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TIIVISTELMÄ 

Tutkimus on saanut alkunsa opettajaharjoittelun aikana oppimispeleihin heränneen kiinnostukseni 

myötä. Opinnäytetyöni sisältää katsauksen leikkiin, pelaamiseen ja sitä kautta oppimispeleihin. 

Erityisesti tämä työ tarkastelee pelien käyttöä matematiikan opetuksessa. Empiirinen tutkimus 

keskittyy oppilaiden näkökulmiin. Pääasiallinen tutkimuskysymys oli miten oppilaat suhtautuvat 

oppimispelien käyttöön matematiikan opetuksessa peruskoulun vuosiluokilla 7, 8 ja 9? Empiirinen 

tutkimus tehtiin Tesoman koululla Tampereella. Orientaationa kyselylomakkeella toteutettuun 

tiedonkeruuseen pelattiin ensin muutamaa oppimispeliä, jonka jälkeen oppilaat vastasivat kyselyn 

viiteentoista väitteeseen.  

Kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistui 106 oppilasta, 35 oppilasta peruskoulun seitsemänneltä 

luokalta, 35 oppilasta kahdeksannelta luokalta ja 36 oppilasta yhdeksänneltä luokalta. 

Oppilaiden suhtautuminen oppimispeleihin oli varsin myönteistä ja ylitti tilastollisesti merkitsevästi 

neutraalin asennoitumisen rajan. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, ettei yläasteen oppilaan 

luokkatasolla eikä sukupuolella ollut merkitsevää vaikutusta suhtautumiseen pelaamista kohtaan 

kyselylomakkeen vastauksissa.  Joihinkin kyselylomakkeen väitteisiin, jotka oli muotoiltu 

myönteisiksi oppimispelien puolesta, ei valittu lainkaan vastausvaihtoehtoja ”täysin eri mieltä” tai 

”osittain eri mieltä”. Yleisesti ottaen tutkimus osoitti, että oppilaiden mielestä oppimispelien käyttö 

matematiikan tunnilla oli heille mieluista.  

Avainsanat: 

leikki, peli, oppimispeli, matemaattinen oppimispeli 
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1. Perusteluja aiheen valintaan 

Kiinnostukseni peleihin ja opetuspeleihin, jotka liittyvät matematiikan opetukseen on lähtöisin 

opettajaharjoitteluni ajalta.  Opettajaharjoitteluni tapahtui Tampereen normaalikoululla vuonna 

2005. Meillä oli, harjoitteluun liittyen, pienryhmätunti, jossa osa auskultantteja kokoontui 

tutustumaan matematiikan opetuksessa käytettäviin havaintovälineisiin ja oppimispeleihin. Ihastuin 

ajatukseen oppimispeleistä.  Ajatuksissani pystyin palaamaan aikaan, jolloin itse olin peruskoulun 

ylä-asteella, ja mietin miten hienoa olisi ollut, jos matematiikan tunnilla olisi edes toisinaan käytetty 

opetuspelejä. Kiinnostus opetuspeleihin ja niiden käytön mahdollisuuksiin muutti harjoittelutuntieni 

tuntisuunnitelmia. Seuraavalla viikolla esitin omalle ohjaajalleni ajatuksen, että jos seuraavaa 

harjoittelutuntia varten keksisin itse jonkun opetuspelin. Mitään ideaa minulla ei ollut, mutta ajatus 

opetuspelin keksimisestä kiehtoi minua. Ohjaava opettajani halusi kuitenkin ennen oppituntia 

tarkastaa pelin kelvollisuuden. Menin kotiin ja mietin, että kaikkia sitä tulee luvattua, sillä minulla 

ei ollut mitään ideaa siinä kohtaa, mutta kahden - kolmen aikaan aamuyöstä olin keksinyt 

opetuspelin ja siitä tulikin ihan oma tarinansa. 

1.1. Peli-ideasta  

Koska keksimäni peli-idea ja siitä virinnyt kaupallinen toimintanikin pelien parissa, ovat suuresti 

vaikuttaneet tutkimukseni aihepiirin valintaan, katson, että on perusteltua kertoa kyseisestä pelistä 

hieman tarkemmin. Peli sai nimekseen ”Matematiikkapeli kaikille ja kaiken ikäisille”. Minun oli 

annettava oppimispeli-idealleni nopeasti jokin nimi, koska ilmoitin sen aikoinaan Tampereen 

korkeakoulujen väliseen Iida-ideakilpailuun. Peli pärjäsi kyseisessä kilpailussa hyvin saaden jaetun 

ensimmäisen sijan.  

Pelissä on viisi kuutiota, jokainen kuution tahko on jaettu neljään osaan piirtämällä kaksi 

kohtisuorassa toisiinsa nähden olevaa lävistäjää tahkon kulmasta kulmaan. Näin on saatu aikaiseksi 

neljä tasakylkistä kolmiota jokaiselle tahkolle (vrt. kuva 1.). Nämä kolmiot muodostavat jokaisella 

tahkolla neljä kenttää. Koska pelissä on viisi kuutiota, on kenttiä käytettävissä 4 (kenttää jokaisessa 

tahkossa) * 6 (tahkoa) * 5 (kuutiota) = 120 kappaletta. 
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Kuva 1. Kuutioiden yhden sivun kentät ovat kahden kuution osalta näkyvissä ja pelaaja on löytänyt 

kahden kuution yhdeltä pinnalta oikeat vastinparit 4 + 3 ja 7. 

Näihin kenttiin laitetaan 30 loogista vastinparia kahteen kertaan. Loogisten vastinparien 

esimerkkeinä olkoon vaikka, 1 + 1 ja 2 tai 3x - 7 = 2 ja x = 3. Riippumatta peliversiosta, kyseisen 

aihealueen loogisia vastinpareja tulee peliä kohden kolmekymmentä kappaletta ja ne sijoitetaan 

pelin kenttiin” kahteen kertaan.  (kuva 2.) 

 

Kuva 2.  Pelin vastinparit ovat sijoitettuna kenttiin vuoronperään. Satunnaisen tehtävän vasemman 

puolen (esim. lauseke 8+1) vieressä on jonkun toisen tehtävän oikea puoli (esim. lauseke 7) ja niin 

edelleen. 
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Pelissä pelaajan pitää tehdä viidestä kuutiosta jono niin, että oikeat vastinparit ovat toisiaan vasten. 

Kuutiojonon vaihtoehtoisia maaleja on neljä: yksi kuutiojonon sivu on oikein, kaksi kuutiojonon 

sivua tai kolme kuutiojonon sivua on oikein, lisäksi on olemassa yksi vaihtoehto, että kaikki neljä 

kuutiojonon sivua ovat oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan on etsittävä kuutioille oikea 

järjestys ja löydettävä oikeat tahkot jotka tulevat kuutiojonon kylkiin.  

 

Kuva 3. Harmaat alueet kuvaavat sitä, että pelaaja olisi löytänyt oikeat vastinparit kuutiojonon 

kahdelta sivulta, samaa ideaa noudattaen pelaajan pitäisi löytää oikeat vastinparit niin, että 

parhaimmassa tapauksessa kaikki neljä kuutiojonon sivua olisivat oikein. 

Pelin kehityskulun aikana vastinparien asettaminen kuutioiden kenttiin on ollut tietynlainen haaste. 

Vastinparit olivat sijoitettu aluksi ilman mitään sen kummempia sääntöjä. Jälkeenpäin niihin sai 

jonkinlaisen otteen. Riippumatta peliversiosta vastinparien asettumissäännöt tulivat 

seuraavanlaisiksi: 

1. Vastinparin toinen puoli (oikea) ei saa olla samassa kuutiossa toisen (vasen) puolen kanssa.    

2. Vastinparin toinen puoli (vasen) ei saa olla samassa kuutiossa toisen (oikea) puolen kanssa. 

3. Vastinparin toinen puoli (oikea) ei saa olla samassa kuutiossa kahteen kertaan. 

4. Vastinparin toinen puoli (vasen) ei saa olla samassa kuutiossa kahteen kertaan. 

5. Kaikki kolmekymmentä vastinparia pitää olla sijoitettu viiden kuution kenttiin täsmälleen 

kahteen kertaan 

Tekstissä mainitaan välillä oikea ja vasen puoli, välillä kysymys ja vastausparit, välillä kysymys ja 

vastaus tai sitten loogiset vastinparit. Jouduin jossain vaiheessa sellaisen ongelman eteen, että jos 

peliversio sisältää esimerkiksi matematiikan saralta lausekkeen 1 + 1, niin sen oikealle puolelle on 

etsittävä vastaus, joka on siis 2. Asiaa voi myös pelatessa tarkastella kysymyksenä, ”mitä on 1 + 1?” 

Vastaus kysymykseen on 2. Looginen vastinpari lausekkeelle 1 + 1 olisi 2. Toisaalta, jos peli 

sisältää englannin ja suomen kielen sanoja esimerkiksi auto ja sille vastineen car. Silloin on jotenkin 

kömpelöä kieltä puhua loogisesta vastinparista. Silloin voisi puhua vasemmasta ja oikeasta 

puolesta, tai kysymyksestä ja vastauksesta. Tämä oman idean prosessi on ollut kovin pitkä, se on 
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muuttunut ja kehittynyt näiden kuuden vuoden aikana, kuin tätä oppimispeliprojektia olen tehnyt. 

Ajattelin, että looginen vastinpari- termi kattaisi kaikki aihealueet. Peliversioita voi olla rajattomasti 

eri aihealueista, niin jonkinlainen yleistys olisi hyvä olla olemassa. Mielestäni ei ole oikein puhua 

kysymyksestä ja vastauksesta jos toisella puolella on 1.asteen yhtälö ja toisella puolella 1.asteen 

yhtälön ratkaisu, siinä ei ole pareina kysymys ja vastaus, mutta looginen vastinpari sen sijaan 

kuulostaa jo paremmalta.     

Koska pelistä voi tehdä rajattomasti eri aihealueiden sovellutuksia, pelin sovellusten tueksi on tehty 

sapluuna, joka noudattaa vastinparien asettumissääntöä ja, jota käyttämällä voi tehdä minkä tahansa 

peliversion samaa järjestystä noudattaen. Järjestysluvut ovat ikään kuin oikea osoita sille 

vastinparin vasemmalle tai oikealle puolelle, joka merkataan kuution kenttään. Yhteen viiden 

kuution jonoon on kirjoitettu pelkästään vastinparin oikealle puolelle tulevat järjestysluvut: 1, 2, 3, 

…, 30, jotka esittävät loogisten vastinparien oikeaa puolta. Vastaavasti samaan sapluunaan olen 

kirjoittanut vastinparien vasemmalle puolelle tuleva järjestysluvun sillä erotuksella, että vasemman 

puolen järjestyslukuihin olen laittanut ”hipsun”, eli 1`, 2`, 3`,…, 30`. (kuva 4.) Hipsu on 

havaittavissa valkoisella pohjalla ainakin luvuissa 14 ja 15. 

 

Kuva 4. Sapluuna, jonka avulla voi tehdä minkä tahansa peliversion 

Esimerkkinä olkoon vaikka kertotaulupeli lukualueella 1 – 10. Valitaan kolmekymmentä 

vastinparia. Alla olevasta matriisista on poimittu mv. kertotaululausekkeet.  Eli ensimmäisen 

vastinparin vasemman puolen järjestysluku olisi 1. ja se olisi 1*2. Vastaavasti samaisen vastinparin 

oikean puolen järjestysluku olisi 1`. ja se olisi 2. Vastaavasti järjestysluvultaan 2. olisi 3*1 ja 

2`.olisi 3 ja niin edelleen.  
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Taulukko 1. Kertotaulumatriisi lukualueella 1 - 10 

 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Näin tehden saadaan aikaiseksi kertotaulupeli, joka noudattaa edellä mainittuja loogisten 

vastinparien asettumissääntöjä. Seuraavassa taulukossa on havaittavissa mistä kuutiosta mikäkin 

vastaus tai kysymys on löydettävissä. Tämä kertoo siis loogisten vastinparien osoitteet, 

silmälläpitäen sitä, että edellä mainittuja vastinparien asettumissääntöjä varmuudella noudatetaan. 

Edellä olleessa taulukossa, (taulukko 1), oli poimittu kertotaulupeliversioon 30 lauseketta. Tästä 

taulukosta voidaan havaita, että vastinparin vasenta puolta edustaisi kysymys 1, joka 

kertotaulupeliversioesimerkin mukaan olisi ollut 1 * 2.  Tämä edellä mainittu tulo pitäisi kirjoittaa 

kuutioihin 1 ja 5, (q1 ja q5). Tulon 1 * 2 vastaus, eli oikea puoli löytyy kuutioista 2 ja 4, (q2 ja q4).  

Sama ajatus toimii kaikkiin lausekkeisiin. 
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Taulukko 2. Seurantataulukko 

  (kysymys)   (kysymys)   (vastaus)   (vastaus) 

kysymys käytetty kysymys käytetty vastaus käytetty vastaus käytetty 

1 q1 1 q5 1 q2 1 q4 

2 q3 2 q4 2 q2 2 q5 

3 q3 3 q2 3 q4 3 q5 

4 q5 4 q1 4 q4 4 q3 

5 q2 5 q3 5 q1 5 q4 

6 q2 6 q1 6 q3 6 q4 

7 q4 7 q5 7 q3 7 q2 

8 q4 8 q1 8 q5 8 q3 

9 q1 9 q5 9 q2 9 q3 

10 q3 10 q4 10 q2 10 q1 

11 q3 11 q5 11 q4 11 q2 

12 q5 12 q3 12 q4 12 q1 

13 q2 13 q3 13 q1 13 q5 

14 q2 14 q4 14 q3 14 q5 

15 q4 15 q5 15 q3 15 q2 

16 q4 16 q2 16 q5 16 q3 

17 q3 17 q1 17 q2 17 q5 

18 q3 18 q4 18 q1 18 q5 

19 q5 19 q4 19 q1 19 q2 

20 q5 20 q2 20 q4 20 q1 

21 q2 21 q1 21 q3 21 q5 

22 q1 22 q5 22 q3 22 q4 

23 q5 23 q2 23 q1 23 q4 

24 q4 24 q1 24 q5 24 q1 

25 q3 25 q4 25 q2 25 q1 

26 q3 26 q2 26 q1 26 q5 

27 q5 27 q3 27 q1 27 q2 

28 q5 28 q2 28 q4 28 q1 

29 q2 29 q1 29 q3 29 q4 

30 q1 30 q4 30 q3 30 q2 

 

Tämä seurantataulukko on tehty samaan aikaan, kun kuutioihin tulevat vastausparit oli pyritty 

saamaan sellaiseen järjestykseen, jotka noudattaisivat edellä mainittuja loogisten vastinparien 

asettumissääntöjä.  

Koska lopullisessa pelissä ei ole enää mitään järjestysnumeroita, tarvitsee jokainen pelisovellus 

käyttää vielä eräänlaisen tarkastustaulukon kautta. Esimerkiksi, jos pelisovellus koostuu suomen ja 

englannin kielen sanoista, niin ne kolmekymmentä sanaparia suomeksi ja englanniksi on kirjattu 

edellä aikaiseksi saadun taulukon mukaiseen järjestykseen, mutta koska peliversio on käsin tehty, 

niin inhimillisen erehdyksen ollessa mahdollinen on pelisovellus vielä tarkastettava. Erityisesti, jos 

peli menisi sen jälkeen sarjatuotantoon. Tarkastusta varten olen laatinut tarkistustaulukon. 

(Taulukko 3.)  

Ensimmäiset kuusitoista paria muodostavat sen yhden ja ainoan pelistä löytyvän järjestyksen, jossa 

jokainen kuutiojonoon muodostuneista pareista on täysin oikein. Taulukossa 3 havaitaan 

esimerkiksi, että kaikki sivut ovat oikein, kun vasemmalta lukien ensimmäisestä kuutiosta (q1) on 
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vastinpareja muodostamassa kysymykset 9 ja 1, sekä vastaukset 13 ja 5.  Kuvassa 4 oli esitettynä 

pelin sapluuna. Sapluunan kuutioille on annettu järjestysnumero. Täysin oikean ratkaisun ollessa 

kyseessä, sapluunan kuutiot ovat järjestyksessä 1., 2., 3., 4., 5. Kun on tarkastettava, löytyykö 

pelistä järjestys, jossa vain kolme sivua on oikein, pitää kuutioiden järjestystä muuttaa. (Taulukko 

4.) Kolmen sivun ratkaisussa kuutiot ovat taulukon 4 mukaisessa punaisen rivin järjestyksessä. 

