksessa 

käytettävä oppimispeli on englanninkielinen, joten tutkimukseen tarvittiin 

tutkittavia, jotka opiskelevat englanniksi. Tutkimukseen osallistui kaksi 

viidesluokkaa, joilla oli sama ympäristöopin opettaja. Tutkittavia oli kaiken 

kaikkiaan 47, joista yksi ei ollut vastannut alkukyselyyn, kuusi ei ollut vastannut 

loppukyselyyn ja kolmelta puuttui huoltajan suostumus osallistua tutkimukseen. 

38 tutkittavaa olivat vastanneet sekä alku- että loppukyselyyn ja saaneet 

huoltajan suostumuksen. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 81 %. 

Tutkittavista 21 oli tyttöjä ja 17 poikia. Vastausvaihtoehtona oli myös ilmoittaa 

sukupuolekseen muu, mutta kyseisiä vastausvaihtoehtoja ollut yhtään. 

Tutkittavat olivat iältään 11- (71 %) ja 12-vuotiaita (29 %).  

 

Vastaajista 58 % ilmoitti pelaavansa videopelejä päivittäin, 26 % muutaman 

kerran viikossa ja noin 15 % noin kerran viikossa tai harvemmin (kuvio 5). Pojat 

pelaavat päivittäin tai muutaman kerran viikossa ja tytöistä noin 70 prosenttia 
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pelaa päivittäin tai muutaman kerran viikossa, loput noin kerran viikossa tai 

harvemmin. Yli puolet vastaajista pelaa videopelejä 1-2 tuntia kerrallaan (kuvio 

6). Kolmasosa vastaajista pelaa 3-4 tuntia tai enemmän. Tytöt käyttävät 

pelaamiseen kerrallaan vähemmän aikaa, mutta tyttöjä ja poikia on kuitenkin 

sekä vähän että paljon pelaavien ryhmissä. Suurin osa vastaajista (84,2 %) pelasi 

Anter-peliä 15–30 minuuttia päivässä, kaksi oppilaista kertoi pelanneensa 

vähemmän kuin 15 minuuttia ja kolme oppilasta enemmän kuin 30 minuuttia. Yli 

puolet vastaajista (60 %) pelasi Anter-peliä myös koulun ulkopuolella.  

 

 

Kuvio 5. Videopelien pelaamisen yleisyys.  
 

 

Kuvio 6. Videopelien pelaamisen kesto.  
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5.4 Aineiston analyysimenetelmät  

Määrällisessä tutkimuksessa on hyvin tarkat ehdot, mitä menetelmiä erilaisiin 

aineistoihin voidaan käyttää (Kananen, 2015, s. 83). Määrällinen tutkimus 

perustuu numeeriseen aineistoon ja siinä ollaan kiinnostuneita syy-

seuraussuhteista. Laadullinen tutkimus on puolestaan kokonaisvaltaista 

tiedonhankintaa, jossa aineistoa tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja tutkija tekee 

aineistosta omia havaintoja (Hirsjärvi ym., 2009, s. 139-140, 164). Tässä 

tutkimuksessa kerättyä aineistoa analysoitiin sekä määrällisin että laadullisin 

menetelmin. Numeerinen aineisto käsiteltiin tilastollisin menetelmin 

(Metsämuuronen, 2011) ja laadullinen aineisto teemoittelun avulla (Eskola & 

Suoranta, 1998). Oppilaiden muurahaisten tuntomerkkejä kuvaavat piirrokset 

luokiteltiin piirroksissa esiintyvien yksityiskohtien ja merkintöjen perusteella. 

Muurahaisten ekologiaa ja muurahaisten tutkimista koskevat avovastaukset 

luokiteltiin käytettyjen ekologisten käsitteiden perusteella. Ensiksi esitellään, 

miten määrällistä aineistoa on analysoitu (luku 5.4.1) ja sen jälkeen tarkastellaan 

laadullisen aineiston sisällönanalyysiä ja tulosten kvantifiointia (luku 5.4.2).  

 

5.4.1 Määrällinen aineisto  

Määrällisen aineiston analyysi aloitettiin aineiston viemisellä IBM SPSS Statistics 

27 -ohjelmaan, jolla analyysit suoritettiin. Aineiston käsittely aloitettiin luomalla 

Likert-asteikollisista väittämistä (N=29) keskiarvomuuttujat (liite 6). Esimerkiksi 

keskiarvomuuttujaan ”kiinnostus muurahaisia kohtaan” kuului kolme väittämää: 

”Ants are cool”, ”Ants are fascinating” ja ”Ants are interesting”.  Ennen kuin 

keskiarvomuuttujat voitiin yhdistää, täytyi merkitykseltään vastakkainen osio 

kääntää samansuuntaiseksi muiden kanssa (Metsämuuronen 2011, s. 541). 

Pelko-muuttujassa oli yksi kääteinen väittämä ”I feel fine about catching an ant if 

I am wearing gloves”, joka koodattiin uudelleen. Keskiarvomuuttujat luotiin alku- 

ja loppukyselystä kuudelle eri muuttujalle: sitoutuminen pelaamiseen, kiinnostus 

muurahaisia kohtaan, pelko muurahaisia kohtaan, ihmiskeskeinen asenne 

suhteessa muurahaisiin, luontokeskeinen asenne suhteessa muurahaisiin ja 

asenne muurahaisten tutkimista kohtaan  (liite 6).  
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Seuraavaksi selvitettiin miten luotettavia keskiarvomuuttujat ovat, eli mittaavatko 

ne samaa asiaa (Metsämuuronen, 2011, s. 544). Reliabiliteetin laskemiseen 

käytettiin Cronbachin alfaa, jonka alin hyväksyttävä arvo on 0.6 (Metsämuuronen, 

2011, s. 549). Kaikki keskiarvomuuttujat saavuttivat varsin korkean alpha -

kertoimen alku- ja loppukyselyssä, joten mittarin osioita voidaan pitää luotettavina 

(taulukko 4).  

 
Taulukko 4. Keskiarvomuuttujien reliabiliteetti. 

Keskiarvomuuttuja N Cronbachin 
alfa, 
alkukysely 

Cronbachin 
alfa, 
loppukysely 

Sitoutuminen pelaamiseen 7 .725 .827 
Kiinnostus muurahaisia 
kohtaan 

3 .889 .932 

Pelko muurahaisia kohtaan 3 .728 .815 
Ympäristöasenne, 
ihmiskeskeinen 

3 .736 .843 

Ympäristöasenne, 
luontokeskeinen  

3 .783 .951 

Asenne tutkimista kohtaan  9 .881 .924 

 

Muuttujien normaalijakaumia tutkittiin Kolmigorov-Smirnovin testillä, joka on 

perinteinen normaalisuuden tilastollinen testausmenetelmä (Metsämuuronen, 

2011, s. 645). Testin mukaan suurin osa muuttujista oli vinoja ja huipukkaita, joten 

oletus normaalisuudesta hylättiin. Koska otoskoko on melko pieni (N=38) eivätkä 

muuttujat olleet normaalisti jakautuneita, päädyttiin analyysissä käyttämään 

parametrittomia testejä (Metsämuuronen, 2011, s. 586). 

 

Aineiston analyysin valinnassa tärkeintä on, että analyysitapa tuo vastauksen 

ongelmaan tai tutkimustehtävään (Hirsjärvi ym., 2009, s. 224). 

Tutkimuskysymyksiin pyrittiin löytämään vastauksia erilaisilla tilastollisilla 

testeillä. Peliin sitoutumista alku- ja lopputestin välillä vertailtiin ja oppimisen ja 

asenteiden muutoksia alku- ja lopputestissä tutkittiin Wilcoxonin merkittyjen 

sijalukujen testillä (Wilcoxon Ranked Sign Test). Tyttöjen ja poikien eroja alku- ja 

lopputestissä tutkittiin Mann Whitneyn U-testillä. Wilcoxonin testiä voidaan 

käyttää, jos halutaan tietää verrannollisten parien erotus, jotka eivät ole 

normaalijakautuneita (Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen, 2017, s. 194). 

Mann Whitneyn U-testissä ollaan kiinnostuneita siitä, eroavatko riippumattomien 

ryhmien keskiarvot toisistaan (Metsämuuronen, 2011, s. 586). Lopuksi tehtiin 
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korrelaatioanalyysi Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen (rho) avulla, jolla 

tutkittiin eri muuttujien yhteyksiä alku- ja loppukyselyssä. Korrelaatio mittaa 

kahden muuttujan välistä riippuvuutta ja kuinka voimakas riippuvuus on 

(Kananen, 2008, s. 61). 

 

5.4.2 Laadullinen aineisto ja sen kvantifiointi  

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on selkeyttää ja tiivistää aineistoa 

ja tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola & Suoranta, 1998). Laadullisen 

aineiston käsittely aloitettiin aineiston järjestämisellä. Piirrokset ja avoimet 

vastaukset siirrettiin paperisista kyselylomakkeista digitaaliseen muotoon, jonka 

jälkeen aineisto kvantifioitiin. Vallin (2018a) mukaan lähes kaikki aineistot on 

mahdollista muuttaa numeeriseen muotoon, oli kyseessä sitten kyselylomake, 

haastattelu tai havainnointi. Näin ollen myös laadullisen tutkimuksen alueella 

voidaan hyödyntää numeeriseen muotoon muutettua aineistoa. (Valli, 2018b, s. 

248.)  