Taulukon 3 punaisella värjätyt parit ovat niitä jotka pitäisi löytyä kuutiojonon kolmen oikean sivun 

ratkaisusta. Samaa ideaa noudattaen voidaan tarkastaa löytyykö tehdystä pelistä ratkaisu 

kuutiojonolle, jossa kaksi sivua on oikein. Tarkastettaessa, löytyykö kuutiojonosta ratkaisu, jossa 

vain yksi kuutiojonon sivu on oikein, on menetelmä erilainen. Kuutiojono asetetaan aluksi 

järjestykseen, jossa kaikki neljä sivua ovat oikein. Sitten järjestysnumerolla 5. kuutio asetetaan 

ensimmäiseksi ja sieltä poimitaan vastinpariksi vastaus järjestysnumerolla 17 ja silloin vain yksi 

kuutiojonon pinta on oikein ja muut vain lähes oikein.  

Taulukko 3. Tarkistustaulukko 

q 1 vast q 1 kys q 2 vast q 2 kys q 3 vast q 3 kys q4 vast q 4 kys q 5 vast  q 5 kys 

20 29 11 20 16 13 5 14 21 22 

25 17 27 28 9 5 29 2 14 11 

28 24 30 16 8 27 1 25 18 9 

24 8 7 3 4 12 22 30 2 1 

12 4 19 23 30 26 6 10 3 7 

10 6 15 26 29 25 23 19 26 15 

27 21 25 29 22 18 28 18 13 28 

26 30 17 21 21 17 20 24 17 27 

19 23 10 14 15 11 12 16 24 20 

18 22 9 13 14 10 11 15 23 19 

13 9 2 6 7 3 4 8 16 12 

5 1 1 5 6 2 3 7 8 4 
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Taulukko 4. Kuutioiden järjestys 

4 1. 2. 3. 4. 5. 

3 2. 3. 1. 5. 4. 

2 3. 1. 4. 2. 5. 

1 5. 1. 2. 3. 4. 

 

Tarkastaakseni uuden pelisovelluksen toimivuuden tarvitsen niitä kuutioita, joihin on merkitty 

loogisten vastinparien osoitteet, eli missä sijaitsevat vastaukset/parien oikeat puolet 1, 2, 3, …, 30 ja 

kysymykset/parien vasemmat puolet 1`, 2`, 3`, …, 30`. Lisäksi tarvitsen edellä esitettyä 

seurantataulukkoa (Taulukko 2.), sekä taulukkoja 3 ja 4.  Esimerkiksi jos Englannin ja Suomen 

kielen sanoista olisi tarkoitus tehdä peli, pitäisi sanoista eli loogisista vastinpareista tehdä lista, jotka 

olisi kirjattu numerojärjestykseen. Esimerkiksi 1. auto – 1.`car, 2. kukka – 2.` flower, ja niin 

edelleen. Listan teon jälkeen sanat pitäisi kirjoittaa niille kuuluvaan kenttään. Kun pelisovellus olisi 

valmis, kyseisen pelisovelluksen rinnalle otettaisiin sapluuna, (Kuva 4.) sekä erityisesti taulukot 3 ja 

4.   

Sitten pitäisi ottaa valmistuneesta pelisovelluksesta samat parit samaan järjestykseen sapluunan 

kanssa ja katsotaan meneekö kaikki oikein. Jos listan ensimmäisen parin vasen puoli on esimerkiksi 

sana, ”auto”, niin katsottaisiin onko se kirjoitettu sinne minne sen kuuluukin, samoin pitäisi 

tarkastaa, onko parin vasen puoli, (car), oikeassa paikassa ja niin edelleen. Myöhempiä aikoja 

varten tarkastustaulukoista on hyötyä, vaikka pelin parien asettelu olisikin tehty oikein. Joku saattaa 

kysyä, miten pelin vastinparit järjestetään, jotta siinä olisi vain kaksi kuutiojono sivua oikein 

ratkaistu. Taulukkojen, peliversion listan ja kuutioista tehdyn sapluunan avulla voidaan jälkeenpäin 

katsoa, että saadakseen esimerkiksi pelkästään kuutiojonon kaksi sivua täysin oikein, on käytettävä 

tarkastustaulukon vihreän alueen kysymys ja vastauspareja ja ne on sitten helppo poimia listasta ja 

laittaa pelisovelluksen kuutiojono oikeaan järjestykseen.  

Koska vastinparien määrä eli kolmekymmentä paria kahteen kertaan on ollut ajatuksena pelkästään 

intuitiivinen, niin kyseisen oppimispelin kehittämisen vuoksi on kysyttävä onko pelin rakenne paras 

mahdollinen. Luonnollisesti peliin saisi lisää haastetta, jos lisäisi peliin kuutiota, sillä 5!=120 ja 

6!=720. Mutta jos pysytään viidessä kuutiossa niin paraneeko peli sillä, että olisi vain 60 

vastinparia, jotka olisivat kaikki erilaisia, tai pitäisikö olla 20 vastinparia kolmeen kertaan? Miten 

vastinparien asettumissäännöt olisivat jälkimmäisessä vaihtoehdossa ja mikä merkitys pelin 

pelattavuuteen muutoksella olisi? Kuinka monta sellaista erilaista vaihtoehtoa kysymys ja 
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vastauspareille on olemassa, jotka täyttävän aiemmin kirjoitetun kysymys ja vastausparien 

asettumissäännöt? Voidaanko kysymys ja vastausparien asettumisia kirjoittaa yleiseen muotoon x - 

kappalemäärällä kysymyksiä ja vastauspareja sekä vielä niin, että yleistyksen voisi tehdä n:lle 

kuutiolle. Kehittyessään tämä peli on tuonut lisää uusia ideoita ja arvoituksia. Jos esimerkiksi 

kuution pinta olisikin seuraavanlainen, millaiset parien asettumissäännöt silloin pitäisi laatia? (Kuva 

5.) 

 

Kuva 5. Peli-idean seuraava askel ja sen uudet ongelmat 

1.2. Esimerkkinä peli Random Equal 

Edellä kuvattu keksimäni oppimispeli oli toisena pelinä tehdessäni tähän työhön liittyvää empiiristä 

tutkimusta. Toinen tutkimuksessa käytetty peli on nimeltään Random Equal. Sen on keksinyt 

ähtäriläinen matematiikan opettaja Juhani Huhtamäki.  

Random Equal peli sisältää noin 100 kappaletta numerokortteja, lisäksi pelissä on kortteja, joissa on 

jokin laskuoperaatiosymboli tai sulkumerkki. Pelin alussa sulkumerkit, kuin myös 

laskuoperaatiokortit laitetaan omaan pinoonsa keskelle pelipöytää, josta ne ovat kaikkien 

nostettavissa.   Pelin tavoitteena on muodostaa numerokorteista ja laskutoimituksista vastustajia 

nopeammin yhtälö eli kahden lausekkeen yhtä suuruus. Random Equal-peli etenee seuraavasti: 

Pelaajille jaetaan viisi numerokorttia. Numerot voivat olla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tai 0. Samoja 

numeroita on korttipakassa useampia, joten pelaaja voi saada viiden kortin sarjan, jossa on viisi 

samaa numeroa tai viisi eri numeroa tai kaikki muut mahdolliset variaatiot. Ne kortit, jotka jäävät 

jakamatta jätetään pöydälle odottamaan seuraavaa kierrosta. Keskelle pelipöytää laitetaan 

laskuoperaatiokortit ja sulkumerkkikortit. Vaikka kuvassa näyttää siltä, että edellä mainittuja 

kortteja on vain yksi kappale, niin todellisuudessa pöydän keskellä on jokaista laskuoperaatio-, ja 

sulkumerkkikorttia niin monta, että niitä riittää jokaiselle pelaajalle varmasti tarpeeksi.  Alla 

olevassa kuvassa on jaettu kortit kahdelle pelaajalle.  
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Pelaajat kääntävät omat korttinsa tarkasteltavaksi ja sitten pelaajien on muodostettava saaduista 

korteista vastustajaa nopeammin tosi yhtälö. Alla olevassa kuvassa katsojaa lähinnä olevat toisen 

pelaajan kortit ovat siis 4, 3, 2, 3 ja 1.   

 

 

Alla olevasta kuvasta havaitaan, että nyt pelaajat ovat saaneet omista numeroistaan aikaiseksi 

kahden lausekkeen yhtä suuruuden. Kuvasta ei käy ilmi, että kumpi pelaajista oli nopeampi, mutta 

kuitenkin tämän jälkeen jaetaan uudet kortit ja peli voi alkaa alusta. 
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2. Kohti pelaamista 

Pelaamisen olemuksen syvempi tarkastelu johtaa leikkivään ihmiseen. Kaikki pelaaminen on tavalla 

tai toisella leikkimistä. Päästäkseni määrittelemään pelaamisen olemusta on ensin tarkasteltava mitä 

leikki pitää sisällään.  

2.1. Leikki 

Leikki on ilmiönä yleismaailmallinen. Lasten leikkiä seuratessa voi havaita leikin iloisuuden. 

Leikki on hauskaa. Oleellisinta on, että leikin tekijänä on lapsi itse. Lapsi päättää mitä ja miten 

leikitään. Lapsi vapautuu leikissä rajoituksista ja voi toimia oman tahtonsa mukaan. Leikissä on 

säännöt, jotka lapsi itse on luonut. Leikki toimii myös varaventtiilinä, estäen frustraation 

kasautumisen. Leikkejä on monenlaisia. Leikki voi olla temmellystä tai vaatia keskittymistä. Joitain 

leikkejä leikitään yksin, joitain parin kanssa tai ryhmässä. Kaikissa leikin muodoissa lapsi oppii 

uusia taitoja. Osa kehittää kielen omaksumista, osa yhteistyökykyä, osa keskittymistä.  (Jeffree 

1986, 10–16.)  

Leikki edellyttää inhimillistä yhteiselämää. Leikki on mielekästä toimintaa. Siinä on mukana 

sellaista, joka ei välttämättä kuulu elämän tarpeisiin, mutta luo mielekkyyttä elämään. Ei ole 

merkitystä miten leikkiä tarkastelee, kaikissa tapauksissa sillä on jonkinlainen tarkoitus ja sen 

olemuksen aineettomuus. Leikin olemassaolo ei ole sidottu mihinkään kulttuuriin, sillä kulttuurista 

riippumatta kaikki leikkivät. Kaikki leikki on ennen muuta vapaata toimintaa. Jos leikki on 

pakollista, sitä ei voi enää kutsua leikiksi. Leikki ei myöskään ole tavallista elämää, vaan siitä 

irtaantumista. Se eroaa normaalista elämästä paikkansa ja ajallisen kestonsa vuoksi. Leikin kulku ja 

sen tarkoitus on sidottu siihen itseensä. (Huizinga 1984, 9–10.) 

Leikkiminen on tärkeää lapsen kokonaiskehitykselle. Onnistuessaan leikki muodostaa perustan 

myöhemmälle oppimiselle. Leikin tulee olla tasoltaan oikeanlainen. Lapsi ei innostu leikeistä, jotka 

ovat liian helppoja tai liian vaikeita. Kirjassaan Leiki kanssani Jeffree (1986) määrittelee kuusi 

erilaista leikin muotoa, joita ovat tutkimusleikit, toimintaleikit, taitoleikit, vuorovaikutusleikit, 

mielikuvitusleikit ja ongelmanratkaisuleikit. Tutkimusleikit lapsi aloittaa jo varhain, esimerkiksi 

vauvan pinnasängyn yläpuolella roikkuva mobile on ensimmäisiä tutkimusleikin piiriin kuuluvia 

leikkejä. Myöhemmällä iällä lapsi alkaa tutustua lähiympäristöönsä ja alueen piirin säde suurenee 

iän karttuessa. Toimintaleikkejä ovat energiaa vaativat leikit, kuten kiipeily ja hyppiminen, aikuiset 

kutsuvat näitä myös liikunnaksi. Taitoleikit ovat sellaisia leikkejä ja myös pelejä, joissa tarvitaan 

lapsen käden ja silmän taitavaa ja osaavaa käyttöä. Esimerkiksi langan pujottaminen neulansilmään, 



 

15 
 

piirtäminen ja maalaaminen ovat taitoleikin määreet täyttäviä. Vuorovaikutusleikit ovat myös 

tärkeitä lapsen kehitykselle, ne opettavat lasta tulemaan toimeen muiden ihmisten kanssa. 

Vuorovaikutusleikki auttaa lasta oppimaan muilta ja täten myös kehittää kommunikointikykyä. 

Lapsi oppii sosiaalisemmaksi ja lapsi ystävystyy paremmin muiden lasten kanssa. Mielikuvitusleikit 

johdattavat lapsen toiseen, itse luotuun, maailmaan. Esimerkiksi lapsi syöttää vauvanukelle ruokaa, 

vaikka lusikassa ei ole mitään, ei ole välttämättä edes lusikkaa.   Mielikuvitus on merkki henkisistä 

voimavaroista. Mielikuvitusleikkien avulla lapsi tulee toimeen paremmin itsensä ja muiden lasten 

kanssa. Ongelmaratkaisuleikit kehittävät ajatteluun liittyviä taitoja, kasvattaen lapsen uteliaisuutta 

ja rohkaisten itsenäisyyteen. Lapsi, joka ratkaisee jotain tehtävää käyttää aktiivisesti tietojaan ja 

taitojaan ratkaistakseen ongelman. Tehtävän ratkaistuaan hän on saanut itseluottamusta ja 

kiinnostunut ottamaan vastaan uusia haasteita. Lapsi, joka on ratkaissut esitetyn ongelman tai 

tehtävän, on tehnyt sen itsenäisesti ja silloin lapsi uskoa kykyihinsä ratkaista omat ongelmansa. 

(Jeffree 1986, 17–213.)  

On melko haastavaa pohtia mihin leikki päättyy ja mistä pelaaminen alkaa. Leikin ja pelaamisen 

välille tuskin voidaan piirtää selkeää rajaa. Jotkut pelit ovat toki sellaisia, että niistä on leikki 

kaukana ja sama toisinpäin.  Botermans toteaa, että peli ei ole sama kuin leikki. Toisin kuin pelissä, 

leikissä on vähän sääntöjä ja ennalta sovittuja käytäntöjä. Pelissä puolestaan tarkat säännöt ja niiden 

rikkomisesta rangaistaan. Botermans siis erottaa pelin leikistä, koska toisessa on enemmän sääntöjä 

kuin toisessa. (Botermans 1990, 9–13.) 

3. Pelaaminen 

Pelien pelaaminen kuuluu harrastuksiin, joka ylittää kaikki kulttuurilliset, poliittiset ja kielelliset 

muurit. Pelejä pelataan kaikkialla maailmassa. Vaikka eri kulttuureissa ja maissa pelit ovat erilaisia, 

niissä on paljon samaa. Varhaisimmat tiedot peleistä ja pelaamisesta löytyvät 4000 vuotta ennen 

ajanlaskumme alkua. Mutta on olettavissa, että pelejä on pelattu aikojen alusta saakka. Monet pelit 

ovat saaneet alkunsa uskonnollisista rituaaleista. Kun näkee esimerkiksi koulun pihassa lasten 

hyppäävän ruutua, niin tuskin nämä iloisesti välituntia viettävät lapsukaiset tiedostavat sitä, että 

kyseessä on antiikin labyrinttimyytteihin perustuva, sielun matkaa taivaaseen kuvaava, rituaali. 

Monet tämän päivän pelivälineistä, kuten arpakuutiot ja dominot ovat alun perin olleet ennustamista 

varten. Ajan saatossa ennustaminen jäi taka-alalle, mystinen merkitys unohtui ja pelaaminen nousi 

oleellisemmaksi funktioksi. (Botermans 1990, 9–13.) Tuolta aikojen alusta on pitkä matka tähän 

päivään, mutta pelit ja pelaaminen kiinnostavat meitä vähintään yhtä paljon tänään kuin silloin 

ennen. Olkoon kulttuuri, kieli, politiikka, uskonto tai muu vastaava eroavaisuus miten suuri ja 
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toisistaan poikkeava tahansa niin kaikki kuitenkin joskus pelaavat, ovat pelanneet ja mahdollisesti 

tulevat pelaamaan. Teoksessa Man, Play and Games (1984) Caillois listaa oleellisimmat 

pelaamiseen liittyvät määrittelyt seuraavalla tavalla: 

1. Vapaus 

Jos pelaaminen ei olisi vapaaehtoista, se menettäisi viehättävyytensä ja ilon tuottamisen. 