 

Muurahaisten tuntomerkkejä kuvaavien piirrosten luokittelu 

Ennen luokitteluja on tärkeää määritellä tarkat analyysisäännöt (Eskola & 

Suoranta, 1998). Piirrosten kvantifiointia varten määriteltiin aluksi Anter-pelin ja 

muurahaisen rakennekuvan (Ruiz, 2006) perusteella 11 ruumiinosaa, joista 

piirroksesta voi saada pisteen. Nämä osat olivat kolmiosainen ruumis, 

tuntosarvet, tuntosarvien segmentit, silmät, leuat, selkärangan piikki, vyötärö, 

pistin, kuusi jalkaa, jalkojen oikea paikka ja jalkojen nivelet. Tämän jälkeen luotiin 

Microsoft Excel -tiedosto, johon laskettiin kunkin tutkittavan saamat piirroksen 

kokonaispisteet alku- ja loppukyselystä. Lisäksi laskettiin jokaiselle ruumiinosalle 

kaikkien vastaajien yhteispisteet sekä kuinka monta prosenttia vastaajista oli 

osannut piirtää eri ruumiinosat alku- ja loppukyselyssä. Piirroksista laskettiin 

myös, kuinka monta ruumiinosaa vastaajat olivat osanneet nimetä kuvaan alku- 

ja loppukyselyssä. Lisäksi laskettiin, kuinka monta eri ruumiinosaa vastaajat 

olivat osanneet nimetä alku- ja loppukyselyssä yhteensä ja erosivatko alku- ja 

loppukyselyyn kirjoitetut vastaukset toisistaan. Taulukkoon kirjattiin ylös 

alkukyselyyn nimetyt ruumiinosat, joita vastaaja ei ollut kirjannut loppukyselyyn. 

Lopuksi laskettiin kuinka monta prosenttia vastaajista ei ollut kirjoittanut 
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loppukyselyyn uudelleen alkukyselyssä kirjattuja käsitteitä. Taulukosta pystyi 

myös tarkastelemaan, oliko pois jätetyissä käsitteissä yhteneväisyyttä.  

 
Muurahaisten ekologiaa ja tutkimista kuvaavien avovastausten luokittelu 

Avoimia kysymyksiä voi käsitellä tilastollisin keinoin samalla tavalla kuin valmiiksi 

koodattuja vastausvaihtoehtojakin (Valli, 2018a, s. 273). Avovastausten käsittely 

aloitettiin luomalla Microsoft Excel -tiedosto, johon luotiin jokaiselle vastaajalle 

alku- ja loppukyselyn viidelle avoimelle kysymykselle omat sarakkeet. Avoimien 

vastauksien analyysiyksikkönä käytettiin sanoja. Vastauksista poimittiin ne sanat, 

jotka vastasivat kysymykseen ja jokaisesta sanasta sai yhden pisteen. 

Esimerkiksi kysymykseen kolme ”Mitä muurahaiset syövät” oppilas 1 oli 

vastannut alkukyselyssä: ”I think they eat leaves, berries, fruits and sugar”. 

Vastauksesta poimittiin neljä käsitettä ”leaves”, ”berries”, ”fruits” ja ”sugar”, jolloin 

kyseinen oppilas sai kolmannesta avoimesta kysymyksestä neljä pistettä. 

Vastaajille laskettiin erikseen jokaisen yksittäisen kysymyksen pisteet sekä 

kaikkien avointen kysymysten pisteet yhteensä alku- ja loppukyselystä. Lopuksi 

piirustuksesta ja avoimista vastauksista saadut pisteet vietiin SPSS-ohjelmaan 

tilastollisia analyysejä varten.  

 

Avovastauksille tehtiin myös teemoittelu, jonka avulla voidaan vertailla erilaisten 

teemojen esiintymistä ja ilmenemistä kerätyssä aineistossa (Eskola & Suoranta, 

1998). Jokaisen kysymyksen vastauksista poimitut käsitteet listattiin kysymysten 

mukaan omiin taulukoihin, jonka jälkeen laskettiin, kuinka monta kertaa eri 

käsitteet esiintyivät alku- ja loppukyselyssä. Ensimmäiseen kysymykseen tuli 

alku- ja loppukyselyssä yhteensä 64 eri käsitettä, toiseen kysymykseen 58, 

kolmanteen kysymykseen 39, neljänteen kysymykseen 22 ja viidenteen 

kysymykseen 50. Taulukoinnin jälkeen käsitteitä lähdettiin teemoittelemaan ja 

koodaamaan eri väreillä. Samaan teemaan kuuluvien käsitteiden pisteet alku- ja 

loppukyselyssä laskettiin erikseen, jonka jälkeen päästiin tarkastelemaan mitkä 

teemat toistuivat useimmiten alkukyselyssä ja oliko esiintymisissä eroa 

loppukyselyyn nähden.  
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6 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esitellään, millaisia tuloksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

löydettiin aineiston analyysin perusteella. Tulokset on eritelty 

tutkimuskysymysten mukaan omiin alalukuihin.  

 

6.1 Pelaaminen oppimisen edistäjänä 

Tutkimuksessa keskityttiin muurahaisten tuntomerkkien oppimiseen sekä 

muurahaisten ekologian ja tutkimisen oppimiseen. Muurahaisten yleisten 

tuntomerkkien oppimista tutkittiin piirrostehtävän avulla. Oppilaat piirsivät kuvan 

muurahaisesta alku- ja loppukyselyssä ja nimesivät kuvaan vapaasti eri 

ruumiinosia. Ekologian ja tutkimisen oppimista tutkittiin viiden avoimen 

kysymyksen avulla alku- ja loppukyselyssä. Pelaamisen vaikutusta oppimisen 

edistämiseen tutkittiin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testillä.  

 

Tuntomerkkien oppiminen  

Alkukyselyssä (N=36) lähes kaikki oppilaat olivat piirtäneet muurahaiselle 

tuntosarvet (91,7 %) ja yli puolet oppilaista oli piirtänyt muurahaiselle 

kolmiosaisen ruumiin (55,6 %), silmät (66,7 %) ja kuusi jalkaa (55,6 %) (taulukko 

5). Oppilailla oli siis jo jonkin verran ennakkotietoa muurahaisista ennen 

pelaamisen aloittamista. Muut ruumiinosat jäivät kuitenkin puuttumaan 

suurimmalta osalta oppilaista eli heillä ei ollut tietoa muurahaisten tarkemmista 

yksityiskohdista. Selkärangan piikkiä ei ollut osannut piirtää yksikään oppilas ja 

tuntosarvien segmentin oli piirtänyt vain yksi vastaajista. Loppukyselyssä (N=33) 

jokaisen ruumiinosan yhteenlaskettu pistemäärä nousi eli pelissä opittiin 

kuvaamaan muurahaisen rakennetta varsin tarkasti. Suurimmat muutokset 

pisteissä tapahtuivat tuntosarvien segmenttien, selkärangan piikin, vyötärön ja 

pistimen osalta. Wilcoxonin testin mukaan pisteiden muutokset alku- ja 

loppukyselyn välillä, lukuun ottamatta tuntosarvia ja jalkojen määrää, olivat 

tilastollisesti merkitseviä ja tilastollisesti erittäin merkitseviä (taulukko 5), eli 

oppimista tapahtui lähes jokaisen muurahaisen tuntomerkin kohdalla. Kahden 

ruumiinosan kohdalla muutosta ei tapahtunut siksi, että oppilaat osasivat jo 

alkukyselyssä nämä ruumiinosat. Tuntosarvet olivat jo alkukyselyn piirroksissa 

lähes kaikilla oppilailla ja jalkojen määrä oli oikein alkukyselyssä yli puolella 
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oppilaista. Oppimisen pystyi havaitsemaan myös suoraan oppilaiden piirtämistä 

kuvista, joissa tapahtui selkeä muutos alku- ja loppukyselyn välillä. Alla neljän 

oppilaan alku- ja loppukyselyn kuvat (kuvio 7).  

 

Taulukko 5. Muurahaisten tuntomerkkien oppiminen (Wilcoxonin testi). 

**p<0.01, ***p<0.001, NS=ei merkitsevä 

  

           Alkukysely (N=36)        Loppukysely (N=33)  

Ruumiinosa Pisteet  % vastaajista  Pisteet  % vastaajista p 

Kolmiosainen 
ruumis  

20 55,6  29 87,88 .004** 

Tuntosarvet 33 91,7 33 100 NS 
Tuntosarvien 
segmentit  

1 2,8  26 78,79 <.001*** 

Silmät 24 66,7  31 93,94 .004** 
Leuat  12 33,3  25 75,76 <.001*** 
Selkärangan 
piikki 

0 0  16 48,48 <.001*** 

Vyötärö 6 16,7  29 87,88 <.001*** 
Pistin  7 19,4 32 96,97 <.001*** 
Kuusi jalkaa  20 55,6 21 63,64 NS 
Jalkojen paikka  7 19,4 21 63,64 <.001*** 
Jalkojen nivelet  5 13,9 15 45,45 .007** 
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Kuvio 7a. Oppilas 24, alkukyselyn piirros. 

 

Kuvio 7b. Oppilas 24, loppukyselyn piirros. 

 

Kuvio 7c. Oppilas 4, alkukyselyn piirros. Kuvio 7d. Oppilas 4, loppukyselyn piirros. 

Kuvio 7e. Oppilas 13, alkukyselyn piirros. Kuvio 7f. Oppilas 13, loppukyselyn piirros. 

 

Kuvio 7g. Oppilas 31, alkukyselyn piirros.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7h. Oppilas 31, loppukyselyn piirros. 

Kuvio 7. Neljän oppilaan alku- ja loppukyselyn piirrokset.  
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Ruumiinosien nimeämisessä piirroksiin alku- ja loppukyselyn välillä tapahtui 

Wilcoxonin testin mukaan tilastollisesti erittäin merkitsevä muutos (taulukko 6). 

Alkukyselyssä kaikkien vastaajien (N=37) yhteenlaskettu piirroksiin merkittyjen 

ruumiinosien keskiarvo oli 1,6 ja loppukyselyssä (N=33) 3,6. Loppukyselyssä 

piirrokseen nimettiin siis tilastollisesti erittäin merkitsevästi enemmän ruumiinosia 

(taulukko 6). Lisäksi ruumiinosien nimeämisiä tarkasteltiin laadullisesti ja 

huomattiin, että 41 % alkukyselyyn vastanneista oli kirjoittanut piirrokseen 

ruumiinosia, joita ei ollut kirjoittanut enää loppukyselyn piirrokseen. 

Alkukyselyssä nimettiin esimerkiksi jalat, tuntosarvet, silmät, pää ja vartalo, joita 

ei kirjoitettu enää uudelleen loppukyselyssä. Loppukyselyssä kirjoitettiin 

puolestaan enemmän pelissä opittuja uusia käsitteitä, kuten tuntosarven 

segmentti, pistin tai selkärangan piikki. Kun laskettiin yhteen kuinka monta eri 

ruumiinosaa vastaajat olivat nimenneet yhteensä alku- ja loppukyselyssä, saatiin 

kaikkien vastaajien keskiarvoksi 4,3. 

 

Wilcoxonin testi tehtiin myös piirrosten kaikkien ruumiinosien yhteenlasketuille 

keskiarvoille (taulukko 6). Tuloksen mukaan piirroksen kokonaispisteet erosivat 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi alku- ja lopputestissä, eli myös kokonaisuutta 

tarkasteltaessa tuntomerkkien oppimista tapahtui.  

 
Taulukko 6. Tuntomerkkien oppiminen alku- ja loppukyselyssä (Wilcoxonin testi). 
N=otos, KA=keskiarvo, Me=mediaani. 

 Alkukysely Loppukysely  

Muuttuja   N KA Me N KA Me p 

Piirroksen  
kokonaispisteet  

36 3,8 3,5 33 8,4 8,00 <.001*** 

Ruumiinosien 
nimeäminen 

37 1,6 0 33 3,6 4,00 <.001*** 

***p<0.001 
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Ekologian ja tutkimisen oppiminen  

Wilcoxonin testin mukaan muurahaisten ekologian ja tutkimisen oppimisessa 

löytyi tilastollisesti merkitsevä ero alku- ja lopputestin välillä kaikissa avoimissa 

kysymyksissä, lukuun ottamatta kysymystä neljä ”Miten muurahaiset puolustavat 

pesäänsä?” (taulukko 7). Prosentuaalisesti suurin muutos tapahtui ensimmäisen 

kysymyksen ”Millaisista ympäristöistä voit löytää muurahaisia” kohdalla, jossa 

loppukyselyssä oli kirjoitettu 58 % enemmän vastauksia kuin alkukyselyssä. 

Myös kysymykseen viisi ”Miten voisit tutkia muurahaisia” tuli yli 50 % lisää 

vastauksia. 

 

Taulukko 7. Muurahaisten ekologian ja tutkimisen oppiminen (Wilcoxonin testi).  
Kysymys Alkupisteet 

yhteensä 
(N=37) 

Loppupisteet 
yhteensä 
(N=36) 

Pisteiden 
nousu %  

p  

Millaisista ympäristöistä voit 
löytää muurahaisia?  

90 142 58  .001** 

Millaisissa olosuhteissa 
muurahaiset elävät?  

66 97 47 .002** 

Mitä muurahaiset syövät? 73 107 47  .001** 
Miten muurahaiset puolustavat 
pesäänsä? 

46 49 7 NS 

Miten voisit tutkia 
muurahaisia?  

61 94 54  .014* 

*p<0.05, **p<0.01, NS=ei merkitsevä  

 

Määrän lisäksi myös vastausten sisällöt muuttuivat alku- ja loppukyselyn välillä. 

Ensimmäisessä kysymyksessä ”Millaisista ympäristöistä voit löytää muurahaisia” 

oppilaat vastasivat eniten metsään, pihaan ja rakennuksiin liittyviä käsitteitä, kun 

taas loppukyselyssä metsään ja pihaan liittyvien käsitteiden lisäksi nousivat 

maan alle ja maatilaan liittyvät käsitteet (taulukko 8). Alkukyselyssä oppilaat 

vastasivat selkeästi paikkoja, joissa olivat itse muurahaisia nähneet ja 

loppukyselyssä tuotiin lisäksi paikkoja, joita pelissä esiteltiin. Loppukyselyssä 

tarkennettiin esimerkiksi metsään liittyviä käsitteitä. Esimerkiksi ”puu” mainittiin 

alkukyselyssä vain kolme kertaa ja loppukyselyssä 13 kertaa.  
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Taulukko 8. ”Millaisista ympäristöistä voit löytää muurahaisia” esimerkkivastauksia. 

Teema Esimerkkivastauksia 
alkukysely (lukumäärä) 

Esimerkkivastauksia 
loppukysely (lukumäärä) 

Metsä Metsä (26), puu (3) Metsä (19), puu (13), 
metsän pohja (1) 

Piha ja puisto Takapiha (3), piha (1), 
puutarha (1), puisto (1) 

Takapiha (2), piha (1), 
puutarha (3) 

Rakennukset  Rakennus (1), talo (2), 
kesämökki (1), koulu (1), 
koti (2), sisätilat (1)  

Koulu (1), talo (3), koti(1) 

Maan alla Maan alla (2), kivien alla 
(1), koloissa (1)  

Maan alla (1), kivien alla 
(9), koloissa (1) 

Maatila Pelto (1) Pelto (4), farmi (4), 
heinäkasa (2) 

 

Toisessa kysymyksessä ”Millaisissa olosuhteissa muurahaiset elävät”, 

vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri käsitteisiin, mutta lämpötilaan liittyvät 

vastaukset olivat kuitenkin suosituin kategoria. Loppukyselyssä vastaukset 

painottuivat selkeästi lämpötilaan ja kosteuteen liittyviin käsitteisiin (taulukko 9), 

joita pelissä erityisesti painotettiin. Loppukyselyssä oppilaat vastasivat tarkasti 

erilaisia lämpötiloja ja kosteusprosentteja, jotka olivat havainneet pelissä 

muurahaisille sopiviksi. 

 
Taulukko 9. ”Millaisissa olosuhteissa muurahaiset elävät” esimerkkivastauksia. 

Teema  Esimerkkivastauksia 
alkukysely (lukumäärä) 

Esimerkkivastauksia 
loppukysely (lukumäärä) 

Lämpö Lämmin (8), aurinkoinen 
(3), huoneenlämpöinen 
(1), kuuma (1) 

Lämmin (19), aurinkoinen 
(4), kuuma (3), 26C (1), 32C 
(1), 28C (1) 

Kosteus  Märkä (3), kostea (1), 
sade (1) 

Märkä (4), kostea (17), vesi 
(4), 72 % (1) 

 

Kolmannessa kysymyksessä ”Mitä muurahaiset syövät”, vastaukset jakautuivat 

melko tasan erilaisten hiilihydraattien, kasvisruoan ja proteiinien kesken. 

Alkukyselyssä yksittäisistä käsitteistä suosituimpia olivat ”lehdet”, ”kasvit” ja 

”hyönteiset”. Loppukyselyssä vastaukset painottuivat voimakkaasti erilaisiin 

hiilihydraatteihin ja proteiineihin (taulukko 10). Yleisimpiä yksittäisiä vastauksia 

olivat ”mesi (eng. nectar)”, ”madot” ja ”vanukas”. Tämä selittyy sillä, että pelissä 

muurahaisia ruokittiin madoilla, vanukkaalla ja medellä.  
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Taulukko 10. “Mitä muurahaiset syövät” esimerkkivastauksia. 

Teema Esimerkkivastauksia 
alkukysely (lukumäärä) 

Esimerkkivastauksia 
loppukysely (lukumäärä) 

Hiilihydraatit  Marjoja (1), hedelmiä (1), 
sokeria (6), mettä (3), 
vanukasta (1), hunajaa (1), 
makeaa (2), kakku (1) 

Sokeri (4), mesi (24), 
vanukas (19), hyytelö 
(3), makea (1), kakku 
(1) 

Proteiinit Hyönteinen (7), mato (5), 
ötökkä (1), hämähäkki (1) 

Hyönteinen (8), mato 
(19), ötökkä (1), toukka 
(1) 

Kasvisruoka  Lehtiä (19), vihannes (2), 
ruoho (2), kasvit (7)  

Lehtiä (4), muuta kuin 
lihaa (1), kasvit (4) 

 

Neljäs kysymys ”Miten muurahaiset puolustavat pesäänsä” oli selkeästi vaikein. 

Kysymykseen vastattiin vähiten erilaisia käsitteitä eikä alku- ja loppukyselyn 

välillä tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta Wilcoxonin merkittyjen 

sijalukujen testissä, kuten jo aiemmin mainittiin. Oppimista ei luultavasti 

tapahtunut siksi, että pelissä pesän puolustaminen tuli esiin vasta, kun peliä oli 

pelannut tarpeeksi pitkään ja päässyt ”taisteluvaiheeseen”. Kahden viikon 

pelaamisen aikana taisteluvaihetta on kerennyt kokeilemaan vain vähän aikaa, 

jonka vuoksi oppiminen on voinut jäädä vähemmälle. Puolustamisesta ei 

myöskään kerrottu suoraan, vaan eri keinot täytyi itse päätellä tutkimalla 

muurahaisten ominaisuuksia. Viidesluokkalaisille tiedon soveltaminen voi olla 

vielä haastavaa eivätkä he luultavasti tämän vuoksi ole osanneet vastata 

kysymykseen. 