2. Erkaantuminen 

Pelaaminen on irrotettu ajasta ja paikasta.  

3. Epämääräisyys 

Pelistä ei voi ennalta tietää miten siinä itse kullekin pelaajalle käy 

4. Tuottamattomuus 

Pelaaminen ei tuota materiaalia, ei varallisuutta eikä muitakaan hyödykkeitä oikeaan 

elämään. 

5. Sääntöjen noudattaminen 

Pelin säännöt kumoavat pelaamisen ajaksi tavallisen elämän lait, pelissä pelataan niin kuin 

säännöt sanovat ja jokainen pelaaja noudattaa niitä. 

6. Mielikuvituksellisuus 

Kaikki pelaajat tietävät mikä on pelin ”henki”. Pelatessa ollaan ikään kuin toisessa 

maailmassa, kuin missä yleensä ollaan. (1984, 3–11.) 

Vaikka pelaaminen on kaikille tuttua, harvoin pelatessa kuitenkaan tulee mietittyä sitä 

kokonaisuutta, mitä pelaaminen on. Caillois aloittaa määrittelyn pelaamisen vapaudesta. On täysin 

totta, että pelaamisen on oltava vapaaehtoista. Jos ajatellaan käytännössä tilannetta, että henkilön 

pitäisi pelata esimerkiksi peliä nimeltä Monopoli (Hasbro) kolmen muun ystävänsä kanssa. Jos 

tämä yksi henkilö heistä ei mielellään pelaisi sitä, mutta yhteisön painostuksesta hänen pitäisi sitä 

peliä lähteä pelaamaan, niin uskon että peli kestäisi alle kymmenen minuuttia. Perustelen tämän 

sillä, että tämä yksilö, joka lähti pelaamaan vasten tahtoaan, pystyy vesittämään koko pelaamisen 

tunnelman siinä ajassa ja sen jälkeen kenenkään mielestä Monopoli-peli ei tunnu enää, siinä 

hetkessä, hyvältä ajatukselta.  

Toteamus, että ”pelaaminen on irrotettu ajasta ja paikasta”, todentuu oman kokemuksen kautta. Jos 

olen pelaamassa jotain hauskaa seurapeliä ja olen uppoutunut siihen pelaamisen maailmaan ja 

käykin niin, että puhelimeni soi, niin silloin tuntuu, kuin minut riuhtaistaisiin irti sieltä pelin 

suomasta maailmasta pois tavalliseen maailmaan. 
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Peli ei ole peli, jos pelaaja tietää oman pelisuorituksensa kohtalon jo ennen kuin peli edes alkaa. 

Aina voi toki huijata, mutta jotenkin tuntuu, että jos huijaamalla voittaa pelissä niin tuskin siitä silti, 

edes sille, joka voittajaksi sitten todetaan, on kovinkaan paljon iloa voitostaan. Ajatellaanpa 

esimerkiksi pelaajaa, joka on päättänyt takuuvarmasti voittaa Afrikan Tähti- pelin. Hän merkkaa 

Afrikan tähden taustapuoleen jonkin muille huomaamattoman merkin ja laittaa sen heti oman 

lähtökaupunkinsa lähimpään kohtaan. Peli kestää noin kaksi minuuttia ja voittaja on löytynyt, mutta 

oliko kaikilla kivaa, pelasivatko kaikki samoilla säännöillä, oliko kyseessä edes pelaaminen, tuskin. 

Peli ei tuota mitään, mutta siinä pelaamisen irti oleminen ajasta ja paikasta onkin niin kiehtovaa. 

Vaikka pelaaja olisi oikeassa elämässään hyvinkin pienituloinen, niin siellä pelin sisällä hänellä voi 

olla taloudelliset asiat todella hienosti. Esimerkiksi Monopolissa pelaaja on saanut Erottajalle 

rakennettua hotellin ja kuinka ollakaan hyvä ystävä joutuu pysähtymään juuri siihen kohtaan ja 

jälleen on 40000 enemmän paperiseteleitä kotiutettu. Toisaalta, tässä yhteydessä, oikean rahan 

pelejä on vaikea jättää tarkastelematta. Jani Kinnunen, (2010), tarkastelee artikkelissaan rahapelien 

olemusta tavallisten pelien kentässä. Kinnusen mukaan rahapelejä ei ole nähty aidoiksi peleiksi 

vaan pelien rajatapauksiksi. Peliin liittyvä raha ei sovi tavallisten pelaamiseen liittyvien 

määrittelyjen kehysten sisään. Lähes mitä tahansa peliä voi pelata rahalla. Sovitaan panos, minkä 

jokainen osallistuja laittaa peliin ja voittaja korjaa koko potin. Raha on pakollinen tekijä 

rahapelissä, mutta pelin ollessa käynnissä siihen suhtaudutaan kuin leikkirahaan. (Kinnunen 2010, 

42 - 54) Raha on hauska pelin jännitystä nostattava tekijä. Harva pelaa esimerkiksi Texas hold`em 

pokeripeliä pelkillä leikkirahoilla. Rahapelit johtavat joskus liian suuriin pelaajan panoksiin ja 

silloin pelaaja voittaessaan voi ostaa omakotitalon ja hävitessään sen joutuu myymään. Koska 

rahapelin vaikutukset saattavat olla jopa kohtalokkaat, on perusteltua, siinäkin mielessä, pitää 

rahapelit pelaamisen määrittelyn rajavyöhykkeellä. 

Säännöt ovat oleelliset pelissä kuin pelissä. Edellä mainitsin, että pelaaja merkkaa Afrikan tähden 

nappulan, niin sekin kertoo, miten paljon peli menee pieleen ja rikkoo pelaamisen harmonian, kun 

pelataan sääntöjen vastaisesti. On lukemattomia pelejä joissa on mukana säännöt ja niitä 

useimmiten noudatetaan, mutta mikään ei estä soveltaa niitä sääntöjä. Jos niin tehdään, niin uudet 

sovelletut säännöt ovat pätevät säännöt siinä missä alkuperäisetkin. Pääasia, että ne ovat kaikille 

samat.  

Lähdettäessä vapaaehtoisesti mukaan pelaamaan, on silloin jo ensimmäinen yhteinen sopimus tehty 

siitä, että haluaa pelata, tietää hyppäävänsä uuteen maailmaan jossa on omat sääntönsä ja samalla 

siirtyy, ehkä tiedostamattaankin uuteen ulottuvuuteen niin kuin myös muut pelaajat. 
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3.1. Pelien luokittelua  

Pelien valtava määrä ja niiden monipuolisuus vaatii sen, että niitä on luokiteltava. Caillois 

kategorioi pelit neljään eri luokkaan. (2001, 12–13.) Pelien luokittelu perustuu siihen onko niiden 

rooli kilpailu, sattuma, jäljittely tai huimaus (agòn, alea, mimicry, ilinx). Mitä enemmän pelissä tai 

leikissä on soveltamisen mahdollisuuksia tai mitä vähemmän niissä on tarkkaan määriteltyjä 

sääntöjä niistä Caillois käyttää termiä ”paidia”. Kun peli tai leikki on sidottu sääntöihin ja, kun 

niissä on vähemmän soveltamisen varaa, niihin Caillois käyttää termiä ”ludus”. Koska nämä termit 

eivät sulje pois toisiaan on niiden osuus peleissä suurempi kuin toinen tai joissain tapauksissa lähes 

yhtä suuri. (Caillois 2001, 12–13.) Tämän saman asian toteaa Frans Mäyrä (2004, 426–427.) 

hieman suoraviivaisemmin teoksessa Leikin Pikkujättiläinen: 

”Ranskalainen filosofi Roger Callois (1958/2001, 12–13) erotteli pelit neljään perustavasti toisistaan eroavaan 

ryhmään, joiden jokaisen "pelillisyys" on luonteeltaan oman laatuistaan ja erityistä. "Agon"-pelit Calloisin jaottelussa 

perustuvat kilpailulle ja konfliktille, kun "mimikry"-pelit puolestaan ovat perustaltaan jäljittelyä ja eläytymistä. Kolmas 

pelityyppi, "Ilinx" sisältää pelit joiden mielihyvä liittyy huimaukseen tai fyysisiin elämyksiin kuten erilaisissa pelillisissä 

huvipuistolaitteissa, kuten vuoristoradoilla. Viimeinen pelityyppi "alea" perustuu sattumaan ja onneen; tyypillisiä 

esimerkkejä ovat noppapelit tai lotto. Lisäksi Callois tekee vielä perustavamman asteen erottelun tiukoista säännöistä 

vapaan leikin (paidia) ja tiiviimmin sääntöihin pohjautuvan pelillisyyden (ludus) välillä.” 

Seuraavassa on tarkoitus tarkastella edellä mainittuihin luokitteluihin liittyviä esimerkkejä. 

Kilpailu (Agòn) 

Suuri osa peleistä pitää sisällään kilpailua. Esimerkiksi Shakki tai biljardi on hyviä esimerkkejä. 

Koska kilpailuhenkisissä peleissä jokainen haluaa voittaa, niin se voittamisen halu pitää yllä 

pelaamiseen liittyvää hetkeä, niin, että kaikki ovat siinä voimakkaasti läsnä. Kilpailu ja kilpailun 

voittaminen ovat varmastikin aina olleet ihmisen elinkaaressa jotenkin mukana. Sisarukset ovat jo 

pienenä kilpailleet keskenään kaikesta mahdollisesta, mitä lapsuuteen vain saattaa sopia. 

Esimerkiksi kuka syö ruokansa nopeammin tai kuka saa ensimmäisenä ulkovaatteet päälleen. 

Toisaalta, tämän päivän televisiotarjonta on täynnä tavallisten ihmisten välistä kilpailua, jonkun 

sensaatiomaisten suurin pudottaja – tai paras laulaja kilpailujen välillä, unohtamatta ohjelmaa, jossa 

20 asukasta suljetaan kolmeksi kuukaudeksi koppiin ja tirkistellään kenen hermot kestää. Yhteinen 

motiivi kaikissa on se mahtava tunne, kun yksi korotetaan jalustalle, ylitse muiden.   
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Sattuma (Alea) 

Monissa peleissä sattuma tuo jännityksen elementin. Esimerkiksi arpakuutio tuo tullessaan peliin 

sattuman vaikutuksen, täten pelaaminen ei ole täysin pelaajan omassa kontrollissa. Sattumaan 

perustuvia pelejä on paljon. Esimerkiksi Kimble (Tactic), Yatzy (Tactic), Afrikan tähti (Peliko) ja 

monet muut vastaavanlaiset ovat tällaisia. Pelaaminen on oikukasta ja pelaamisen viehätys tuleekin 

jatkuvista uniikeista tapahtumista. Pelaaja on sattuman armoilla. Todellisen sattuman osuuden 

ohella sattuman kokemisen voimakkuudella on merkitystä. Intuitio ehkä sanoo, että ruletti on 

puhdasta sattumaa, mutta Black Jack peliin pystyy omalla laskentatyöskentelyllä vaikuttamaan, jos 

sellaisen kyvyn omaa. Vastaavasti voisi miettiä, mikä tekee sen, (vai tekeekö) että viimeisenä Black 

Jack pöydässä oleva pelaaja vaikuttaa pystyvänsä parhaiten vaikuttamaan jakajan häviöön.   

Luokiteltaessa pelejä kilpailun ja sattuman luokkaan niiden rajaa ei voida selkeästi asettaa, sillä 

niissä on paljon samaa. Perusteluna, että sattuman vaikutuksen alaisessa noppapelissä on kyseessä 

tavallaan myös kilpailu. Ajatellaanpa vaikka Yatzy peliä, siinäkin on kilpailu voimakkaasti läsnä, 

sillä siinä pystyy onnettaren lisäksi puhtaasti taktikoimaan, että minkä viiden kuution saalin 

milloinkin merkkaa itselleen. Vastaavasti sattumalla voi olla osuutensa peliin, joka alustavasti 

vaikuttaisi puhtaasti kilpailuun luokiteltavaan peliin. Jalkapallopeli vaikuttaisi puhtaasti kilpailulta, 

mutta pelin alussa kuitenkin heitetään kolikkoa ja oikein arvannut joukkueen kapteeni saa päättää, 

kumpi pelaa mahdollista auringon paistetta vastaan ensimmäisen erän. Toisen erän alkaessa aurinko 

on jo saattanut laskea, joten sattuma on määrännyt toiselle joukkueelle selkeän edun.  

Jäljittely (Mimicry) 

Pelatessa irrottaudutaan tavallisesta maailmasta ja siirrytään uuteen ulottuvuuteen, pelin maailmaan. 

Toisaalta joissakin peleissä jätetään oma itse pelin ulkopuolelle ja muututaan joksikin toiseksi, 

silloin on kysymyksessä jäljittely. Lapsilla kyseessä on usein esimerkiksi jonkun aikuisen ammatin 

roolipeli/leikki. Kyseessä voi olla kotiäiti, veturinkuljettaja, lentäjä, lääkäri tai sopivilla liikkeillä ja 

äänillä jopa lentokone. Vaihtoehtoisia rooleja on lukematon määrä. Samoin kyseessä voi olla jokin 

supersankari tai ihan perus- marsilainen. Jäljittelyn funktiona on, että pelaajilla on hauskaa ja 

hauskaksi asian tekee se, että on kivaa olla välillä jokin ihan muu kuin itsensä. Moni aikuinen 

varmasti löytää omista lapsuus- ja nuoruusmuistoistaan jäljittelyksi luokiteltavia pelejä ja leikkejä. 
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Huimaus (Ilinx) (Caillois, 2001, 12–13.) 

Nimensä mukaisesti huimaus-tyyppisissä peleissä tyypillistä on leikin tietty rajuus. Sitä syntyy 

hyppimisestä, riepottelusta, pyörimisestä, kutittelusta ja vastaavasta vapaasta riehumisesta. 

Muutaman vuoden ajan on Suomeenkin rantautunut iso trampoliini. Sellaisen voi nähdä lähes 

jokaisen lapsiperheen takapihalla. Trampoliinissa voi esimerkiksi kolme lasta hyvinkin nopeasti 

keksiä jonkun hauskan pelin, jossa vauhti on melkoista ja trampoliinin antaman efektin ansiosta 

voidaan se luokitella huimaukseen kuuluvaan peliin. Tämän edellisen mainitsen siksi, että 

hankimme viime kesänä trampoliinin kolmelle lapsellemme ja luulin, että se on vain hyppimistä 

varten, mutta olen sivusta seurannut niitä lukemattomia eri pelejä ja leikkejä, joita lapset ovat 

keskenään siellä kehitelleet.  

Seuraavaksi on tarkoitus kaventaa näkökulmaa ja siirtyä leikkien ja pelien kautta oppimispeleihin. 

4. Oppimispelit 

Kummasta olisi oikeampi puhua, oppimispeleistä vai opetuspeleistä? Erkki ja Leila Pehkonen 

pohdiskelevat asiaa niin, että ”on mukavampi puhua oppimispeleistä, kuin opetuspeleistä, koska 

oppimisen pitäisi mielestämme mennä opetuksen edelle”. (Pehkonen & Pehkonen 1993, 7.) Olen 

mielelläni heidän kanssaan samaa mieltä, koska se tuntuu niin päin oikeammalta. Oppimispelin 

määrittelyyn on välttämättä lisättävä tavallisten pelien määrittelyn lisäksi myös käsitteiden käyttö, 

päättelemistaitojen harjaannuttaminen ja saatujen uusien tietojen arvioiminen. Matemaattisissa 

oppimispeleissä, niin kuin oppimispeleissä yleensäkin esiintyy ongelmia, jotka pelissä on 

ratkaistava. Pelatessa oppilas saa käyttää luovaa ajattelua. Sosiaalinen kasvatus toteutuu myös, 

koska pelejä pelataan useimmiten ryhmissä.(1993) Pehkonen vetää yhteen pelien tehtävän 

matematiikan opetuksessa seuraavasti: Pelin on opetettava, kerrattava opetettua asiaa, luotava 

luokkaan myönteinen ilmapiiri ja edistettävä sosiaalista toimintaa luokassa. (Pehkonen 1993, 6–10.)  