 

Viidennessä kysymyksessä ”Miten voisit tutkia muurahaisia” vastaukset 

jakautuivat pääosin havaintojen tekemiseen ja median ja kirjallisuuden 

hyödyntämiseen. Muutamat vastaukset etenkin alkukyselyssä liittyivät myös 

tiedon selvittämiseen muilta, kuten kysymällä tutkijoilta, museoista tai koulusta. 

Havaintojen tekemisessä painottuivat alkukyselyssä suurennuslasin käyttö ja 

muurahaisten katseleminen (taulukko 11). Loppukyselyssä havaintojen 

tekemisessä korostui edelleen suurennuslasin käyttö ja muurahaisten 

katseleminen, mutta lisäksi vastauksissa näkyivät muurahaisten kerääminen, 

terraarion hyödyntäminen tutkimisessa sekä eri lajien tunnistaminen. Pelissä 

muurahaisia kerättiin luonnosta, laji tunnistettiin ja niitä hoidettiin pelilaboratorion 

terraariossa, eli oppilaat omaksuivat pelistä tämän tavan tutkia muurahaisia. 

Kirjojen lukeminen ja pelien pelaaminen nousivat sekä alku- että loppukyselyssä 
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suosituiksi tavoiksi tutkia muurahaisia. Loppukyselyssä pelit olivat yksittäisistä 

käsitteistä yleisin vastaus ja pelillä tarkoitettiin usein Anter-pelin pelaamista. 

  

Taulukko 11. “Miten voisit tutkia muurahaisia” esimerkkivastauksia. 

Teema Esimerkkivastauksia 
alkukysely (lukumäärä) 

Esimerkkivastauksia 
loppukysely (lukumäärä) 

Havaintojen tekeminen Suurennuslasi (10), 
katsomalla (5), 
mikroskooppi (3), mitä ne 
tekevät (2), väri (1), pesät 
(1), keräämällä (1), 
tunnistamalla (3) 

Suurennuslasi (7), 
mikroskooppi (3), terraario 
(4), katsomalla (7), 
keräämällä (7), mitä ne 
syövät (2), tunnistamalla 
(4) 

Media ja kirjallisuus  Lukemalla kirjoja (12), 
pelit (7), elokuvat (1), 
internet (1) 

Lukemalla kirjoja (10), 
pelit (14), elokuvat (3), 
internet (2), videot (1) 

Kysyminen muilta  Kysymällä (2), museot (1), 
koulu (1) 

Kysymällä (1), tutkijoilta  
(2) 

 

Wilcoxonin testi tehtiin myös avoimien vastauksien keskiarvoille (taulukko 12). 

Alkukyselyssä kaikkien vastaajien keskiarvo oli 9,1 pistettä ja loppukyselyssä 

13,6 pistettä. Avovastausten kokonaispisteissä havaittiin tilastollisesti erittäin 

merkitsevä ero (p<0.001), eli oppimista tapahtui alku- ja loppukyselyn välillä. 

Taulukko 12. Oppimiseen liittyvien osioiden arvot alku- ja loppukyselyssä (Wilcoxonin 
testi). 

 Alkukysely Loppukysely  

Muuttuja   N KA Me N KA Me p 

Avovastaukset 
kokonaispisteet 

37 9,1 9,0 36 
 

13,6 
 

13,0 
 

<.001*** 

***p<0.001 

 

6.2 Pelaamiseen sitoutuminen  

Peliin sitoutumista alku- ja lopputestissä tutkittiin Wilcoxonin merkittyjen 

sijalukujen testillä (taulukko 13). Testin mukaan sitoutuminen (p=.006) oli 

alkutestissä tilastollisesti merkitsevästi eroava verrattuna lopputestiin. 

Sitoutuminen omien pelien pelaamiseen oli suurempaa kuin Anter-pelin 

pelaamiseen.  
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Taulukko 13. Sitoutuminen alku- ja lopputestissä (Wilcoxonin testi). 
  Alkukysely Loppukysely  

Muuttuja   N KA Md N KA  Md p 

Sitoutuminen pelaamiseen 38 3,2 3,3 38 2,9 2,8 .006** 

**p<0.01 

 

6.3 Sitoutumisen ja asenteiden muuttuminen pelaamisen 

aikana  

Asenteiden muuttumista pelaamisen aikana testattiin myös Wilcoxonin testillä. 

Asenteista ainoastaan ihmiskeskeinen asenne suhteessa muurahaisiin (p=.013) 

muuttui tilastollisesti merkitsevästi intervention aikana (taulukko 14). 

Ihmiskeskeinen asenne suhteessa muurahaisiin muuttui positiivisesti pelaamisen 

jälkeen, eli oppilaat kokivat muurahaiset ihmisten kannalta tärkeämmiksi kuin 

alkukyselyssä.  

 

Taulukko 14. Asenteiden muuttuminen pelaamisen aikana (Wilcoxonin testi).  

 Alkukysely Loppukysely  

Muuttuja   N KA Md N KA  Md p 

Kiinnostus muurahaisia 
kohtaan 

38 2,8 3,0 38 2,8 2,7 NS  

Pelko muurahaisia kohtaan  38 1,8 1,3 38 1,6 1,2 NS 
Ihmiskeskeinen asenne 
suhteessa muurahaisiin 

38 2,4 2,3 38 2,6 2,7 .013* 

Luontokeskeinen asenne 
suhteessa muurahaisiin  

38 3,1 3,2 38 3,2 3,0 NS 

Asenne tutkimista kohtaan 38 2,6 2,6 38 2,6 2,6 NS 

*p<0.05, NS=ei merkitsevä  

 

6.4 Sitoutumisen, asenteiden ja oppimisen väliset yhteydet 

Sitoutumisen, asenteiden ja oppimisen välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen (rho) avulla. Ensiksi tarkasteltiin sitoutumisen ja 

asennemuuttujien yhteyttä oppimistuloksiin. Tämän jälkeen tutkittiin 

oppimistulosten välisiä yhteyksiä toisiinsa ja lopuksi sitoutumisen ja 

asennemuuttujien välisiä yhteyksiä toisiinsa.  
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Sitoutumisen ja asenteiden yhteydet oppimistuloksiin 

Oppimistuloksista otettiin mukaan piirroksen, ruumiinosien nimeämisen ja 

avovastauksien kokonaispisteet sekä avovastausten jokaisen viiden kysymyksen 

pisteet erikseen. Alkukyselyssä sitoutumisella tai asennemuuttujilla ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä oppimistuloksiin. Loppukyselyssä ainoastaan 

pelko muurahaisia kohtaan ja avoin kysymys ”Miten voisit tutkia muurahaisia” 

korreloivat tilastollisesti merkitsevästi (rho=.49, p=.002). Tarkasteltaessa 

pelaamiseen sitoutumista tyttöjen ja poikien kohdalla erikseen havaittiin, että 

tytöillä Anter-peliin sitotuminen ja muurahaisten tuntomerkkien oppiminen 

korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi (rho=.51, p=.024). 

 

Oppimistulosten väliset yhteydet  

Alkukyselystä löydettiin tilastollisesti melkein merkitsevä yhteys muurahaisten 

rakennetta kuvaavan piirroksen kokonaispisteiden ja muurahaisten eri 

ruumiinosien nimeämisen pisteiden välillä (rho=.33, p=.049). Alkukyselyssä ei 

sen sijaan ollut yhteyttä muurahaisten ekologiaa ja tutkimista koskevien 

avokysymysten välillä. Loppukyselystä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä eri 

oppimistulosten välillä ei löydetty.  

 
Sitoutumisen ja asenteiden väliset yhteydet  

Myös peliin sitoutumisen ja asennemuuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin 

korrelaatiomatriisien avulla alku- ja loppukyselyssä erikseen. Alkukyselyssä 

löydettiin tilastollisesti merkitsevät negatiivinen yhteys muurahaisiin kohdistuvan 

kiinnostuksen ja pelon välillä (rho=-.52, p<.001) sekä vastaavasti pelon ja 

muurahaisten tutkimista kohtaan koetun positiivisen asenteen välillä (rho=-.45, 

p=.004). Pelko muurahaisia kohtaan on siis odotettavasti yhteydessä 

matalampaan kiinnostukseen muurahaisia kohtaan ja matalampaan 

innostukseen tutkia muurahaisia. Kiinnostus muurahaisia kohtaan ja asenne 

tutkimista kohtaan välillä löytyi myös tilastollisesti merkitsevä yhteys (rho=.62, 

p<.001), jonka mukaan kiinnostus muurahaisia kohtaan on yhteydessä 

positiiviseen asenteeseen tutkia muurahaisia. Tilastollisesti merkitsevä yhteys 

löytyi myös ihmiskeskeinen asenne suhteessa muurahaisiin ja muurahaisiin 

kohdistuvan kiinnostuksen välillä (rho=.43, p=.007), ihmiskeskeisen asenteen 

suhteessa muurahaisiin ja luontokeskeisen asenteen suhteessa muurahaisiin 
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välillä (rho=.67, p<.001) sekä ihmiskeskeisen asenteen suhteessa muurahaisiin 

ja asenne tutkimista kohtaan välillä (rho=.43, p=.007) (taulukko 15). 

 

Taulukko 15. Peliin sitoutumisen ja asennemuuttujien väliset korrelaatiot (rho) 
alkukyselyssä. 