4.1. Oppimispelien käytöstä 

Pelit yleensäkin ovat käyttökelpoisia kouluikäisten, kuin myös alle kouluikäisten 

ajattelutoimintojen kehittymisessä. Siinä, missä alle kouluikäinen pelatessaan hankkii koulussa 

tarvittavia sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja, niin kouluikäinen oppii käyttämään paremmin 

omaksumiaan tietojaan ja taitojaan sekä suunnittelemaan parempia toimintastrategioita. Saarelan 

mukaan pelejä ei käytetä oppimisen ja ajattelutaitojen kehittämisen apuvälineinä paljon. Syynä 

saattaa olla kasvattajien tiedon puute erilaisista peleistä. Epätietoisuutta saattaa olla myös pelien 

käyttömahdollisuuksista tai vaikuttavuudesta lapsen kehitykseen. Yleisestä epätietoisuudesta 
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huolimatta Saarela toteaa, että pelit soveltuvat, sekä varhaiskasvatukseen, että kouluun. Kouluikää 

ennen aloitetulla pelien pelaamisella voidaan muokata lapsen koulussa tarvitsemia valmiuksia. 

Samalla voidaan ottaa huomioon lapsen omat oppimistarpeet, jotka ovat aina yksilölliset. 

Pelaamisen kautta alle kouluikäiselle syntyneillä taidoilla ja koulussa tarvittavilla taidoilla on paljon 

yhteneväisyyksiä. Pelaaminen vaatii keskittymistä ja huomion kiinnittämistä pelissä asetettuihin 

tavoitteisiin. Toiminta on samalla päämääräsuuntautunutta ja sääntöjen määräämää. Opiskeleminen 

koulussa vaatii muiden muassa juuri näitä taitoja. Oppimispelien pelaaminen on mielekäs tapa 

oppia ajattelemaan ongelmanratkaisua uusista ja näkökulmista sekä pelatessa oppii toimimaan 

sovittujen sääntöjen mukaan. Loogis-matemaattinen ajattelu ja sosiaaliset taidot kehittyvät melkein 

itsestään. (Saarela 1993, 208–227.)   

4.2. Kohti avoimempaa matematiikan opetusta 

Matematiikan opetukseen käytettävästä ajasta suuri osa kuluu mekaaniseen harjoitteluun ja 

kertaamiseen. Soveltaminen ja ongelman ratkaiseminen jää vähemmälle. Oppilaat kokevat usein 

rutiininomaiset tehtävät ikävinä ja turhina. Oppimispeleillä pelaaminen voi olla ainakin yksi keino 

tehdä perustaitojen harjoittaminen mielenkiintoisemmaksi. Pelaaminen tarjoaa haasteita kaiken 

tasoisille oppilaille. Pelit ovat edukseen myös tukiopetuksessa ja yleensäkin lisäämässä myönteisten 

asenteiden kehittymistä matematiikkaa ja yleisemmin oppimista ja opiskelua kohtaan. (Pehkonen 

1993, 6–10.) 

Oppimispelit saattavat myötävaikuttaa myös siihen, että yleensä huonommin menestynyt oppilas 

saattaa pelissä pärjätä menestyneempää oppilasta paremmin. Omatkin kokemukseni pelien käytöstä 

oppitunnilla puoltavat tätä ajatusta. Yleisesti huonommin menestyvän oppilaan yllättävä 

paremmuus luonnollisesti tuo oppilaalle itseluottamusta ja mahdollisesti lisää mielenkiintoa 

matematiikkaa kohtaan. Pitäessäni matematiikan tuntia ammattiopiston oppilaille aiheeseen 

liittyvää kehittämääni oppimispeliä käyttäen, kävi niin, että tunnin päättyessä oppilaat harmittelivat 

tunnin päättymistä, he olisivat halunneet vielä jatkaa pelaamista. Tämä mielipide koski koko 

luokkaa, ja samalla saatoin havaita, että siinä kohtaa matematiikka todellakin kiinnosti kaikkia 

oppilaita eikä niin ollut käynyt jokaisella matematiikan tunnilla. Mainittakoon myös, että samainen 

koulu hankki erään toisen matemaattisen oppimispelin, jossa säännöt olivat niin moniselitteiset, 

pitkät ja hankalat, että oppilaiden mielenkiinto kyseisen pelin pelaamiseen meni sääntöjä 

tulkittaessa. Monesti olenkin kuullut, että olkoon mikä peli tahansa kyseessä, niin siinä pitää olla 

selkeät, yksinkertaiset ja helposti omaksuttavat säännöt.  
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Sekä Euroopassa että sen ulkopuolella oppimispelit ovat olleet pitkään käytössä. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että oppimispelejä käyttämällä laskemisen perusvalmiudet eivät ainakaan huonone. 

Samoin on todettu, että sopivien pelien avulla voidaan kehittää muun muassa 

ongelmanratkaisutaitoja ja päättelykykyä. (Bright 1986, 5–6.)  

Peruskoulun opetussuunnitelmassa 6. – 9. luokkalaisille asetetut tavoitteet ovat seuraavat: 

Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 

• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

  matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 

• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 

• loogista ja luovaa ajattelua 

• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 

• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja   

perustelemaan päätelmiään  

• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 

• näkemään säännönmukaisuuksia 

                      • työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. 

(Opetushallitus 2004, 163) 

Edellä mainituista tavoitteista esimerkiksi oppilaan loogisia ajattelutoimintoja ja luovuutta voidaan 

tukea kehittämällä uusia tilanteita oppimispelien avulla. Usein pelejä pelataan pareittain tai 

ryhmissä. Tällöin keskittyminen, pitkäjänteisyys, sekä ryhmässä toimiminen kohentuu pelejä 

pelatessa. Samoin oppilas saa esittää ratkaisujaan pelikavereille ja pelaamisen jälkeen oppilaat ovat 

kiinnostuneita keskustelemaan peliin liittyvästä aiheista, jotka ilman pelaamista olisivat saattaneet 

tuntua vähemmän kiinnostavilta. Oppimispelejä pelattaessa opettajan ei välttämättä tarvitse 

motivoida oppilaitaan päivän aiheen opiskeluun, sillä peli toimii hyvänä motivaation lähteenä. Mikä 

sitten tekee sen, että pelaamisesta innostuu? Virtasen mukaan ihmisellä on tavanomaisena 

luonteenpiirteenä pelaamisen vietti ja voittamisen tahto, tai ainakin tietoisuus siitä 

mahdollisuudesta, että ”myös minä voin voittaa”. (Virtanen 1995, 34–38.) 
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4.3. Strategiapelit  

Strategiapelit oletettavasti ovat kaikkein hyödyllisimpiä ajattelutoimintojen kehittämisen kannalta. 

Strategiapeleissä pelaaja joutuu miettimään mahdollisimman monta mahdollista siirtoa ennakkoon. 

Mitä enemmän oppilas on järjestelmällisempi ja loogisempi, sitä paremmin hän strategiapelissä 

pärjää ja samalla kehittää matemaattista ja loogista ajattelukykyään. Strategiapelit eivät kuitenkaan 

ole kovin täsmällisiä tietyn aihealueen oppimiseen. Opettajan saattaa olla vaikea arvioida, mitä 

oppituntiin kuuluvaa aihetta oppilaat strategiapeliä pelatessaan kehittävät. Luova opettaja löytänee, 

niin halutessaan, täsmällisesti sopivan strategiapelisovelluksen, mutta se vaatii opettajalta asiaan 

paneutumista. (Virtanen 1995, 34–38.) 

 

4.4. Matemaattiset oppimispelit 

Oppimispelien avulla voidaan saavuttaa myönteisiä kokemuksia matematiikasta. Pelien on 

kuitenkin oltava sopivan tasoisia. Sekä liian helpot, että liian vaikeat pelit saattavat viedä 

opiskelijoiden mielenkiinnon. Jotta oppimispelit olisivat mahdollisimman optimaalisessa käytössä, 

opettajan pitää olla niitä käyttäessään yhtä suunnitelmallinen kuin perinteistä oppituntiaankin 

tehdessään. Oppimispelejä ei käytetä vain pelaamisen vuoksi. Peli pitää olla meneillään olevaan 

aihealueeseen sopiva ja ajallisesti on suunniteltava, miten kauan pelataan sekä miten usein pelataan. 

Virtanen toteaa, että pelikerta saisi kestää noin puolet oppitunnista ja oppimispelejä pelattaisiin 

harvemmin kuin kerran viikossa. Virtanen perustelee, että liika pelaaminen ja ei-sopivien pelien 

käyttö saattavat aiheuttaa vastareaktion ja oppilaat alkavat inhota pelaamista. Säilyttääkseen pelien 

motivoivan vaikutuksen opettajan kannattaa olla huolellinen valitessaan oppitunnilla käytettävät 

pelit ja pelaamisen ajankohdat. (Virtanen 1995, 34–38.) 

5. Pelit ja oppiminen 

Monilla opettajilla on hyviä kokemuksia oppimispelien käytöstä. Tätä työtä tehdessäni olen 

kuitenkin huomannut, että empiirisiä tutkimuksia pelien ja oppimistulosten suhteista on vähän. 

Kankaanrinta (1980, 18–19) olettaa tämän johtuvan siitä, että tutkimukset pelien ja oppimistulosten 

välillä kohtaavat helposti vaikeuksia, sillä oppimistulokseen vaikuttavien muuttujien määrä on suuri 

ja lisäksi eri muuttujien määrällinen vaikutus on tuntematon. Kuitenkin tutkijat ovat tulleet 

tulokseen, että oppimispelien käyttö on hyvin voimakas opetuksen tekniikka, koska se pakottaa 

oppilaat osallistumaan oppituntiin luoden samalla myönteisen ilmapiirin luokkaan. Käytettäessä 
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oppimispelejä voi opettaja tehdä havaintoja ja mittauksia siitä miten oppilaat peliin suhtautuvat. 

(Kankaanrinta 1980, 18–19.)  

6. Oppimispelien jakoa 

Pelit voidaan jakaa peleihin, joihin liittyy opetettavan aiheen sisältöä ja peleihin, jotka eivät liity 

opetettavaan aiheeseen. Kankaanrinnan (1980, 10–16) mukaan sellaisetkin pelit, jotka eivät sisälly 

oppitunnin aihealueeseen voivat silti olla opettavaisia. Hyvällä oppimispelillä saisi mielellään olla 

selkeä ja hyvä oppimisen tavoite, toisaalta tavoitteen ei välttämättä tarvitse liittyä tunnin aiheeseen, 

tärkeää on, että se edistää sellaista kasvamista, joka on tavoitteeksi koulussa asetettu. Teoksessa 

”Pelit ja simuloinnit kouluopetuksessa” Kankaanrinta jakaa oppimispelit myös bloomilaisen, 

(Bloom 1971, 271–277) tavoitetaksonomian mukaan osaaminen jaetaan kuuteen vaatimustasoon: 

tietäminen, ymmärtäminen, soveltaminen, analysoiminen, syntetisoiminen ja arvioiminen. 

Tietämisen, ymmärtämisen ja soveltamisen luokkaan kuuluvat selkeän yksinkertaiset harjoituspelit. 

Esimerkkinä tietämisen, ymmärtämisen ja soveltamisen luokkaan sopivista peleistä voisi olla ”laiva 

on lastattu”-peli, jossa laiva on lastattu vieraan kielen substantiiveilla. Samoin dominopelistä saa 

tehtyä lukuisia erilaisia sovelluksia moneen opetettavaan aihealueeseen, jotka kuuluvat kyseiseen 

luokittelun kolmen ensimmäisen luokan piiriin. Kaikki vaikeammat pelit kuuluvat analyysin, 

synteesin ja arvioinnin luokkaan. Tällöin on kyseessä sellaiset pelit, jotka edellyttävät palaajilta 

itsenäistä harkintaa ja tietojen yhdistämistä kokonaisuuksiksi. Kankaanranta mainitsee niihin 

esimerkkinä roolipelit ja simuloinnit. (Kankaanrinta 1980,17–25.) Koska roolipelit, (esim. rooli 

pelataan hallituksen kokous ja täten opitaan kokouskäytäntöä) ja simuloinnit, (esimerkiksi 

paloharjoitus) vaativat opettajalta tavallista enemmän luovuutta, suunnitelmallisuutta ja aikaa, niin 

uskaltaisin todeta, että valtaosa käytettävistä oppimispeleistä kuuluvat edellä mainittuihin kolmeen 

ensimmäiseen luokitukseen eli tietämiseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  

Kankaanrinta (1980, 17–25) toteaa, että kognitiivisen oppimisen alueella oppimispelejä ei ole 

missään tutkimuksissa voitu osoittaa muita opetusmuotoja tehokkaammaksi, vaikkakin ne tuovat 

opetukseen iloa ja hauskuutta ja eivät ainakaan huononna oppimista. (vrt. Bright 1986) 

Kankaanrinta mainitseekin, että oppimispelien käytöstä voi tehdä mittauksia, siitä miten oppilaat 

peleihin suhtautuvat. 
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7. Aikaisempia tutkimuksia oppimispeleistä 

Helsingin yliopiston normaalikoulun lukion ensimmäisen luokan oppilaat pelasivat maantietoon 

liittyvää oppimispeliä. Pelaamisen jälkeen tehtiin oppilaille arviointikysely, josta ilmeni, että 

oppilaiden asenteet oppimispelejä kohtaan olivat myönteiset. Tuloksista ilmeni muun muassa, että 

50 % oppilaista piti pelaamista keskimääräistä hyödyllisempänä ja 83 % opettavaisena.   Ketään 

oppilaista ei ollut sitä mieltä, että kaksi pelaamiseen käytettyä oppituntia olisi mennyt hukkaan. 

Laajemmassa tutkimuksessa, joka tehtiin Tapiolan koulun 6. – 9. luokille tiedusteltiin mitä mieltä 

oppilaat olivat pelistä opetusmuotona, kävi ilmi, että kaksi kolmasosaa oppilaista pitivät pelaamista 

erinomaisena tai hyvänä opetusmuotona. Lisäksi seitsemäsluokkalaisilta tiedusteltiin maantietoon ja 

biologiaan liittyen, että jos jostain alueesta pitää opiskella nimistö, millä tavalla opiskelet sen 

mieluiten? Tuloksissa peli osoittautui suosituimmaksi opetusmuodoksi, lisäksi vaihtelevat työtavat 

ja kartanpiirustus olivat suosittuja. Lisäksi Kankaanrinnan tutkimuksessa kävi ilmi, että peleistä 

pitäminen ei korreloi koulumenestyksen tai sukupuolen kanssa. Virtanen toteaa, että pelien on 

oltava sopivan tasoisia, sekä liian helpot, että liian vaikeat pelit saattavat viedä opiskelijoiden 

mielenkiinnon. (Virtanen 1995, 34 - 38) Sama asia kävi ilmi Kankaanrinnan tutkimuksessa. 

Kankaanrinta toteaa, että pelin pitää olla vaikeusasteeltaan sopiva, jotta se toimii opetuksessa. Liian 

vaikea peli koetaan ikävänä ja turhauttavana. Liian helppo peli puolestaan koetaan ajan tuhlauksena. 

(Kankaanrinta 1980, 17–25.) 

Kankaanrinnan teokseen on poimittu yksi seitsemäsluokkalaisen oppilaan mielipide oppimispelien 

käytöstä. Lainaan sen tähän työhöni suoraan, kunnioittaen kyseisen oppilaan hienosti kirjoitettua 

mielipidettä. Tässä on vastauksia yhdeltä nuorelta mieheltä osittain niihin kysymyksiin, joita olen 

tässä työssäni etsimässä, vaikkakin matematiikan puolella. 

”Mielipide maantiedon ja biologian peleistä 

Mielestäni pelit ovat varsin hyviä opetusvälineitä tietyissä tilanteissa. Kun oppilaat ovat tehneet kaikki kurssin tehtävät 

tai eivät jostain syystä halua tehdä niitä, voidaan pelien avulla heille järjestää jotain oppimisen kannalta ilmeisesti 

hyödyllistäkin tehtävää. Toisaalta voi pelejä pelattaessa tehtävien teko unohtua kokonaan. Mielestäni opettavaistakin 

peliä pelattaessa oppiminen tapahtuu hitaammin kuin vapaamuotoisessa opiskelussa edellyttäen ettei ”vapaamuotoinen 

opiskelu” mene pelkäksi jutteluksi. 

Opetuksen kannalta parhaan pelin ongelma on varsin hankala. Jos peli on opettavainen, ei se oppilaan mielestä 

yleensä ole hauska. Jos peli on hauska, ei sitä pelattaessa yleensä tarvitse oppia mitään. Jos pelien pelaamisella 

pyritään opettamaan, on ilmeisesti edellinen vaihtoehto parempi. Jos taas pelien avulla pyritään pitämään oppilaat 

paikoillaan luokassa ja biologian tai maantieteen parissa, on jälkimmäinen vaihtoehto käyttökelpoisempi. 