Keskiarvomuuttuja, 
alkukysely  

1 2 3  4 5 6 

1 Sitoutuminen 
pelaamiseen  

-      

2 Kiinnostus 
muurahaisia 
kohtaan 

.21  
 

    

3 Pelko 
muurahaisia 
kohtaan  

-.34* 
 

-.52*** 
 

 
 

   

4 Ihmiskeskeinen 
asenne suhteessa 
muurahaisiin 

.25 .43** -.18  
 

  

5 Luontokeskeinen 
asenne suhteessa 
muurahaisiin 

.18 
 

.28 
 

-.19 
 

.67*** 
 

 
 

 

6 Asenne 
muurahaisten 
tutkimista kohtaan  

.40* 
 

.62*** 
 

-.45** 
 

.43** 
 

.18 
 

- 

*p<0.05, **p<0.01 

 

Loppukyselyssä sitoutuminen pelaamiseen korreloi tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi kiinnostukseen muurahaisia kohtaan (rho=.74, p<.001) ja 

asenteeseen tutkimista kohtaan (rho=.73, p<.001) (taulukko 16). Sitoutuminen 

Anter-pelin pelaamiseen oli siis yhteydessä kiinnostukseen muurahaisia kohtaan 

ja positiiviseen asenteeseen tutkia muurahaisia. Kuten alkukyselyssä, myös 

loppukyselyssä kiinnostus muurahaisia kohtaan ja asenne tutkimista kohtaan 

välillä löytyi tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys (rho=.86, p<.001). 

Alkukyselyn kanssa sama tulos tuli myös kiinnostuksessa muurahaisia kohtaan 

ja pelossa muurahaisia kohtaan (rho=-.51, p=.001) sekä positiivisen 

tutkimisasenteen ja muurahaispelon välillä (rho=-.43, p=.007). Loppukyselyssä 

löydettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys kiinnostus muurahaisia kohtaan ja 

luontokeskeinen asenne muurahaisia kohtaan välillä (rho=.38, p=.019).  
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Taulukko 16. Peliin sitoutumisen ja asennemuuttujien väliset korrelaatiot (rho) 
loppukyselyssä. 

Keskiarvomuuttuja, 
loppu 

1 2 3  4 5 6 

1 Sitoutuminen 
pelaamiseen  

-      

2 Kiinnostus 
muurahaisia 
kohtaan  

.74*** 
 

 
 

    

3 Pelko muurahaisia 
kohtaan  

-.22 
 

-.51**  
 

   

4 Ihmiskeskeinen 
asenne suhteessa 
muurahaisiin 

.35* 
 

.59*** 
 

-.15  
 

  

5 Luontokeskeinen 
asenne suhteessa 
muurahaisiin 

.29 
 

.38* 
 

-.10 
 

.74***  
 

 

6 Asenne 
muurahaisten 
tutkimista kohtaan  

.73*** 
 

.86*** 
 

-.43** 
 

.52*** 
 

.31 
 

- 

*p<0.05, **p<0.01 

 

6.5 Tyttöjen ja poikien väliset erot tuloksissa 

Tyttöjen ja poikien välistä eroa eri muuttujien kohdalla tutkittiin Mann-Whitneyn U 

-testillä. Testin mukaan tyttöjen ja poikien välillä ei löydetty tilastollista eroa 

piirrosten kokonaispisteissä, muurahaisten ruumiinosien nimeämisessä tai 

ympäristöasenteissa alku- tai loppukyselyssä, eikä avointen kysymysten 

kokonaispisteissä alkukyselyssä (taulukko 17). Loppukyselyssä löytyi kuitenkin 

oppimiseen liittyvä ero, jonka mukaan tytöt pärjäsivät poikia tilastollisesti 

merkitsevästi paremmin (p<.01) avoimissa kysymyksissä. Myös sitoutumisessa 

pelaamiseen (palku=.003, ploppu=.045), kiinnostuksessa muurahaisia kohtaan 

(p<.01) ja asenteessa muurahaisten tutkimista kohtaan (p<.01) löydettiin 

tilastollisesti merkitsevä ero sekä alku- että loppukyselyssä. Pojat olivat tyttöjä 

sitoutuneempia pelaamaan lempipelejä ja Anter-peliä sekä kiinnostuneempia 

muurahaisista ja niiden tutkimisesta. Pelko muurahaisia kohtaan muuttujassa 

havaittiin myös tilastollisesti merkisevä ero tyttöjen ja poikien välillä alku- (p<.001) 

ja loppukyselyssä (p<.01). Tytöt pelkäsivät poikia enemmän muurahaisia alku- ja 

loppukyselyssä.  
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Taulukko 17. Tyttöjen ja poikien väliset erot. A=alkukysely, L=loppukysely, U=Mann-
Whitneyn U-testin järjestyksen keskiarvo. 

Muuttujasta saatujen pisteiden vertailu  Kysely  U, tytöt  U, pojat  p 

Oppiminen      

Piirros A 17,5 19,8 NS 

 L 18,1 15,6 NS 

Ruumiinosien nimeäminen  A 21,0 16,4 NS 

  L 15,5 19,0 NS 

Avovastaukset A 21,0 16,6 NS 

  L 22,3 13,2 .010* 

Peliin sitoutuminen   A 14,8 25,3 .003** 

  L 16,2 23,5 .045* 

Asenteet      

Kiinnostus  A 14,5 25,7 .001** 

  L 14,6 25,6 .002** 

Pelko A 25,5 12,2 <.001*** 

 L 24,3 13,6 .002** 

Ihmiskeskeinen asenne A 17,6 21,9 NS 

 L 17,5 22,0 NS 

Luontokeskeinen asenne A 18,4 20,8 NS 

 L 18,5 20,8 NS 

Asenne tutkimista kohtaan A 13,9 26,4 <.001*** 

  L 14,76 25,35 .003** 

*p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001,  NS= ei merkitsevä   
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7 Luotettavuus 

Kaikissa tutkimuksissa tulee arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä 

(Hirsjärvi ym., 2009, s. 232). Luotettavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon 

mahdollisimman paljon eri näkökulmia aineiston keruusta tutkimuksen 

raportointiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 134). Tässä luvussa kerrotaan, miten 

tutkimuksen luotettavuus on pyritty varmistamaan. Luotettavuutta tarkastellaan 

validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmista. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen 

tutkimuseettisiä seikkoja. 

 

Tutkimuksen otos  

Otoksen on oltava riittävän suuri, jos tulosten halutaan vastaavan tarkasti 

perusjoukon lukuja (Hirsjärvi ym., 2009, s. 180). Tähän tutkimukseen osallistui 

kaksi viidesluokkaa, joten otoskoko oli melko pieni (N=38). Tämä vaikuttaa siihen, 

ettei tuloksia voida yleistää. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä oppimispelien 

vaikuttavuudesta oppimiseen. Tässä tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää, joka 

olisi opiskellut perinteisellä oppimismenetelmällä, joten tämän tutkimuksen 

perusteella ei voida sanoa oppivatko oppilaat pelistä paremmin kuin perinteisellä 

opetusmenetelmällä. Kontrolliryhmän käyttäminen tässä tutkimuksessa olisi ollut 

kyseenalaista, sillä on hyvin vaikea luoda tilanne, jossa muurahaisten piirteitä, 

ekologiaa ja tutkimista koskeva opetus toteutuisi opetuspelin pelaamisen suhteen 

kontrolloidulla tavalla siten, että tuloksia voidaan pätevästi verrata opetuspelin 

pelaamiseen kahden viikon ajanjaksolla.   

 

Tutkimuksen sukupuolijakauma oli jakautunut melko tasan, joka lisää 

tutkimuksen luotettavuutta. Opetusryhmien välisiä eroja eri muuttujien kohdalla 

testattiin Mann-Whitneyn U-testillä, jotta voitiin varmistua, voiko ryhmät liittää 

yhdeksi joukoksi tilastollisia testejä varten. Opetusryhmien välillä ei löytynyt eroja 

minkään muuttujan kohdalla, joten ryhmiä ei tarvinnut käsitellä erikseen. Ryhmät 

eivät luultavasti eronneet toisistaan sen vuoksi, että molemmat ryhmät saivat 

samanlaisen ohjeistuksen ja molemmilla ryhmillä oli sama ympäristöopin 

opettaja, joka ohjasi pelaamista koulussa.   
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Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti  

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä eli ovatko käytetyt 

tutkimusmenetelmät ja mittarit mitanneet juuri sitä, mitä on ollut tarkoitus mitata 

(Hirsjärvi ym., 2009, s. 231). Tutkimuksen kyselylomakkeessa hyödynnettiin 

valmiita mittareita (Cheng ym., 2014; Schönfelder & Bogner, 2017; Prokop ym., 

2010), jotka oli testattu ja todettu toimiviksi ja luotettaviksi aiemmissa 

tutkimuksissa. Kyselylomakkeelle tehtiin myös esitestaus, jolla pyrittiin saamaan 

tietoa lomakkeen toimivuudesta. Hirsjärven ym. (2009, s. 204) mukaan esitestaus 

on kyselylomakkeen teossa välttämätöntä. Esitestauksessa huomattiin puutteita 

sekä kyselylomakkeessa että ohjeistuksissa. Kyselylomakkeeseen tehtiin 

muutoksia avoimien kysymysten ja lomakkeen ulkoasun suhteen ja opettajalle 

annettuja ohjeistuksia kyselylomakkeeseen vastaamisesta ja pelin aloittamisesta 

tarkennettiin ja selkeytettiin. Lisäksi alkukyselyn ja pelaamisen ohjeistaminen 

toteutettiin lopullisessa aineiston keruussa etäyhteydellä yhdessä opettajan 

kanssa, kun esitestauksessa ohjeistuksen antoi opettaja yksin.  

 

Koronan takia koululle ei päässyt paikan päälle keräämään aineistoa, joten ohjeet 

kyselyyn vastaamisesta ja pelin esittelystä annettiin esitestausvaiheessa 

tutkittavan opetusryhmän opettajalle. Esitestauksen jälkeen kuitenkin huomattiin, 

että aineisto oli puutteellinen ja ohjeistuksia tuli tarkentaa. Lopullisessa aineiston 

keruussa alkukyselyyn vastaaminen ja pelaamisen aloittaminen ohjeistettiin 

Zoom-etäyhteyden avulla, jolloin varmistuttiin siitä, että ohjeet on varmasti 

kerrottu, kuten on alun perin ajateltu. Loppukyselyssä ohjeistuksen piti opettaja 

annettujen ohjeiden mukaan. Ohjeet olivat jo oppilaille tutut alkukyselystä, mutta 

tutkimuksen toteuttamistavan luotettavuutta olisi vielä lisännyt, mikäli myös 

loppukyselyn ohjeistus olisi annettu etäyhteyden avulla yhdessä opettajan 

kanssa. Lisäksi osa oppilaista teki koronan takia alku- ja loppukyselyn etänä. 

Tämä vaikutti vastauksiin esimerkiksi niin, että suurin osa etänä kyselyyn 

vastanneista ei piirtänyt kuvaa muurahaisesta, jolloin näiden kyselylomakkeiden 

tulokset piirrosten osalta raportoitiin tilasto-ohjelmaan puuttuvana tietona. Etänä 

vastaaminen on voinut myös vähentää oppilaan motivaatiota vastata 

kyselylomakkeeseen tai nostaa kynnystä kysyä apua, mikäli lomakkeessa on 

ollut jotain epäselvää.  
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Alaikäisten tutkimisessa täytyy kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 

tutkimuksesta annetaan tietoa tavalla, jonka alaikäinen pystyy ymmärtämään 

(TENK, 2019, s. 9–10). Oppilaille painotettiin tutkimuksen esittelyssä, että 

kyselylomake ei ole koe eikä se vaikuta oppilaiden arvosanoihin. Sama 

informaatio löytyi myös kyselylomakkeen johdannosta. Tällä pyrittiin 

varmistamaan, että oppilaat vastaavat kysymyksiin omiin kokemuksiin ja 

käsityksiin perustuen eivätkä pyri esimerkiksi miellyttämään tutkimuksen tekijää 

tai opettajaa.  

 

Tutkimuksen validiutta voidaan tarkentaa käyttämällä tutkimuksessa useita eri 

menetelmiä (Hirsjärvi ym., 2009, s. 233). Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä 

määrällisiä että laadullisia aineistonkeruumenetelmiä mahdollisimman 

monipuolisen aineiston saamiseksi. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös 

laadullisia ja määrällisiä analyysimenetelmiä tutkimusongelmien selvittämiseksi. 

Monimenetelmällisyys mahdollistaa ilmiön tarkastelun useasta eri suunnasta, 

jolloin saatu tieto on varmempaa (Metsämuuronen, 2011, s. 266). 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta eli 

päästäisiinkö samaan tulokseen, jos tutkimus tehtäisiin uudelleen tai saataisiinko 

sama tulos, jos tutkittaisiin samoja henkilöitä uudelleen (Hirsjärvi ym. 2009, s. 

231). Luotettavassa tutkimuksessa tavoitteena on luoda mahdollisimman selkeä 

ja yksiselitteinen kyselylomake (Valli, 2018a, s. 262). Tutkijan tulee varmistaa, 

että, tutkittavat ovat ymmärtäneet kyselylomakkeen kysymykset niin kuin tutkija 

on tarkoittanut (Hirsjärvi ym., 2009, s. 231). Avoimet kysymykset kehitettiin Anter-

pelin ja muurahaisten ekologian perusteella, joten erityisesti niiden esitestaus 

luotettavuuden varmistamiseksi oli tärkeää. Esitestauksessa huomattiin, että 

avoimet kysymykset olivat liian laajoja ja haastavia, joten ne muokattiin 

yksinkertaisemmiksi ja ikätasoon sopiviksi. Esitestauksen avulla myös 

varmistettiin, että vastaustilaa on riittävästi ja lomake näyttää helposti 

täytettävältä. Lopulliseen kyselylomakkeeseen vaihdettiin esitestauksen jälkeen 

selkeämmät monivalintojen vastausruudut. Vastausten perusteella lähes kaikki 

oppilaista ymmärsivät kysymykset. Avoimista kysymyksistä vaikein oli ”Miten 

muurahaiset puolustavat pesäänsä”. Kolme oppilasta oli luultavasti ymmärtänyt 
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alkukyselyssä kysymyksen tarkoittavan ”Miten muurahaiset rakentavat pesänsä”, 

esimerkiksi tämän vastauksen perusteella: “The ants are really strong so they 

carry a lot of things on their back so Im guessing that they take stuff and build” 

(Oppilas 6). 

 

Kysymyksistä tulisi aina löytyä kullekin vastaajalle sopiva vastausvaihtoehto 

(Valli, 2018a, s. 262). Kyselylomakkeesta jätettiin tarkoituksella pois 

vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa”, jotta vastaajien tulisi ottaa positiivinen tai 

negatiivinen kanta väittämiin. Tämän vastausvaihtoehdon pois jättäminen on 

voinut vaikuttaa luotettavuuteen niin, että vastaaja on laittanut vastauksen 

summamutikassa, koska ei ole löytänyt itselleen sopivaa vaihtoehtoa. Muutama 

vastaaja oli myös laittanut ruksin kahden väittämän välille, luultavasti siksi, että 

”en osaa sanoa” -väittämä puuttui. Vastausvaihtoehtojen väliin vastaaminen 

päätettiin koodata SPSS-ohjelmaan aina positiiviseen suuntaan eli esimerkiksi 

vastausvaihtoehtojen ”täysin eri mieltä” ja ”jokseenkin eri mieltä” väliin laitettu 

ruksi koodattiin SPSS-ohjelmaan vaihtoehtona ”jokseenkin eri mieltä”. 

Vastausvaihtoehtojen väliin laitettuja vastauksia oli kuitenkin niin vähän, etteivät 

nämä heikennä merkittävästi tutkimuksen luotettavuutta. Jos kyselylomake olisi 

ollut sähköisessä muodossa, ongelmaa ei olisi ollut lainkaan.  

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta lisää se, että tutkimuksen vaiheet on 

selostettu tarkasti ja tehdyt valinnat perustellaan selkeästi, jolloin tutkimus 

voidaan tarvittaessa toistaa. Kanasen (2008) mukaan kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa reliabiliteettia voidaan tarkastella konsistenssilla. Konssistenssi 

tarkoittaa yhtenäisyyttä eli mittaavatko mittarien osatekijät samaa asiaa. 

(Kananen, 2008, s. 80.) Konsistenssin mittarina käytettiin tässä tutkimuksessa 

Cronbachin alfaa. Kaikkien mittareiden Cronbachin alfat olivat hyvällä tasolla 

alku- ja loppukyselyssä, joka lisäsi mittareiden luotettavuutta.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija itse on tutkimuksen keskeinen 

tutkimusväline ja luotettavuutta arvoidaan koko tutkimusprosessin kautta (Eskola 

& Suoranta, 1998). Hirsjärven ym. (2009) mukaan laadullisen aineiston 

analyysissä on tärkeää kertoa lukijalle millä perusteella luokittelua on tehty. 
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Apuna kannattaa käyttää esimerkkejä aineistosta, joilla rikastutetaan 

tutkimusselostetta. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 233.) Laadullisen aineiston 

analyysivaihe on kirjoitettu auki ja jokaisen avoimen kysymyksen teemoittelun 

perustelussa tuodaan esiin esimerkkejä aineistosta, jotta lukija saa käsityksen, 

miten teemoittelua on tehty. 

 

Opettajan haastattelun avulla haluttiin varmentaa tutkimuksen luotettavuutta ja 

selvittää oliko prosessi sujunut opettajan näkökulmasta niin kuin alussa oli 

ohjeistettu ja sovittu. Opettajan mukaan pelaamisen aloittaminen lähti liikkeelle 

hyvin ja oppilaat osasivat annettujen ohjeistusten perusteella aloittaa 

pelaamisen. Vain paria oppilasta täytyi auttaa peliin kirjautumisessa. Oppilaat 

pelasivat Anter-peliä sovistusti vähintään 15 minuuttia päivässä koulussa. Osa 

oppilaista pelasi opettajan mukaan oppimispeliä myös kouluajan ulkopuolella. 

Opettajan vastaukset olivat siis linjassa oppilaiden vastausten kanssa, joiden 

mukaan suurin osa vastaajista Anter-peliä 15–30 minuuttia päivässä ja yli puolet 

vastaajista pelasi Anter-peliä myös koulun ulkopuolella. Alussa annetut 

ohjeistukset olivat opettajan haastattelun perusteella riittävät ja molemmat luokat 

toteuttivat intervention samalla tavalla. Oppilaat eivät kysyneet pelaamisen 

aikana opettajalta apua. Opettajan näkemyksen mukaan Anter-peli oli 

suurimmalle osalle oppilaista liian helppo ja useimmat oppilaista olivat jo 

kyllästyneitä peliin intervention loppuvaiheessa. Oppilaat kaipasivat peliin lisää 

haastetta. Haasteita tuotti pelin hidastelu ja yhteyden katkeilu, jolloin peli 

keskeytyi ja siihen piti kirjautua uudelleen. Tämä aiheutti opettajan mukaan 

oppilaissa ärtymystä.  