Mielestäni pelit soveltuvat parhaiten pitämään oppilaan mielenkiinnon aineen parissa sellaisinakin tunteina, jolloin 

heillä ei ole ”mitään tekemistä.” Varsinaiseen opettamiseen ne tuskin soveltuvat” 24.5.1978 Heikki Tuuri 7 C 
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Yhdysvalloissa, Länsi-Virginian yliopistossa tutkittiin oppilaiden mieltymyksiä oppimispeleihin. 

Tutkittavana ryhmänä olivat lääketieteen opiskelijat. Kyseisessä yliopistossa otettiin käyttöön 

uudenlainen oppimisalusta ja se puettiin oppimispelin asuun. Lääketieteen oppilaille valmistettiin 

heidän oppialueeseensa sopiva pelilautapeli. Pelissä pääsi eteenpäin noppaa heittämällä ja koko 

pelilaudan reitti eteni niin, että aina kun pelaaja pysähtyi johonkin ruutuun, hänelle esitettiin jokin 

lääketieteeseen liittyvä kysymys. Pelilauta ja kysymykset oli rakennettu niin, että mitä pidemmälle 

pelissä eteni, sitä vaikeammiksi kysymykset muuttuivat. Huomioitavaa on, että kaikki peliä varten 

laaditut 400 kysymyskorttia olivat sisällöltään lääketieteen opiskelijoille opetettavia asioita. Peliä 

pelasivat sekä lääketieteen tiedekunnassa työskentelevät henkilöt, että lääketieteen opiskelijat. 

Pelaamisen jälkeen peliin osallistuneille tehtiin likert-kysely ja kyselyn tulokset olivat erittäin 

myönteiset. Kyselyn vastausvaihtoehtoina olivat seuraavat: strongly agree, agree, neutral, disagree 

ja strongly disagree. Kyseisessä tutkimuksessa pisteytys oli laadittu niin, että vaihtoehto ”erittäin 

samaa mieltä” pisteytettiin viiteen pisteeseen ja siitä eteenpäin pisteytykset olivat 4,3,2 ja 1 pistettä. 

Osa väitteistä tarkasteli valmistetun pelin designia, joka ei ehkä ole niin oleellista, mutta 

esimerkiksi väite: ”Pelaaminen motivoi oppimaan ja lukemaan enemmän lääketiedettä” sai 

oppilailta keskiarvoksi 4,65. Tämän lisäksi on mainittava muutama väite lisää ja niiden keskiarvot:  

1. Voisin joskus perinteisen oppitunnin sijaan pelata oppimispeliä. Keskiarvo: 4,97. 

2. Mielestäni peli oli haastava. Keskiarvo: 4,81. 

3. Jos tietää vastaukset kaikkiin 400 kysymykseen, se on hyvä perusta lääketieteelliselle 

tietotaidolle. Keskiarvo: 4,78. 

4. Kaiken kaikkiaan kokemus oppimispelin käytöstä opetuksen välineenä oli erinomainen. 

Keskiarvo 4,85. 

Lääketieteen laitoksen oma väki vastasi myös pelaamisen jälkeen esitettyyn kyselyyn. Heidänkin 

antamat tulokset olivat samaa suuruusluokkaa. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulosten 

oppimispelimyönteisyys oli musertavan ylivoimainen. Kyseinen tutkimus päättyy pohdiskeluun, 

miten oppimispelin käyttöä voisi tutkia lisää. Tutkimus ehdottaa, että olisi tarkasteltava mitä eroa 

olisi tuloksilla, jos peliä pelattaisiin säännöllisin väliajoin, kärsisikö oppimispelin/pelien käyttö 

jonkinlaisen inflaation vai pysyisivätkö tulokset ennallaan? (Ogershok, 2004, 514 – 517.)         

8. Tutkimuksen suorittaminen 

Tarkoituksena oli saada tietoa peruskoulun yläasteen oppilaiden mielipiteistä oppimispelien 

käytöstä matematiikan tunnilla. Tiedonkeruu toteutettiin lomakekyselyllä. Orientaationa kyselyyn 

pelattiin kahta oppimispeliä.  
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8.1. Lomakekyselyn rakenne 

Koska aikaisempia tutkimuksia ei, suurista etsinnöistä huolimatta, kovinkaan helposti löytynyt, oli 

itsenäisesti pohdittava, millaisella kyselyrakenteella empiirinen tutkimus tehtäisiin. 

Metsämuuronen, (2009) toteaa, että asennetta mittaavat testit on pyritty tekemään 

intervalliasteikollisiksi. Keskeisimmäksi mittarityypiksi Metsämuuronen mainitsee Likert-asteikon. 

Kyseistä asteikkoa käytetään muun muassa, kun koehenkilö arvioi omaa käsitystään esitettyyn 

väitteeseen. (Metsämuuronen 2009, 70.)  Tämä Metsämuurosen oppi johdatti lomakekyselyn 

rakenteen lopulliselle uralleen. Aiheena oli oppimispelien käyttö oppilaiden näkökulmasta, likert- 

kysely todentui lomakkeen rakenteeksi. Päädyttiin kolmeen pääteemaan ja viiteentoista osion 

rakenteeseen, koska näillä pystyttiin pääteemat kattamaan ja kysely silti pysyi kohtuullisen 

pituisena yläkoulun oppilaiden vastattavaksi.  Pyrkimyksenä oli pitää kysely sen verran lyhyenä, 

että yläkoulun oppilaat miettisivät vastauksiaan tosissaan eivätkä vastaisi sattumanvaraisesti mitä 

tahansa. Kyselylomake on liitteenä 7.  

Oppilaiden suhtautumista oppimispelien käyttöön matematiikan opiskelussa tutkittiin yhtäältä 

tarkastelemalla oppilaiden vastauksia osioittain ja toisaalta tutkimalla suurempia kokonaisuuksia 

muodostamalla osioista summamuuttujia. Kyselylomakkeista saadut pisteet ovat lähes 

alkuperäisessä asussaan summamuuttujia laskettaessa. Mainittakoon kuitenkin, että väitteet 2, 7 ja 

11 on pisteytetty käänteiseen suuntaan. Tämä johtuu siitä, että kyseisten väitteiden pisteytys meni 

sitä pienemmäksi, mitä enemmän oppilas oli oppimispelimyönteisemmällä kannalla. Seuraavassa 

on summamuuttujien esittely. 

S = väite 1 + väite 2 (käänteisenä)+ väite 3 +…+ väite 6 + väite 7 (käänteisenä) + väite 8 + … + 

väite 11 (käänteisenä) + väite 12 + … + väite15. 

 Summamuuttuja S kuvaa asennetta oppimispeleihin yleisellä tasolla.  

S1 = väite 1 + väite 3 + väite 8 + väite 11 (käänteisenä) + väite 12 + väite 4.  

Summamuuttuja S1 kuvaa oppilaiden tuntoja pelien avulla oppimisesta. 

S2 = väite 9 + väite 13 + väite 5.  

Summamuuttuja S2 antaa suuntaa oppimispelien käytön yhteen sivutuotteeseen, eli lisääkö 

oppimispelien käyttö, oppilaiden mielestä, sosiaalista kanssakäyntiä luokassa. 

S3 = väite 6 + väite 10 + väite 14 + väite 15. 
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Summamuuttuja S3 kokoaa oppilaiden kokemuksellisuuden, eli saako oppilas oppimispelien 

käytöstä positiivisen kokemuksen.  

Koko viidentoista osion testille eli muuttujalle S Cronbachin alfa kerroin oli 0,788, jota voidaan 

pitää kelvollisena. Metsämuuronen (2009) toteaa, että reliabiliteetti on aina alfaa korkeampi. 

(Metsämuuronen 2009, s.550.) Mainittakoon vielä, että summamuuttujaa S ja sen Cronbachin alfaa 

laskettaessa oli kolmen väitteen tulokset asetettava käänteiseen järjestykseen. Kyseiset kolme 

kysymystä sisälsivät väitteitä, joiden pisteytys suureni jos oppimispeleihin suhtauduttaisiin 

kielteisesti ja toiseen suuntaan päinvastoin. Summamuuttujien S1, S2 ja S3 alfa-kertoimet olivat 

0,696 (S1); 0,682 (S2) ja 0,646 (S3). 

8.2. Aineiston hankinta 

 

Saatuani kyselylomakkeen kelvolliseksi otin yhteyttä 27. päivä, tammikuuta, 2011 Tampereen 

Tesoman yläasteen matematiikan opettajaan, jonka asenne oli erittäin myönteinen empiiristä 

tutkimustani kohtaan. Lisäksi sain kyseisen yläasteen apulaisrehtorilta luvan tutkimuksen 

suorittamiseen. Tutkimuksen suorituspäivä oli 17.2.2011. Pidin kuudelle eri ryhmälle yhden 

matematiikan tunnin jokaiselle. Ryhmistä kaksi oli seitsemättä luokkaa, kaksi kahdeksatta luokkaa 

ja kaksi yhdeksättä luokkaa. Kyselyn johdantona peluutin oppilailla kahta oppimispeliä. Toinen 

peleistä oli keksimäni matemaattinen oppimispeli kaikille ja kaiken ikäisille. Edellä mainitun pelin 

esittelin jo aiemmin. Peli sai myöhemmin nimekseen Kuutigo. Peluutin Kuutigo -pelin 

”ensimmäisen asteen yhtälöt”- sovellusta. Lisäksi toisena oppimispelinä otin kyselyn johdannoksi 

Ähtäriläisen matematiikan opettajan Juhani Huhtamäen keksimän pelin Random Equal.  

Ajan käytön suunnittelin niin, että tunnin alun pakollisiin, uuden hahmon sisääntulorituaaleihin ja 

syihin, miksi olen luokkaan saapunut, sekä pelin sääntöjen kertomiseen ja pelien jakamiseen, kuin 

myös oppilaiden jakamiseen 3-4 hengen ryhmiin ottaisi aikaa noin 7 minuuttia. Lisäksi Likert-

kyselyn vastaamiseen menisi noin kymmenen minuuttia. Täten pelaamiselle jäisi aikaa siinä välissä 

noin 28 minuuttia.   

Arvioni ajankäytöstä osui kutakuinkin oikeaan lukuun ottamatta sitä, että lomakkeen täyttämiseen 

meni hieman vähemmän kuin arvioimani seitsemän minuuttia. Toisen ryhmän kanssa olin asiasta jo 

viisaampi, joten pelaamiseen käytettiin muutama minuutti enemmän, kuin mitä ensimmäisen 

ryhmän kanssa.  
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Pelaamisen jälkeen jaoin oppilaille kyselylomakkeen. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 106 oppilasta 

jakautuen luokkatasoille taulukon 9 mukaisesti. 

Taulukko 5. Kyselyyn vastanneet oppilaat, 

  Luokkataso 

  7. 8. 9. Yht. 

Tyttöjä 21 22 19 62 

Poikia 14 14 16 44 

Yhteensä 35 36 35 106 

 

9. Tutkimustulokset 

9.1. Osiokohtaiset tarkastelut 

Oppimispelikyselyn osiokohtaiset suorat jakaumat ovat liitteessä 1. Yleishavaintona voidaan todeta, 

että oppilaiden suhtautuminen oppimispelien käyttöön oli hyvinkin positiivista. Tarkastellaan 

lähemmin osioita, joissa asiaa kysyttiin suorimmin suhtautumista oppimispeleihin, niiden 

opettavaisuutta, ”lapsellisuutta” ja pelien kiinnostavuutta ts. osioita 

1. Oppimispelien pelaaminen on opettavaista. 

11. Matematiikkaa opitaan parhaiten laskemalla eikä pelaamalla 

7. Oppimispelit sopivat paremmin ala-asteelle kuin yläasteelle. 

8. Oppimispeli lisää opetettavan aiheen kiinnostusta. 
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Kuvassa on väitteestä 1 kootun aineiston ympyrädiagrammit. 

 

Kuva 6. Suhtautuminen pelien opettavaisuuteen 

Ympyrädiagrammeista voidaan yleisesti todeta, että suhtautuminen oppimispelien opettavaisuuteen 

oli myönteistä. Myönteisyys on havaittavissa kaikilla luokkatasoilla. Seitsemännen luokan 

oppilaista tytöt ja pojat ovat muodostaneet hieman erilaisen mielipiteen, mutta kuitenkin vain yhden 

yksikön erolla, ollen täten väitteestä, joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. 

Yhdeksännen luokan oppilaista jokunen oppilas on ollut täysin eri mieltä oppimispelien 

opettavaisuudesta. 

Seuraavassa graafisessa esityksessä on ympyrädiagrammien avulla hahmoteltuna tulokset oppilaille 

esitettyyn väitteeseen joka tarkasteli matematiikan oppimista pelaten/laskien. 
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Kuva 7. Suhtautuminen matematiikan oppimiseen pelien avulla vs. laskemalla 

Tuloksista havaitaan, että täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väitteestä on luokkatasosta tai 

sukupuolesta riippumatta, yhdeksännen luokan tyttöjä lukuun ottamatta, vähintään puolet. 

Havaittavissa on lisäksi, että yhdeksännen ja kahdeksannen luokan pojat ovat huomattavasti 

enemmän oppimispelien puolella kuin samanikäiset tytöt. 

Seuraavassa ympyrädiagrammisarjassa tarkastellaan oppilaiden asennoitumista oppimispelien 

sopivuutta ala- ja yläasteelle 
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Kuva 8. Suhtautuminen pelien sopivuuteen ala- tai yläasteelle 

Kuvaajista on havaittavissa, että oppilaiden mielestä oppimispelit eivät kuulu pelkästään ala-

asteelle. Yhdeksännellä luokalla olevat sekä tytöt, että pojat ovat jossain määrin täysin samaa mieltä 

väitteen kanssa, mutta toisaalta seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla ollaan melko laajasti eri 

mieltä esitetyn väitteen kanssa. 
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Seuraavassa kuvassa on väitteestä 8 kootun aineiston ympyrädiagrammit. 

  

Kuva 9. Suhtautuminen opetettavan aiheen kiinnostuksen lisäämiseen oppimispelien avulla 

Havaittavissa on, että jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä on valtaosa eritellyistä 

ryhmistä, pois lukien kahdeksannen luokan pojat. Seitsemännen luokan oppilaiden tyttöjen ja 

poikien suhtautuminen esitettyyn väitteeseen on myönteistä, mutta tytöt ovat huomattavasti 

enemmän jokseenkin samaa mieltä kuin pojat, jotka puolestaan ovat enemmän täysin samaa mieltä 

kuin tytöt. Yleisesti ottaen Kuvan 4. ympyrädiagrammeista on havaittavissa myönteinen 

suhtautuminen mahdolliselle oppimispelien konkreettiselle hyödylle. 

9.2. Suhtautumiserot tyttöjen ja poikien välillä sekä luokkatasoittain 

Tarkastellaan asiaa ensin yksittäisten osioiden tasolla ja selvitetään t-testillä, onko kerätyn aineiston 

vastauksissa tyttöjen ja poikien keskiarvoissa tilastollisesti merkitseviä eroja. Levenen testin avulla 

tarkastellaan ensin, ovatko varianssit yhtä suuret kummankin sukupuolen vastauksissa. Koska 

tilastollinen merkitsevyys p (sig. 2.) on useimmissa tapauksissa suuri, voidaan todeta, ettei 
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tilastollisesti merkitseviä sukupuolieroja ole. Mainittakoon kuitenkin, että väitteessä 12. (Minusta 

tuntuu, että pelatessani oppimispeliä opin puolivahingossa), p = 0,053, joten pientä oireilua 

sukupuolten väliltä saattoi havaita. Voidaan päätellä, että sukupuolten välillä ei ole tilastollisesti 

merkitseviä eroja tässä oppimispelikyselyssä. (Liitteet 2 ja 3) 

Likert asteikolla 1-4 neutraalina suhtautumisena voidaan pitää arvoa 2,5. Tarkastellaan t-testin 

avulla poikkeaako suhtautuminen oppimispeleihin tilastollisesti merkitsevästi suuntaan tai toiseen 

arvosta 2,5. Havaitaan, että merkitsevyystaso p on melkein kaikissa vastauksissa 0,000 ja keskiarvot 

arvoa 2,5 korkeampia. Voidaan täten tehdä johtopäätös, että kyselyyn vastanneet oppilaat 

suhtautuvat keskimäärin positiivisesti oppimispelien käyttöön. Tätä vastaava t-testi on liitteessä 4. 