 

Tutkimusetiikka  

Tutkimus perustuu aina tutkijan ja tutkittavien väliseen luottamukseen. Luottamus 

saavutetaan ja säilytetään kunnioittamalla tutkittavien ihmisarvoa ja oikeuksia ja 

varmistamalla ettei tutkimus aiheuta tutkittaville ihmisille merkittäviä riskejä, 

vahinkoja tai haittoja. Tutkijan tulee varmistua, että jokainen tutkimukseen 

osallistuva on antanut tutkimuksen tekemiseen suostumuksen, koska 

osallistumisen tulee aina olla vapaaehtoista. (TENK, 2019, s. 7–8.) Ennen 

tutkimuksen aloittamista tutkittaville lähetettiin tutkimustiedote (liite 3), jossa 
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kerrottiin, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi 

keskeyttää milloin tahansa ilman kielteisiä seuraamuksia. Lisäksi tutkittavat ja 

huoltajat saivat tietosuojailmoituksen, jossa käsiteltiin esimerkiksi aineiston 

säilyttämiseen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat.  

 

Tutkimusta kirjoittaessa tutkimukseen osallistuneiden yksityisyyttä tulee suojella 

niin, että mukana olleita henkilöitä ei voida tunnistaa (TENK, 2019, s. 13). 

Tutkimukseen osallistunut koulu pidettiin anonyyminä ja myös tutkittavat 

anonymisoitiin koodinimillä, esimerkiksi ”Oppilas 1”. Tässä tutkimuksessa 

tutkittavat olivat alaikäisiä ja alle 15-vuotiaita, joten tutkittavien lisäksi tarvittiin 

huoltajan lupa tutkimuksen tekemiseen. Tutkittavien huoltajilta kerättiin 

suostumuslomakkeet (liite 4), joissa tiedusteltiin myös voiko alaikäinen käyttää 

omaa mobiililaitettaan Anter-pelin pelaamisessa. Mikäli oppilas oli vastannut 

kyselylomakkeeseen, mutta huoltajan suostumus puuttui, jätettiin nämä 

vastaukset pois tutkimuksesta.   
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8 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää edistääkö tutkimuksellista 

lähestymistapaa käyttävän oppimispelin pelaaminen oppimista; sitoutuvatko 

oppilaat omien pelien pelaamiseen eri tavoin kuin Anter-peliin; muuttuvatko 

asenteet muurahaisia ja niiden tutkimista kohtaan pelaamisen aikana ja ovatko 

sitoutuminen, asenteet ja oppiminen yhteydessä toisiinsa. Lisäksi selvitettiin, 

onko tyttöjen ja poikien välillä eroja. Seuraavaksi käydään läpi tutkimuksen 

tuloksia ja pohditaan syitä tulosten taustalla. Lisäksi esitetään 

jatkotutkimusehdotuksia tulevaa varten ja tehdään tulosten pohjalta yhteenveto.  

 

Pelaaminen oppimisen edistäjänä 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että oppimispelin avulla voidaan edistää 

muurahaisten tuntomerkkien, ekologian ja tutkimisen oppimista. Tuloksista kävi 

ilmi, että oppilailla oli jonkin verran ennakkotietoja muurahaisten rakenteesta, 

kuten kolmiosainen ruumis, silmät ja kuusi jalkaa, mutta oppilaat oppivat 

oppimispelin avulla kuvaamaan erittäin tarkasti muurahaisten tuntomerkkejä ja 

nimeämään niitä piirrokseen. Oppimispeli edisti selkeästi erilaisten tuntomerkkien 

hahmottamista ja ymmärrystä siitä, miten eri muurahaislajeja voidaan tunnistaa. 

Tulos on yhteneväinen Khanin ym. (2017) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 

digitaaliset oppimispelit ovat hyvä keino tehostaa monimutkaisten käsitteiden 

ymmärtämistä luonnontieteiden opetuksessa. 

 

Tuntomerkkien oppimisen lisäksi opittiin muurahaisten ekologiasta ja 

tutkimisesta. Oppimispelin ansiosta ekologiaan ja tutkimiseen liittyvät vastaukset 

tarkentuivat yleiseltä tasolta yksityiskohtaisemmiksi. Tutkimustuloksien 

perusteella voidaan todeta, että oppilaiden ymmärrys tutkimuksen tekemisestä 

parani. Oppimispelistä opittiin, että havaintojen tekeminen on tärkeä osa 

tutkimista ja, että muurahaisia voidaan tutkia keräämällä ja tunnistamalla niiden 

erilaisia ominaisuuksia tai seuraamalla niiden käyttäytymistä, elinolosuhteita ja 

mitä ne syövät. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiemmin tehtyjä tutkimuksia, 

joiden mukaan oppimispelit ovat hyvä keino tukea luonnontieteiden opetusta ja 

saavuttaa oppimistuloksia (Sadler ym., 2015; Wang & Zheng, 2021). Tulos on 

myös yhteneväinen Cheen & Tanin (2012) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 



 

 

54 

oppimispeleistä voi oppia kriittistä ajattelua ja ymmärrystä tieteellisestä 

tutkimuksesta. 

 

Sitoutuminen pelaamiseen ja asenteiden muuttuminen pelaamisen aikana  

Alkukyselyssä pelaamiseen sitoutumista mitattiin oppilaiden suosikkipelissä ja 

loppukyselyssä Anter-pelissä, joten oli odotettavaa, että sitoutuminen omien 

suosikkipelien pelaamiseen oli voimakkaampaa kuin sitoutuminen Anter-pelin 

pelaamiseen. Vaikka sitoutuminen oli loppukyselyssä matalammalla tasolla kuin 

alkukyselyssä, oli sitoutumisaste kuitenkin varsin korkea (k.a: 2,9/4). Voidaan siis 

todeta, että oppilaat olivat melko sitoutuneita Anter-peliin.  

 

Kiinnostus muurahaisia kohtaan (naturalistic attitude, Kellert, 1985) ei muuttunut 

merkitsevästi pelaamisen aikana, vaikka oppimista tapahtui. Tämä tarkoittaa siis 

sitä, että pelillä ei ollut paljon asenteisiin liittyviä vaikutuksia, mutta sen avulla 

kuitenkin opittiin. Opettajan haastattelun perusteella oppilaiden mielenkiinto peliä 

kohtaan laski pelaamisen loppuvaiheessa, koska peli ei tarjonnut oppilaille enää 

tarpeeksi haastetta. Voi siis olla, että oppilaiden kiinnostus muurahaisia kohtaan 

lisääntyi pelin aikana, mutta loppukyselyyn mennessä kiinnostus oli kerennyt 

lopahtaa, kun peliin oli jo keretty kyllästyä. Peliin sitoutumiseen ja kiinnostukseen 

vaikuttaa siis selkeästi pelin haastavuus ja sen ylläpitäminen.  

 

Martin-Lopezin ym. (2007) tutkimuksen mukaan ihmiset eivät ole yhtä halukkaita 

suojelemaan luonnon monimuotoisuutta, kun kyseessä ovat epäsuosituiksi 

koetut lajit, kuten hyönteiset. Prokopin ja Tunnicliffen mukaan (2008) tieto 

eläimistä voi kuitenkin vaikuttaa lasten uskomuksiin ja käyttäytymiseen niitä 

kohtaan. Käsillä olevan tutkimuksen mukaan oppimispelin pelaaminen vaikutti 

oppilaiden ihmiskeskeiseen asenteeseen suhteessa muurahaisiin (utilitarian 

attitude, Kellert, 1985), eli oppilaat kokivat muurahaiset ihmisten kannalta 

tärkeämmiksi kuin alkukyselyssä. Tulos tukee siis Prokopin ja Tunnicliffen (2008) 

tutkimusta, koska Anter-pelin pelaaminen muutti lasten uskomusta muurahaisten 

merkityksestä ihmisten kannalta. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu 

muutosta oppilaiden luontokeskeisessä asenteessa suhteessa muurahaisiin 

(ecologistic attitude, Kellert, 1985). Toisaalta oppilaat kokivat jo alkukyselyssä 
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muurahaiset luonnon kannalta melko tärkeiksi, joten tämän vuoksi muutosta ei 

ehkä tapahtunut. Asenteet ovat myös usein hyvin vahvoja ja pysyviä eikä niiden 

muuttamiseen riitä yhden pelin hetkellinen pelaaminen. 

 

Sitoutumisen, asenteiden ja oppimistulosten väliset yhteydet  

Tutkimuksessa ei löydetty tilastollisesti merkitsevää yhteyttä peliin sitoutumisen 

ja asenteiden yhteydestä oppimistuloksiin tarkasteltaessa koko oppilasryhmää. 

Anter-peliin sitoutumisen ja muurahaisten tuntomerkkien oppimisen välillä 

löydettiin kuitenkin tyttöjen kohdalla tilastollisesti merkitsevä ero loppukyselyssä 

(rho=.51, p=.024). Ne tytöt, jotka olivat sitoutuneita Anter-peliin oppivat myös 

muurahaisten rakenteesta. Joissakin aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että 

sitoutuminen pelaamiseen parantaa oppimistuloksia (Hsu ym., 2012; Hamari ym., 

2016). Peliin sitoutumiseen koko ryhmän osalta on mahdollisesti vaikuttanut 

opettajan haastattelussa ilmi tullut peliin kyllästyminen. Pelaaminen kesti kaksi 

viikkoa, jonka aikana oppilaat oppivat, mutta sitoutuminen kerkesi mahdollisesti 

lopahtaa pelin vähäisen haastavuuden takia.  