Tutkitaan seuraavaksi tyttöjen ja poikien keskiarvojen ja luokkakohtaisten keskiarvojen mahdollisia 

eroja summamuuttujissa S, S1, S2 ja S3. 

Taulukko 6. Keskiarvot ja keskihajonnat summamuuttujittain tytöillä ja pojilla 

Summamuuttuja 

Keskiarvo Keskihajonta 

Tytöt Pojat Tytöt Pojat 

S  46,3871 45,1364 5,51705 6,74999 

S1 15,9032 14,9773 2,29547 2,98437 

S2 10,5968 10,4091 1,53067 1,96857 

S3 11,6774 11,5227 2,23808 2,39659 

 

Koska tyttöjen ja poikien keskiarvoissa on havaittavissa olevia eroavaisuuksia, on vielä t-testin 

avulla tehtävä keskiarvojen erojen tilastollinen testaus. Testauksessa saatu t-arvo on matala ja 

kaksisuuntaisen testauksen p-arvo on 0,297. Nollahypoteesina on ollut, että tyttöjen ja poikien 

välillä ei ole eroa summamuuttujassa S. Vaikka olikin havaittavissa, että jotain eroavaisuuksia 

sukupuolten välillä olisi ollut niin keskiarvot eivät kuitenkaan eroa toisistaan merkitsevästi. T-testi 

on liitteessä 5. 

Seuraavaksi tarkastellaan summamuuttujien S1, S2 ja S3 t-testin arvoja etsien vastausta 

kysymykseen, onko sukupuolten välisessä keskiarvotarkastelussa merkitseviä eroja. Saadut t-arvot 

ovat matalia ja kaksisuuntaisten testausten p-arvot ovat 0,074 (S1); 0,582 (S2) ja 0,734 (S3). 

Nollahypoteesina on ollut, että tyttöjen ja poikien välillä ei ole eroa summamuuttujissa S1, S2 ja S3. 

Vaikka olikin havaittavissa, että jotain eroavaisuuksia sukupuolten välillä olisi ollut, niin keskiarvot 

eivät kuitenkaan eroa toisistaan merkitsevästi. T-testit on liitteessä 6. 
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Vastaavasti luokkatasoittain keskiarvot ja keskihajonnat vaihtelivat seuraavasti summamuuttujissa 

S, S1, S2 ja S3. 

 

Taulukko 7. Keskiarvot ja keskihajonnat summamuuttujittain luokilla 7-9. 

Summamuuttuja Keskiarvo Keskihajonta 

  7.lk 8.lk 9.lk 7.lk 8.lk 9.lk 

S 47,1429 44,6944 45,8 4,82727 5,47628 7,49039 

S1 15,9714 15,2222 15,3714 2,03623 2,60890 3,14442 

S2 10,6857 10,3056 10,5714 1,171106 1,68725 1,78697 

S3 11,9714 10,9444 11,9429 1,77376 2,12394 2,78592 

 

Seuraavassa tarkastellaan yllä olevasta taulukosta saadun datan perusteella eri luokkatasoilla 

todettujen keskiarvojen erojen tilastollista merkitsevyyttä t-testin avulla. 

Taulukko 8. T-testin tulokset 

  S S1 S2 S3 

luokat sig. sig. 2-tailed sig. sig. 2-tailed sig. sig. 2-tailed sig. sig. 2-tailed 

7 - 8 0,062 0,050 0,089 0,183 0,987 0,349 0,108 0,050 

7 -9 0,015 0,376 0,04 0,347 0,656 0,785 0,005 0,959 

8 -9 0,210 0,479 0,49 0,828 0,658 0,521 0,112 0,093 

 

Yllä olevasta taulukosta havaitaan, että kaksisuuntaisten testausten p-arvot (sig. 2-tailed) ovat 

melko korkeita vertailtaessa keskiarvoja luokkien 7 - 8, 7 - 9 ja 8 - 9 välillä.  Nollahypoteesina on 

ollut, että luokkien välillä ei ole eroa summamuuttujissa S, S1, S2 ja S3. Luokkien väliset 

keskiarvot eivät poikkea merkitsevästi summamuuttujissa S, S1, S2 ja S3. T-testit liitteissä 7, 8 ja 9. 

Luokkatason yhteyttä oppimispelien käyttöön tutkittiin varianssianalyysillä. Varianssianalyysi 

osoitti (Testisuureen F arvot ja näiden tilastolliset merkitsevyydet sig on esitetty liiteessä 3.), ettei 

suhtautumisessa kysyttyihin oppimispelien käytön vaikutuksiin ole merkitseviä eroja. 

Varmistukseksi tehtiin vielä post hoc- testi, jossa saattaa tarkastella mahdollisen yhteyden 

merkitsevyyttä joka väitteeseen ja verrata luokkia keskenään joka luokka erikseen jokaisen luokan 

kanssa. Myös post hoc- testi osoittaa, että tilastollisesti ei ole merkitsevää, millä luokalla vastaaja 

on ollut. Varianssianalyysin ja Post hoc- testin tulokset ovat liitteissä 10 ja 11. 
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9.3. Tyypillisimmät suhtautumistavat pelaamiseen matematiikan oppitunneilla 

Klusterianalyysilla testattiin, löytyykö oppilaista samantapaisesti oppimispelien käyttöön 

matematiikan tunneilla suhtautuvia ryhmiä. Klusterianalyysillä eli ryvästämällä pyritään 

yhdistämään havaintoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. (Metsämuuronen 2005, 878 - 879) Tässä 

työssä etsitään klusterianalyysin avulla vastaajaryhmiä, jotka ovat vastanneet samantapaisesti 

esitettyihin väitteisiin. Klusterointi tehtiin, käyttäen muuttujina osiokohtaisia yksittäisiä muuttujia, 

sekä summamuuttujia. Klusteroimalla tarkasteltiin yksittäisistä muuttujista väitteitä 1 sekä 4. Koska 

otoskoko oli alle 200, oli perusteltua käyttää hierarkista klusterianalyysiä. 

9.3.1. Summamuuttujan S klustererointi 

Tarkastellaan aluksi summamuuttujasta S tehdyn klusterianalyysin dendrogrammia. 

Kuva 9. Dendrogrammi summamuuttujasta S. 

 

 

←Klusteri 1 

←Klusteri 2 

 

←Klusteri 3 
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Koska alkuperäinen dendrogrammi oli tulostuskooltaan niin suuri, on yllä olevaa dendrogrammia 

pienennetty sopivammaksi. Alkuperäinen dendrogrammi kuitenkin ilmoittaa kaikki muuttujat, 

vaikka ne eivät yllä olevassa kuvassa kaikki näykään. Poimitaan dendrogrammista kolme klusteria 

ja pyritään nimeämään ne. Ensimmäiseksi on tarkasteltava, mitkä muuttujat jokaiseen klusteriin 

liittyvät? Mikä on jokaisen muuttujan yksilökohtainen summa summamuuttujassa S? 

Muodostuneisiin klustereihin asettuneet muuttujat on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 9.  Summamuuttajan S muuttujat summat ja klusterit 

Muuttuja S, klusteri 1 Muuttuja  S, klusteri 2 Muuttuja S, klusteri 3 

101 48 37 44 86 34 

106 48 92 44 98 34 

4 48 30 44 66 36 

38 48 34 44 103 35 

59 48 87 43 83 31 

12 48 91 43 89 32 

22 48 45 43 100 29 

72 49 47 42 
  84 49 50 42 
  20 49 1 42 
  54 49 43 42 
  68 49 44 42 
  36 49 39 39 
  46 49 77 41 
  24 49 82 41 
  75 50 3 41 
  78 50 55 41 
  5 50 67 40 
  57 50 90 40 
  60 50 23 40 
  19 50 53 40 
  49 50 63 40 
  15 50 31 40 
  17 50 51 37 
  9 50 56 37 
  10 50 33 37 
  8 50 48 37 
  81 47 52 39 
  85 47 61 39 
  14 47 40 39 
  35 47 42 39 
  62 47 16 38 
  26 47 25 38 
  27 47 

    18 47 

    80 45 

    88 45 

    65 45 

    73 46 

    102 46 

    21 46 

    29 46 

    32 46 

    104 56 

    105 56 

    93 56 

    6 55 

    70 55 

    13 57 

    95 53 

    99 53 

    2 53 

    7 53 

    71 53 

    94 54 

    79 52 

    97 52 

    28 52 

    69 52 

    74 52 

    58 52 

    76 51 

    96 51 

    11 51 

    41 51 

    64 51 
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Seuraavassa taulukossa on keskiluvut summamuuttujan S klustereista 1,2 ja 3. 

Taulukko 10. Keskiarvo ja keskihajonta summamuuttujan S klusterista 1, 2 ja 3. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

S_klust_1 66 45 57 49,85 2,931 

S_klust_2 33 37 44 40,55 2,195 

S_klust_3 7 29 36 33,00 2,449 

Valid N (listwise) 7     

 

Oppilailla oli vastattavanaan 15 väitettä. Kaikkein parhaimmassa tapauksessa summamuuttujaan S 

kertyisi 15*4=60 pistettä. Klusterin 1 keskiarvo on 49,85. On perusteltua todeta, että klusteri 1 

edustaa niitä oppilaita, jotka pitävät oppimispelien käyttöä oppitunnilla erittäin myönteisenä asiana.  

Havaitaan, että klusteriin 2 kuuluva oppilasjoukko, (n = 33), on pienempi kuin klusterissa 1, (n = 

66). klusterissa 2 keskiarvo on matalampi kuin klusterissa 1. Maksimipistemäärän ollessa 60 

voidaan todeta, että klusterin 2 keskiarvo 40,55 on edelleen melko hyvä. Voidaan todeta, että 

summamuuttujan S klusteri 2 edustaa oppilaita, jotka pitävät oppimispelien käyttöä kohtalaisen 

myönteisenä asiana. 

Taulukosta 13 on havaittavissa, että klusteriin 3 kuuluu huomattavasti vähemmän oppilaita kuin 

klustereihin 2 ja 1. Klusteriin 3 kuuluvien oppilaiden pistemäärät summamuuttujassa S asettavat 

keskiarvon 33 pisteeseen. Havaittavissa on myös, että tämän klusterin koko on, (n = 7) melko pieni. 

Voidaan todeta, että summamuuttujan S klusteri 3 edustaa oppilaita, jotka pitävät oppimispelien 

käyttöä neutraalin myönteisenä asiana. Kansanomaisemmin voisi sanoa, että tähän klusteriin 

kuuluvien oppilaiden mielestä on aivan sama, pelataanko vai ei.  

Tehtäessä klusterianalyysia summamuuttujasta S, joka edusti oppimispelien käyttöön liittyvän 

asennoitumisen kokonaiskuvaa, havaittiin, että valtaosa kyselyyn vastanneista kuului klusteriin 1. 

Kyseisen klusteri edusti erittäin myönteistä suhtautumista oppimispelien käyttöön. Klusteriin 1 

kuului n.62 % oppimispelikyselyyn vastanneista oppilaista. Klusteri 2 edusti oppilaita, joiden 

mielestä oppimispelien käyttö on kohtalaisen myönteinen ilmiö. Klusteriin 2 kuului n. 31 % 

oppimispelikyselyyn vastanneista oppilaista.  Klusteriin 3 kuului oppilaiden pienin joukko, (n = 7). 

Klusteri 3 edusti neutraalin myönteistä asennetta oppimispelien käyttöä kohtaan. 
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9.3.2. Summamuuttajan S1 klusterointi  

Tarkastellaan seuraavaksi summamuuttujasta S1 tehdyn klusterianalyysin dendrogrammia. 

Kuva 10. Summamuuttujasta S1 saadun klusterianalyysin dendrogrammi. 

    

Poimitaan dendrogrammista yllä osoitetut kolme klusteria ja nimetään ne. Ensimmäiseksi on 

tarkasteltava, mitkä muuttujat jokaiseen klusteriin liittyvät ja mikä on jokaisen muuttujan 

yksilökohtainen summa summamuuttujassa S1. Dendrogrammista poimitut klusterien 1, 2 ja 3 

muuttujat ja niiden summat ovat seuraavassa taulukossa. 

 

←Klusteri 3 

←Klusteri 2 

←Klusteri 

1 
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Taulukko 11. Denrogrammista poimittujen klusterien 1, 2 ja 3 muuttujat sekä niiden yksilökohtaiset 

summat Summamuuttujassa S1. 

Muuttuja S1_klust_1 Muuttuja S1_klust_2 Muuttuja S1_klust_2 

95 16 104 20 100 9 

106 16 105 20 48 9 

5 16 93 19 89 8 

81 16 97 19 33 11 

84 16 2 19 103 11 

46 16 71 19 52 10 

62 16 79 19 98 10 

35 16 60 19     

44 16 70 19     

15 16 49 19     

32 16 58 19     

12 16 6 19     

14 16 13 19     

9 16 96 18     

90 15 99 18     

92 15 7 18     

20 15 76 18     

80 15 94 18     

82 15 68 18     

73 15 74 18     

77 15 59 18     

76 18 64 18     

72 15 27 18     

50 15 28 18     

65 15 19 18     

42 15 26 18     

45 15 10 18     

34 15 101 17     

38 15 102 17     

29 15 4 17     

30 15 75 17     

21 15 78 17     

23 15 57 17     

87 14 69 17     

88 14 41 17     

3 14 54 17     

51 14 24 17     

85 14 36 17     

43 14 17 17     

47 14 22 17     

18 14 8 17     

31 14 11 17     

63 13         

91 13         

16 13         

55 13         

61 13         

40 13         

53 13         

37 13         

39 13         

66 12         

86 12         

1 12         

25 12         

56 12         
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Taulukko 12. Keskiarvot ja keskihajonnat summamuuttujan S1 klustereista 1, 2 ja 3. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

S1_klust_1 56 12,00 18,00 14,5536 1,36074 

S1_klust_2 42 17,00 20,00 18,0000 ,91064 

S1_klust_3 7 8,00 11,00 9,7143 1,11270 

Valid N (listwise) 7     

 

Summamuuttujassa S1 oppilailla oli vastattavanaan 5 väitettä, näin ollen parhaimmassa tapauksessa 

summamuuttuja S1 saisi yhdeltä oppilaalta korkeintaan 20 pistettä. Klusterin 1 keskiarvo on 

14,5536. Summamuuttuja S1 kuvasi oppilaiden mieltymystä, oppimispelien opettavaisuudesta. 

Voidaan todeta, että summamuuttujan S1 klusteri 1 edustaa niitä oppilaita, joilla on melko 

myönteinen näkemys asiasta. Kyselyyn osallistui 106 oppilasta. Tähän klusteriin kuului 56 

oppilasta, eli yli 50% koko joukosta.  

Summamuuttujan S1 klusterin 2 keskiarvo on 18,0000. Voidaan todeta, että summamuuttujan S1 

klusteri 2 edustaa niitä oppilaita, joilla on erittäin myönteinen näkemys oppimispelien 

opettavaisuudesta. Tässä parhaiten menestyneeseen summamuuttujan S1 klusteriin osui 42 kyselyyn 

osallistujaa. 

Summamuuttujan S1 klusterin 3 keskiarvo on 9,7143. Voidaan todeta, että summamuuttujan S1 

klusteri 3 edustaa niitä oppilaita, jotka ovat kyseenomaisesta asiasta ainakin jossain määrin eri 

mieltä. Klusteriin kolme ”osallistui” 7 oppilasta.  

 

9.3.3. Summamuuttujan S2 klusterointi 

 

Summamuuttuja S2 antaa suuntaa oppimispelien käytön yhteen sivutuotteeseen, eli lisääkö 

oppimispelien käyttö, oppilaiden mielestä, sosiaalista kanssakäyntiä luokassa? Seuraavaksi 

laaditaan klusterianalyysi summamuuttujasta S2. 
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Kuva 11. Dendrogrammi summamuuttujasta S2. 

 

 

Taulukko 13. Keskiarvo ja keskihajonta summamuuttujasta S2. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Summamuuttuja S2  

[Interaktio/sos.kanssakäynti 

q_9 + q_13 + q_5] 

106 4 12 10,52 1,720 

Valid N (listwise) 106     
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Dendrogrammi ei anna selkeästi toisistaan erottuvia klustereita. Summamuuttujasta S2 voidaan 

kuitenkin todeta, että vastaajat ovat olleet samoilla linjoilla pohtiessaan sosiaalisen kanssakäymisen 

lisääntyvyyttä oppimispelien valloittamassa ympäristössä.  Summamuuttujassa S2 sisälsi summan 

kolmesta väitteen vastauksista. Maksimi oli siis 12 pistettä. Taulukossa 18 on havaittavissa että 

jotkin vastaajista olivat antaneet 4 pistettä summamuuttajalle S2. Heitä oli 2 oppilasta. Toki he 

muodostavat oman klusterinsa, mutta sillä ei ole tässä niin suurta painoarvoa. Yleisesti ottaen 

voidaan päätellä, että oppilaat kokevat sosiaalisen kanssakäynnin kohentuvan kun oppitunnilla 

pelataan. Tätä ajatusta tukee summamuuttujan S2:n keskiarvo ja keskihajonta.  

9.3.4. Summamuuttujan S3 klusterointi 

Aikaisemmin totesin, että summamuuttuja S3 kokoaa oppilaiden kokemuksellisuuden, eli saako 

oppilas oppimispelien käytöstä positiivisen kokemuksen. Seuraavassa klusterianalyysia kuvaava 

dendrogrammi summamuuttujasta S3. 

Kuva 12. Dendrogrammi summamuuttujasta S3 

 

←Klusteri 1 

←Klusteri 2 

←Klusteri 3 

←Klusteri 4 
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Poimitaan dendrogrammista edellisessä taulukosta löytyneet neljä klusteria nimetään ne. 

Ensimmäiseksi on tarkasteltava, mitkä muuttujat klustereihin liittyvät ja mitkä ovat jokaisen 

muuttujan yksilökohtainen summa summamuuttujassa S3. Dendrogrammista poimitut klusteri 1 - 

4:n muuttujat ovat seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 14. Summamuuttujan S3:n muuttujat ja klusteriryhmät 

muuttuja klust_1_S3 muuttuja klust_2_S3 muuttuja klust_3_S3 muuttuja klust_4_S3 

84 12 92 10 95 16 83 9 

106 12 102 10 99 16 98 9 

1 12 27 10 13 16 16 9 

60 12 65 10 104 15 67 9 

80 12 91 10 105 15 82 9 

43 12 62 10 70 15 52 9 

44 12 63 10 85 15 53 9 

36 12 35 10 94 15 50 9 

37 12 45 10 71 15 51 9 

29 12 31 10 74 15 47 9 

30 12 90 11 93 14 48 9 

19 12 101 11 97 14 33 9 

26 12 3 11 6 14 40 9 

12 12 81 11 78 14 23 9 

18 12 87 11 79 14 86 7 

8 12 68 11 76 14 89 7 

10 12 77 11 41 14 42 7 

88 13 55 11 57 14 66 8 

96 13 59 11 20 14 103 8 

2 13 39 11 28 14 25 8 

73 13 49 11 9 14 56 8 

75 13 32 11 11 14 61 8 

64 13 34 11 7 14 100 5 

69 13 4 11         

54 13 22 11         

58 13             

38 13             

46 13             

21 13             

24 13             

15 13             

17 13             

4 13             

14 13             
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Taulukko 15. Summamuuttuja S3:n klusteriryhmien keskiarvot ja hajonnat 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

S3_klust_1 34 12,00 13,00 12,5000 ,50752 

S3_klust_2 25 10,00 11,00 10,6000 ,50000 

S3_klust_3 23 14,00 16,00 14,5652 ,72777 

S3_klust_4 23 5,00 9,00 8,3478 1,02730 

Valid N (listwise) 23     

 

Summamuuttujaan S3 oli koottu väitteitä, joiden tuloksista voitiin koota vastausta laajempaan 

kysymykseen, eli saako oppilas oppimispeleistä positiivisen kokemuksen? Summamuuttujassa S3 

oli neljä väitettä. Maksimipistemäärä olisi ollut 16 pistettä. Summamuuttuja S3 klusteriryhmässä 3 

soveltui 23 vastaajaa ja tämän ryhmän keskiarvo oli 14,5652. Huonoimmillaankin klusteriryhmässä 

4 keskiarvo oli yli 8. Voidaan todeta, että muutamasta oppilasta lukuun ottamatta lähes kaikki 

pitivät saamaansa oppimispelituntia positiivisena kokemuksena. Klusteriryhmät voisi jaotella niin, 

että kokemus olisi ollut kiitettävä (ryhmä 3), hyvä (ryhmä 1), tyydyttävä (ryhmä 2) tai välttävä 

(ryhmä 4). 

9.4. Klusterianalyysi kahdelle yksittäiselle väitteelle 

Tarkastellaan vielä kahta yksittäistä kyselylomakkeen väitettä ja tehdään niille klusterianalyysi. 

Ensimmäisenä tarkastellaan väitettä 1, jossa väitettiin oppimispelien pelaamisen olevan 

opettavaista. Toisena tarkastelun kohteena on väite 4, jossa väitettiin oppimispelin vaikuttavan 

myönteisesti oppituntiin. 
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9.4.1. Klusterianalyysi väitteelle 1 

Tarkastellaan aluksi klusterianalyysin dendrogrammia väitteestä 1. 

Kuva 13. Dendrogrammi väitteestä 1. 

 

Havaitaan, että oppilaat ovat olleet melko samoilla linjoilla. Perusteluna se, että dendrogrammista ei 

löydy edes kolmea selkeästi poimittavaa klusteria. Tarkastellaan tarkemmin miten oppilaat ovat 

väitteeseen 1 vastanneet. 
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Taulukko 16. Väitteen 1 keskiarvo ja keskihajonta 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

[q_1] Oppimispelien 

pelaaminen on opettavaista 

106 1 4 3,17 ,654 

Valid N (listwise) 106     

 

Kuten taulukosta havaitaan, oppilaat ovat olleet keskimäärin jokseenkin samaa mieltä esitetyn 

väitteen kanssa. Jokseenkin samaa mieltä oli kyselylomakkeen pisteytyksessä 3 pistettä ja nyt kun 

keskiarvo on 3,17 ja keskihajonta 0,654, voidaan klusterianalyysi jättää tekemättä, koska oppilaat 

ovat olleet niin samoilla linjoilla, että väitteen 1 suhteen klustereita ei mainittavasti löydy. Toisaalta 

tämän osion tuloksena voidaan todeta oppilaiden samanmielisyys väitteen 1 suhteen. 
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9.4.2. Klusterianalyysi väitteelle 4. 

Väitteessä neljä esitettiin, että oppimispelien pelaaminen vaikuttaa myönteisesti oppituntiin. 

Seuraavassa kuvassa on dendrogrammi väitteelle 4. 

Kuva 14. Dendrogrammi väitteestä 4. 

 

Samoin, kuin väitteen 1 dendrogrammissa, myös tässä on havaittavissa, että klustereiteita ei 

muodostu kolmea tahi useampaa. Tarkastellaan väitteen 4 keskilukuja. 
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Taulukko 17. Keskiarvo ja keskihajonta väitteestä 4. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

[q_4] Oppimispeli vaikuttaa 

myönteisesti oppituntiin 

106 2 4 3,51 ,590 

Valid N (listwise) 106     

 

Yllä oleva taulukko selittää sen, miksi klustereita muodostui niin vähän väitteestä 4. Keskiarvo on 

3,51 ja keskihajonta 0,590. Samoin kuin väitteen 1 kanssa, voidaan tuloksena todeta, että oppilaat 

ovat olleet kautta linjan sitä mieltä, että oppimispeli vaikuttaa myönteisesti oppituntiin ja se on 

tutkimuksen kannalta kannustava seikka.  

10. Pohdinta 

Tutkimustulokset olivat oppimispelien pelaamista kohtaan myönteiset. Oppilaat pitivät 

oppimispeleillä toteutettua työtapaa opettavaisena ja motivoivana. Oppilaat pitivät pelien käyttöä 

myös keskinäistä vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä. On kuitenkin otettava huomioon, että 

kyseisessä koulussa ei ole liiemmin aikaisemmin pelattu oppimispelejä, joten pelatessamme 

oppitunnilla myönteiseen asennoitumiseen saattoi vaikuttaa jonkinlainen oppimispelien käytön 

uutuusarvo. Jatkotutkimuksena olisi hyödyllistä selvittää miten pitkäkestoinen oppimispelien käyttö 

mahdollisesti muuttaa oppilaiden suhtautumista työskentelyyn matematiikan tunneilla ja häviääkö 

kiinnostus pelaamiseen uutuudenviehätyksen kadottua.  Tutkimus osoittaa, että jos matematiikan 

opettaja joskus pohtii, miten oppitunti sujuisi, jos ottaisi jollekin tunnille pelejä, niin se voisi olla 

ihan hyvä ajatus. Moni opettaja on todennut, oppimispelien käytöstä keskustellessa, että niiden 

käyttö on paikallaan myös eriyttämisen kohdalla. Oppimispelistä tuskin kaikki pitää, toisaalta, 

sellaista opetusmenetelmää ei välttämättä olekaan, joka olisi jokaisen luokassa istuvan oppilaan 

mieleen. Jatkotutkimuksena olisi myös hyvä selvittää, minkälainen oppilastyyppi pitää/ei pidä 

oppimispeleistä. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu kyselyyn osallistuneiden oppilaiden aiempia 

todistuksia tai muita merkintöjä opiskeluhistoriasta. Mielenkiintoista olisi siis tietää, onko olemassa 

jokin tietty oppilasprofiili, joka eniten olisi kiinnostunut ja eniten pitäisi oppimispeleistä ja niiden 

käytöstä opetuksessa. Yleisesti saattaa olla ajatus, että pelaaminen on enemmän poikien kuin 

tyttöjen heiniä. Suurella otoskoolla ja oikeilla kysymyksillä selviäisi myös, että ovatko tytöt yhtä 

kiinnostuneita palikoista, korteista, merkeistä ja pelilaudoista, kuin pojat. Sukupuoleen liittyvä 

oppimispelitutkimus olisi siksikin paikallaan, että silloin opettaja saisi tukea oppimispelien käytölle. 

Erityisesti jos tutkimustulokset osoittaisivat, että oppimispelit ovat ihan yhtä ok sekä tytöille että 
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pojille. Jatkotutkimuksena olisi hyödyllistä myös selvittää minkälaiset opettajat suhtautuvat 

myönteisimmin oppimispelien käyttöön? Ovatko oppimispelien puolella enemmän nais-, kuin 

miesopettajat? Painottuuko oppimispelimyönteisyys enemmän ala-, vai yläasteelle? Vaihteleeko, 

opettajan vinkkelistä, oppimispelimyönteisyys, riippuen siitä, missä kaupungissa opettaja on töissä. 

Voidaanko Suomen karttaan piirtää jokin oppimispelimyönteisyyden alue? Lisäksi olisi hienoa 

saada kaikki matematiikan opetukseen liittyvät pelit yksien kansien sisälle. Kyseessä olisi varmasti 

melkoinen työ, mutta jos joku sen tekisi, saattaisi jostain vanhojen kirjojen ja vihkojen kätköistä 

löytyä paljon sellaisia ideoita, jotka ovat jo unohtuneet, mutta jotka olisivat edelleen erinomaisia 

opetukseen sopivia elementtejä.  
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Liite 1.  

 
Väite k-a k-h 1 2 3 4 

   
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä  Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä 

       1 
  

Oppimispelien pelaaminen on opettavaista 

 
3,17 0,654 1 (0,9%) 12 (11,3%) 61 (57,5%) 32 (30,2%) 

       2 
  

Oppimispelit ovat ensisijassa mukavaa ajanvietettä 

 
2,92 0,906 7 (6,6%) 27 (25,5%) 40 (37,7%) 32 (30,2%) 

       3 
  

Oppimispeli on hyvä vaihtoehto harjoitusmonisteelle 

 
3,47 0,795 4 (3,8%) 8 (7,5%) 28 (26,4%) 66 (62,3) 

       4 
  

Oppimispeli vaikuttaa myönteisesti oppituntiin 

 
3,51 0,590 0 (0%) 5 (4,7%) 42 (39,6%) 59 (55,7%) 

       5 
  

Oppitunti on innostavampi, kun käytetään oppimispelejä 

 
3,49 0,746 1 (0,9%) 13 (12,3%) 25 (23,6%) 67 (63,2%) 

       6 
  

Oppimispelit lisäävät mielenkiintoa opiskeluun 

 
3,10 0,792 3 (2,8%) 19 (17,9%) 48 (45,3%) 36 (34,0%) 

       7 
  

Oppimispelit sopivat paremmin ala-asteelle kuin yläasteelle 

 
2,04 0,827 29 (27,4%) 49 (46,2%) 23 (21,7%) 5 (4,7%) 

       8 
  

Oppimispeli lisää opetettavan aiheen kiinnostusta 

 
2,92 0,789 6 (5,7%) 19 (17,9%) 58 (54,7%) 23 (21,7%) 

       9 
  

Pelatessa oppitunti kuluu mukavasti, koska silloin saa työskennellä yhdessä 

 
3,53 0,693 1 (0,9%) 9 (8,5%) 29 (27,4%) 67 (63,2%) 

       10 
 

Matematiikan tunnilla saisi olla opetuspeltunteja useammin kuin kerran kuukaudessa 

 
3,47 0,733 0 (0%) 15 (14,2%) 26 (24,5%) 65 (61,3%) 

       11 
  

Matematiikkaa opitaan parhaiten laskemalla eikä pelaamalla 

 
2,24 0,911 25 (23,6%) 40 (37,7%) 32 (30,2%) 9 (8,5%) 

       12 
  

Minusta tuntuu, että pelatessani oppimispeliä, opin puolivahingossa 

 
2,85 0,954 9 (8,5%) 30 (28,3%) 35 (33,0%) 32 (30,2%) 

       13 
  

Jos pelataan, niin pelataan koko oppitunti 

 
3,50 0,759 3 (2,8%) 8 (7,5%) 28 (26,4%) 67 (63,2%) 

       14 
  

Koen oppimispelien pelaamisen yleensä jännittäväksi 

 
2,42 0,945 19 (17,9%) 39 (36,8%) 33 (31,1%) 15 (14,2%) 

       15 
  

Koen oppimispelien pelaamisen yleensä haastavaksi 

 
2,62 0,878 14 (13,2%) 26 (24,5%) 52 (49,1%) 14 (13,2%) 
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Liite 2.  

Group Statis tics  

  
Sukupuoli N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Luokka tyttö 62 7,97 ,809 ,103 

poika 44 8,05 ,834 ,126 

[q_1] Oppimispelien 
pelaaminen on 
opettavaista 

tyttö 62 3,21 ,484 ,061 

poika 44 3,11 ,841 ,127 

[q_2] Oppimispelit ovat 
ensisijassa mukavaa 
ajanvietettä 

tyttö 62 3,02 ,839 ,107 

poika 44 2,77 ,985 ,149 

[q_3] Oppimispeli on 
hyvä vaihtoehto 
harjoitusmonisteelle 

tyttö 62 3,52 ,784 ,100 

poika 44 3,41 ,816 ,123 

[q_4] Oppimispeli 
vaikuttaa myönteisesti 
oppituntiin 

tyttö 62 3,53 ,564 ,072 

poika 44 3,48 ,628 ,095 

[q_5] Oppitunti on 
innostavampi, kun 
käytetään oppimispelejä 

tyttö 62 3,52 ,718 ,091 

poika 44 3,45 ,791 ,119 

[q_6] Oppimispelit 
lisäävät mielenkiintoa 
opiskeluun 

tyttö 62 3,16 ,793 ,101 

poika 44 3,02 ,792 ,119 

[q_7] Oppimispelit 
sopivat paremmin ala-
asteelle kuin yläasteelle 

tyttö 62 1,98 ,799 ,102 

poika 44 2,11 ,868 ,131 

[q_8] Oppimispeli lisää 
opetettavan aiheen 
kiinnostusta 

tyttö 62 3,02 ,640 ,081 

poika 44 2,80 ,954 ,144 

[q_9] Pelatessa oppitunti 
kuluu mukavasti, koska 
silloin saa työskennellä 
yhdessä 

tyttö 62 3,55 ,670 ,085 

poika 44 3,50 ,731 ,110 

[q_10] Matematiikan 
tunnilla saisi olla 
opetuspelitunteja 
useammin kuin kerran 
kuukaudessa 

tyttö 62 3,44 ,760 ,097 

poika 44 3,52 ,698 ,105 

[q_11] Matematiikkaa 
opitaan parhaiten 
laskemalle eikä 
pelaamalla 

tyttö 62 2,16 ,834 ,106 

poika 44 2,34 1,010 ,152 

[q_12] Minusta tuntuu, 
että pelatessani 
oppimispeliä opin 
puolivahingossa 

tyttö 62 3,00 ,868 ,110 

poika 44 2,64 1,036 ,156 

[q_13] Jos pelataan niin 
pelataan koko oppitunti 

tyttö 62 3,53 ,593 ,075 

poika 44 3,45 ,951 ,143 

[q_14] Koen 
oppimispelien 
pelaamisen yleensä 
jännittäväksi 

tyttö 62 2,44 ,880 ,112 

poika 44 2,39 1,039 ,157 

[q_15] Koen 
oppimispelien 
pelaamisen yleensä 
haastavaksi 

tyttö 62 2,65 ,832 ,106 

poika 44 2,59 ,948 ,143 
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Liite 3. 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Luokka   0,182 0,671 -0,481 104 0,631 -0,078 0,162 -0,398 0,243 