 

Oppimistuloksien välisissä yhteyksissä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys 

ainoastaan muurahaisen rakennetta kuvaavan piirroksen ja muurahaisten 

ruumiinosien nimeämisen pisteiden välillä alkukyselyssä. Syy siihen, että 

loppukyselyssä ruumiinosia ei nimetty voi olla se, että kyselyssä ruumiinosien 

nimeämistä pyydettiin sanoilla ”yritä nimetä”. Osa oppilaista on voinut ajatella, 

että nimeäminen on vapaaehtoista ja jättänyt tehtävän tämän vuoksi tekemättä.  

 

Schönfelderin & Bognerin (2017) mukaan tutkittavien halu hyönteisten suojeluun 

muuttuu, jos pystytään muuttamaan tutkittavien asenteita hyönteisiä kohtaan. 

Heidän tutkimuksen mukaan koettu pelko, kiinnostus ja halu suojella mehiläisiä 

olivat yhteydessä toisiinsa. Tämän vuoksi pelon vähentäminen ja kiinnostuksen 

lisääminen lisäävät halua suojella mehiläisiä. (Schönfelder & Bogner, 2017.) 

Myös tässä tutkimuksessa havaittiin, että pelko muurahaisia kohtaan korreloi 

negatiivisesti kiinnostukseen muurahaisia kohtaan ja innostukseen tutkia 

muurahaisia (scientistic attitude, Kellert, 1985). Kiinnostus muurahaisia kohtaan 

oli puolestaan yhteydessä positiiviseen asenteeseen tutkia muurahaisia. Tämä 
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tutkimuksen perusteella voidaan siis olettaa, että asenteiden muuttaminen voi 

vaikuttaa haluun suojella hyönteisiä, mikä on tärkeää luonnon monimuotoisuuden 

turvaamisen kannalta. Oppimispelin pelaamiseen sitoutuminen oli tämän 

tutkimuksen mukaan yhteydessä kiinnostukseen muurahaisia ja niiden tutkimista 

kohtaa, joten voidaan myös olettaa, että sitouttavalla oppimispelillä on 

mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin.  

 

Tyttöjen ja poikien väliset erot tuloksissa  

Oppimisen ja ihmis- ja luontokeskeisten asenteiden suhteen tytöt ja pojat 

saavuttivat samanlaiset tulokset, lukuun ottamatta loppukyselyn ekologiaan ja 

tutkimiseen liittyviä avoimia kysymyksiä, joissa tytöt pärjäsivät poikia paremmin. 

Sukupuolten välinen ero tyttöjen hyväksi on todettu myös PISA-arvioinnissa 

luonnontieteiden, lukutaidon ja matematiikan osalta (Leino, Ahonen, Heinonen, 

Hiltunen, Lintuvuori, Lähteinen, Lämsä, Nissinen, Puhakka, Pulkkinen, 

Rautopuro, Sirén, Vainikainen & Vettenranta, 2019), joten tulos ei ole yllättävä. 

Sen sijaan pojat olivat tyttöjä sitoutuneempia pelaamaan lempipelejä sekä Anter-

peliä, kiinnostuneempia muurahaisista ja niiden tutkimisesta ja pelkäsivät 

muurahaisia (negativistic attitude, Kellert, 1985) tyttöjä vähemmän.  

 

Koska mitään oletuksia tyttöjen ja poikien olemuksellisista eroista ei voida esittää, 

voi vain olettaa, että suomalaisessa yhteiskunnassa tytöt ja pojat kasvavat osin 

edelleen erilaisiin rooleihin, jotka voivat monien erilaisten taustatekijöiden kautta 

vaikuttaa kiinnostukseen hyönteisiä kohtaan ja tyttöjen voimakkaampaan 

pelkoon hyönteisiä kohtaan. Tyttöjen ja poikien väliset erot tuloksissa olivat 

odotettavissa myös aiempien tutkimusten perusteella. Vuoden 2019 

Kouluterveyskyselyn mukaan pojat harrastavat pelien pelaamista tyttöjä 

enemmän (THL, 2019) ja Bjerken, Ødedgårdstuen ja Kaltenbornin (1998) 

tutkimuksessa havaittiin myös, että pojat olivat kiinnostuneempia hyönteisistä 

verrattuna tyttöihin.   
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Jatkotutkimusehdotukset  

Tämän tutkimuksen perusteella jäi vielä paljon kysymyksiä, joihin olisi 

mielenkiintoista löytää vastauksia. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista 

uusintaa tämä tutkimus vanhemmilla oppilailla ja tutkia ovatko tulokset 

samanlaiset esimerkiksi yläkouluikäsillä. Olisi myös kiinnostavaa selvittää pelin 

haastavuuden vaikutusta peliin sitoutumiseen ja asenteisiin pelin sisältöjä 

kohtaan, koska sillä oli mahdollisesti vaikutusta tässä tutkimuksessa opettajan 

haastattelun perusteella. Oppimispeliä pelanneita oppilaita voisi myös haastatella 

pelikokemuksesta ja selvittää kokevatko he itse, että oppimispelien avulla voi 

oppia. Oppimispelejä on jo hyvin monipuolisesti ja niiden määrä tulee 

tulevaisuudessa varmasti kasvamaan. Olisi siis mielenkiintoista selvittää 

minkälaisia oppimispelejä markkinoilla on ja erityisesti millaisia tutkimuksellista 

lähestysmistapaa hyödyntäviä pelejä ympäristöopin opetuksen tueksi löytyy.  

 

Tässä tutkimuksessa haasteena oli oppimispelitutkimuksen käsitteistön 

hajanaisuus. Tutkimusala on vielä suhteellisen nuori ja hajaantunut eri 

tieteenaloille, joka vuoksi käsitteet eivät ole vielä muotoutuneet yhtenäiseksi. 

Lisäksi englanninkielisille käsitteille ei välttämättä ole vielä yksiselitteistä tai 

osuvaa suomenkielistä käännöstä. (Koskinen, Kangas & Krokfors, 2014, s. 25.) 

Tulevaisuudessa olisi myös hyvä kartoittaa tämän tutkimusalan käsitteistöä ja 

luoda selkeät yhteneväiset suomenkieliset termit oppimispelitutkimuksen 

kentälle.  

 

Yhteenveto 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että 

tutkimuksellista lähestymistapaa käyttävää oppimispeliä voidaan hyödyntää 

ympäristöopin oppimisen edistämiseen. Tutkimuksen tulosten mukaan 

oppimispelin avulla opittiin tutkimuksen tekemisestä, lajintunnistustaidoista ja 

ekologiasta, jotka sisältyvät kaikki opetussuunnitelman (POPS, 2014, s. 240–

241) ympäristöopin tavoitteisiin. Tulokset osoittavat, että opetuspeli voi tuoda 

arvokkaan lisän ympäristöopin opetukseen, sillä pelin avulla oppilaat oppivat 

vaikeitakin tuntomerkkien yksityiskohtia, tietoja ja tutkimuksellisia taitoja 

itsenäisesti. Tällöin pelaaminen voi syventää ja rikastuttaa oppimista ja sitä 
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voidaan hyödyntää pienimuotoisten ulkona toteutettavien tutkimusten ohessa. 

Tämä tutkimus antaa tukea ja vahvistaa aiempien oppimispelejä koskevien 

tutkimusten tuloksia ja antaa uutta tietoa oppimispelitutkimuksen kentälle. 

 

Pelien hyödyntäminen ympäristöopin opetuksen tukena lisää myös 

opetussuunnitelmassa mainittuja erilaisten oppimisympäristöjen sekä tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä (POPS, 2014, s. 23, 31). Oppimispelien käytössä on 

tärkeää, että oppimispeli ei jää irralliseksi muusta oppisisällöstä, vaan pelit 

integroidaan osaksi muuta opetusta. Koskisen ym. (2014) mukaan oppimispelien 

integroiminen opetukseen vaatii opettajalta paljon suunnittelua. Vaikka itse peli 

olisi hyvä, täytyy opettajan miettiä, miten oppimista arvioidaan ja miten 

pelaaminen toteutetaan koulussa. Opettajan täytyy myös osata ohjata 

pelaamista. (Koskinen ym., 2014, s. 33.) Pelien integroimista opetukseen 

kannattaisi harjoitella jo opettajankoulutuksessa, jolloin valmistuvat opettajat 

voivat viedä osaamistaan kentälle. Näin ainakin uuden sukupolven opettajat 

ottaisivat oppimispelit laajemmin käyttöön opetuksessa ja samalla mahdollisesti 

innostaisivat pidempään työssä olleita opettajia kokeilemaan oppimispelien 

mahdollisuuksia.  

 

Pelien käyttäminen opetuksessa väistämättä lisääntyy, jolloin on tärkeää miettiä 

mitä pelejä pelataan, kenen säännöillä ja motiiveilla ja mitä seurauksia näillä voi 

olla. Opettajan tuleekin olla jatkossa tarkkana siitä, mikä taho pelin on kehittänyt 

ja mihin tarkoitukseen. (Lipponen, Rajala & Hilppö, 2014, s. 146.) Optimaalisesti 

kouluympäristöön sijoittuvia pelejä kehitettäisiin sen pohjalta, mitä tiedämme 

oppimisesta ja käyttäjien tarpeista. Usein on kuitenkin mahdotonta räätälöidä 

pelejä paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Pelien suunnittelijat eivät myöskään 

tunne täysin sitä kontekstia, jossa pelejä tullaan käyttämään. Toivottavasti 

jatkossa oppimispelien suunnittelussa hyödynnettäisiin entistä enemmän 

opettajien asiantuntemusta. Samalla oppimispelit voisivat näyttäytyä 

suuremmalle osalle opettajista hyödyllisinä, kun niiden suunnittelussa on ollut 

mukana opetusalan asiantuntijoita. 
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