      -0,479 91,007 0,633 -0,078 0,162 -0,4 0,245 

[q_1]    16,33 0 0,743 104 0,459 0,096 0,129 -0,16 0,352 

      0,682 63,099 0,498 0,096 0,141 -0,186 0,378 

[q_2]    1,633 0,204 1,368 104 0,174 0,243 0,178 -0,109 0,596 

      1,331 83,168 0,187 0,243 0,183 -0,12 0,607 

[q_3]    0,127 0,722 0,681 104 0,497 0,107 0,157 -0,205 0,419 

      0,676 90,422 0,501 0,107 0,158 -0,207 0,421 

[q_4]    0,988 0,323 0,471 104 0,638 0,055 0,117 -0,176 0,286 

      0,463 86,383 0,645 0,055 0,119 -0,181 0,291 

[q_5]    0,375 0,542 0,417 104 0,678 0,062 0,148 -0,231 0,354 

      0,41 87,047 0,683 0,062 0,15 -0,237 0,36 

[q_6]    0,201 0,655 0,887 104 0,377 0,139 0,156 -0,171 0,448 

      0,887 92,844 0,377 0,139 0,156 -0,172 0,449 

[q_7]    2,022 0,158 -0,794 104 0,429 -0,13 0,163 -0,454 0,194 

      -0,783 87,866 0,436 -0,13 0,166 -0,459 0,199 

[q_8]    13,908 0 1,425 104 0,157 0,221 0,155 -0,086 0,528 

      1,336 69,816 0,186 0,221 0,165 -0,109 0,55 

[q_9]    0,201 0,655 0,353 104 0,725 0,048 0,137 -0,224 0,32 

      0,347 87,545 0,729 0,048 0,139 -0,228 0,325 

[q_10]    0,995 0,321 -0,602 104 0,549 -0,087 0,145 -0,375 0,2 

      -0,611 97,236 0,543 -0,087 0,143 -0,371 0,196 

[q_11   3,158 0,078 -1 104 0,319 -0,18 0,18 -0,536 0,176 

      -0,968 81,225 0,336 -0,18 0,185 -0,549 0,189 

[q_12]    4,539 0,035 1,959 104 0,053 0,364 0,186 -0,004 0,732 

      1,901 82,151 0,061 0,364 0,191 -0,017 0,744 

[q_13]    8,468 0,004 0,518 104 0,606 0,078 0,15 -0,22 0,375 

      0,48 66,412 0,633 0,078 0,162 -0,246 0,401 

[q_14]    1,769 0,186 0,263 104 0,793 0,049 0,187 -0,322 0,42 

      0,255 82,793 0,799 0,049 0,192 -0,334 0,432 

[q_15]    1,581 0,211 0,312 104 0,756 0,054 0,174 -0,29 0,399 

      0,305 84,946 0,761 0,054 0,178 -0,299 0,408 
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Liite 4. 

One-Sample  Tes t 

  

Test Value = 2.5                                      

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Luokka 69,352 105 ,000 5,500 5,34 5,66 

[q_1] Oppimispelien 
pelaaminen on 
opettavaista 

10,541 105 ,000 ,670 ,54 ,80 

[q_3] Oppimispeli on 
hyvä vaihtoehto 
harjoitusmonisteelle 

12,579 105 ,000 ,972 ,82 1,12 

[q_4] Oppimispeli 
vaikuttaa myönteisesti 
oppituntiin 

17,629 105 ,000 1,009 ,90 1,12 

[q_5] Oppitunti on 
innostavampi, kun 
käytetään 
oppimispelejä 

13,664 105 ,000 ,991 ,85 1,13 

[q_6] Oppimispelit 
lisäävät mielenkiintoa 
opiskeluun 

7,849 105 ,000 ,604 ,45 ,76 

[q_8] Oppimispeli 
lisää opetettavan 
aiheen kiinnostusta 

5,538 105 ,000 ,425 ,27 ,58 

[q_9] Pelatessa 
oppitunti kuluu 
mukavasti, koska 
silloin saa 
työskennellä yhdessä 

15,279 105 ,000 1,028 ,89 1,16 

[q_10] Matematiikan 
tunnilla saisi olla 
opetuspelitunteja 
useammin kuin kerran 
kuukaudessa 

13,648 105 ,000 ,972 ,83 1,11 

[q_12] Minusta 
tuntuu, että 
pelatessani 
oppimispeliä opin 
puolivahingossa 

3,767 105 ,000 ,349 ,17 ,53 

[q_13] Jos pelataan 
niin pelataan koko 
oppitunti 

13,563 105 ,000 1,000 ,85 1,15 

[q_14] Koen 
oppimispelien 
pelaamisen yleensä 
jännittäväksi 
 

-,925 105 ,357 -,085 -,27 ,10 
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[q_15] Koen 
oppimispelien 
pelaamisen yleensä 
haastavaksi 

1,438 105 ,153 ,123 -,05 ,29 

Käänteiset arvot 
kysymyksen [q_2] 
tuloksille 

-4,716 105 ,000 -,415 -,59 -,24 

Käänteiset arvot 
kysymyksen [q_7] 
tuloksille 

5,753 105 ,000 ,462 ,30 ,62 

Käänteiset arvot 
kysymyksen [q_11] 
tuloksille 

2,986 105 ,004 ,264 ,09 ,44 

(Liite 4:n jatkoa) 
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Liite 5.  

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Summamuuttuja S 

[koko testi q_1 + q2K + 

q_3 + q_4 + q_5 + q_6 

+ q7K + q_8 + q_9 + 

q_10 + q11K + q_12 + 

q_13 + q_14 + q_15] 

Equal 

variances 

assumed 

3,923 ,050 1,047 104 ,297 1,251 1,194 -1,117 3,619 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,012 80,658 ,314 1,251 1,235 -1,208 3,709 
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Liite 6. 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Summamuuttuja S1  

[Oppiminen q_1 + q_3 + 

q_8 + q11K + q_12 + q_4]  

Equal 

variances 

assumed 

3,340 ,070 1,805 104 ,074 ,926 ,513 -,091 1,943 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,727 77,106 ,088 ,926 ,536 -,142 1,993 

Summamuuttuja S2  

[Interaktio/sos.kanssakäynti 

q_9 + q_13 + q_5] 

Equal 

variances 

assumed 

2,452 ,120 ,552 104 ,582 ,188 ,340 -,487 ,862 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,529 77,729 ,598 ,188 ,355 -,519 ,894 

Summamuuttuja S3  

[Kokeminen q_6 + q_10 + 

q_14 + q15] 

Equal 

variances 

assumed 

,810 ,370 ,340 104 ,734 ,155 ,454 -,746 1,056 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,337 88,736 ,737 ,155 ,460 -,759 1,068 
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Liite 7. 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Summamuuttuja S1  

[Oppiminen q_1 + q_3 + q_8 

+ q11K + q_12 + q_4]  

Equal 

variances 

assumed 

2,974 ,089 1,346 69 ,183 ,749 ,556 -,361 1,859 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,351 65,948 ,181 ,749 ,555 -,358 1,856 

Summamuuttuja S2  

[Interaktio/sos.kanssakäynti 

q_9 + q_13 + q_5] 

Equal 

variances 

assumed 

,000 ,987 ,943 69 ,349 ,380 ,403 -,424 1,185 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,942 68,875 ,349 ,380 ,403 -,425 1,185 

Summamuuttuja S3  

[Kokeminen q_6 + q_10 + 

q_14 + q15] 

Equal 

variances 

assumed 

2,648 ,108 2,208 69 ,031 1,027 ,465 ,099 1,955 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2,214 67,480 ,030 1,027 ,464 ,101 1,953 

Summamuuttuja S [koko 

testi q_1 + q2K + q_3 + q_4 

+ q_5 + q_6 + q7K + q_8 + 

q_9 + q_10 + q11K + q_12 + 

q_13 + q_14 + q_15] 

Equal 

variances 

assumed 

3,610 ,062 1,996 69 ,050 2,448 1,226 ,002 4,895 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2,000 68,355 ,049 2,448 1,224 ,006 4,891 
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Liite 8. 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Summamuuttuja S1  

[Oppiminen q_1 + q_3 + q_8 

+ q11K + q_12 + q_4]  

Equal 

variances 

assumed 

4,523 ,037 ,948 68 ,347 ,600 ,633 -,664 1,864 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,948 58,251 ,347 ,600 ,633 -,667 1,867 

Summamuuttuja S2  

[Interaktio/sos.kanssakäynti 

q_9 + q_13 + q_5] 

Equal 

variances 

assumed 

,200 ,656 ,273 68 ,785 ,114 ,418 -,720 ,949 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,273 67,872 ,785 ,114 ,418 -,720 ,949 

Summamuuttuja S3  

[Kokeminen q_6 + q_10 + 

q_14 + q15] 

Equal 

variances 

assumed 

8,605 ,005 ,051 68 ,959 ,029 ,558 -

1,085 

1,143 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,051 57,675 ,959 ,029 ,558 -

1,089 

1,146 

Summamuuttuja S [koko testi 

q_1 + q2K + q_3 + q_4 + q_5 

+ q_6 + q7K + q_8 + q_9 + 

q_10 + q11K + q_12 + q_13 

+ q_14 + q_15] 

Equal 

variances 

assumed 

6,242 ,015 ,892 68 ,376 1,343 1,506 -

1,663 

4,349 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,892 58,087 ,376 1,343 1,506 -

1,672 

4,358 
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Liite 9. 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Summamuuttuja S1  

[Oppiminen q_1 + q_3 + q_8 

+ q11K + q_12 + q_4]  

Equal 

variances 

assumed 

,474 ,493 -,218 69 ,828 -,149 ,685 -

1,516 

1,217 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,217 66,015 ,829 -,149 ,687 -

1,520 

1,222 

Summamuuttuja S2  

[Interaktio/sos.kanssakäynti 

q_9 + q_13 + q_5] 

Equal 

variances 

assumed 

,198 ,658 -,645 69 ,521 -,266 ,412 -

1,088 

,557 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,644 68,495 ,522 -,266 ,413 -

1,089 

,558 

Summamuuttuja S3  

[Kokeminen q_6 + q_10 + 

q_14 + q15] 

Equal 

variances 

assumed 

2,588 ,112 -

1,701 

69 ,093 -,998 ,587 -

2,169 

,172 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1,695 

63,565 ,095 -,998 ,589 -

2,175 

,179 

Summamuuttuja S [koko 

testi q_1 + q2K + q_3 + q_4 

+ q_5 + q_6 + q7K + q_8 + 

q_9 + q_10 + q11K + q_12 + 

q_13 + q_14 + q_15] 

Equal 

variances 

assumed 

1,598 ,210 -,711 69 ,479 -1,106 1,554 -

4,206 

1,995 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,708 62,202 ,481 -1,106 1,561 -

4,225 

2,014 
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Liite 10. 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

[q_1] Oppimispelien 
pelaaminen on opettavaista 

Between 
Groups 

2,257 2 1,128 2,723 ,070 

Within Groups 42,687 103 ,414     

Total 44,943 105       

[q_2] Oppimispelit ovat 
ensisijassa mukavaa 
ajanvietettä 

Between 
Groups 

4,711 2 2,356 2,976 ,055 

Within Groups 81,525 103 ,792     

Total 86,236 105       

[q_3] Oppimispeli on hyvä 
vaihtoehto harjoitusmonisteelle 

Between 
Groups 

2,440 2 1,220 1,965 ,145 

Within Groups 63,975 103 ,621     

Total 66,415 105       

[q_4] Oppimispeli vaikuttaa 
myönteisesti oppituntiin 

Between 
Groups 

2,356 2 1,178 3,555 ,032 

Within Groups 34,134 103 ,331     

Total 36,491 105       

[q_5] Oppitunti on 
innostavampi, kun käytetään 
oppimispelejä 

Between 
Groups 

1,880 2 ,940 1,711 ,186 

Within Groups 56,610 103 ,550     

Total 58,491 105       

[q_6] Oppimispelit lisäävät 
mielenkiintoa opiskeluun 

Between 
Groups 

,601 2 ,301 ,475 ,624 

Within Groups 65,257 103 ,634     

Total 65,858 105       

[q_7] Oppimispelit sopivat 
paremmin ala-asteelle kuin 
yläasteelle 

Between 
Groups 

,532 2 ,266 ,384 ,682 

Within Groups 71,317 103 ,692     

Total 71,849 105       

[q_8] Oppimispeli lisää 
opetettavan aiheen kiinnostusta 

Between 
Groups 

4,139 2 2,070 3,480 ,034 

Within Groups 61,257 103 ,595     

Total 65,396 105       

[q_9] Pelatessa oppitunti kuluu 
mukavasti, koska silloin saa 
työskennellä yhdessä 

Between 
Groups 

1,329 2 ,664 1,394 ,253 

Within Groups 49,087 103 ,477     

Total 50,415 105       

[q_10] Matematiikan tunnilla 
saisi olla opetuspelitunteja 
useammin kuin kerran 
kuukaudessa 

Between 
Groups 

1,157 2 ,579 1,078 ,344 

Within Groups 55,258 103 ,536     

Total 56,415 105       

[q_11] Matematiikkaa opitaan 
parhaiten laskemalle eikä 
pelaamalla 

Between 
Groups 

1,418 2 ,709 ,852 ,429 

Within Groups 85,686 103 ,832     

Total 87,104 105       

[q_12] Minusta tuntuu, että 
pelatessani oppimispeliä opin 
puolivahingossa 

Between 
Groups 

,232 2 ,116 ,125 ,882 

Within Groups 95,353 103 ,926     

Total 95,585 105       

[q_13] Jos pelataan niin 
pelataan koko oppitunti 

Between 
Groups 

,271 2 ,135 ,231 ,794 

Within Groups 60,229 103 ,585     

Total 60,500 105       

[q_14] Koen oppimispelien 
pelaamisen yleensä 
jännittäväksi 

Between 
Groups 

6,014 2 3,007 3,531 ,033 

Within Groups 87,721 103 ,852     

Total 93,736 105       

[q_15] Koen oppimispelien 
pelaamisen yleensä 
haastavaksi 

Between 
Groups 

3,493 2 1,746 2,324 ,103 

Within Groups 77,413 103 ,752     

Total 80,906 105       
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Liite 11.  

 

Multiple  Comparis ons  

 Bonferroni 
 Dependent 

Variable (I) Luokka (J) Luokka 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 
 Lower Bound Upper Bound 
 [q_1] 

Oppimispelien 
pelaaminen on 
opettavaista 

seiskaluokka kasiluokka ,342 ,153 ,082 -,03 ,71 
 ysiluokka ,086 ,154 1,000 -,29 ,46 
 kasiluokka seiskaluokka -,342 ,153 ,082 -,71 ,03 
 ysiluokka -,256 ,153 ,289 -,63 ,12 
 ysiluokka seiskaluokka -,086 ,154 1,000 -,46 ,29 
 kasiluokka ,256 ,153 ,289 -,12 ,63 
 [q_2] Oppimispelit 

ovat ensisijassa 
mukavaa 
ajanvietettä 

seiskaluokka kasiluokka ,163 ,211 1,000 -,35 ,68 
 ysiluokka -,343 ,213 ,330 -,86 ,17 
 kasiluokka seiskaluokka -,163 ,211 1,000 -,68 ,35 
 ysiluokka -,506 ,211 ,055 -1,02 ,01 
 ysiluokka seiskaluokka ,343 ,213 ,330 -,17 ,86 
 kasiluokka ,506 ,211 ,055 -,01 1,02 
 [q_3] Oppimispeli 

on hyvä vaihtoehto 
harjoitusmonisteell
e 

seiskaluokka kasiluokka ,044 ,187 1,000 -,41 ,50 
 ysiluokka ,343 ,188 ,215 -,12 ,80 
 kasiluokka seiskaluokka -,044 ,187 1,000 -,50 ,41 
 ysiluokka ,298 ,187 ,341 -,16 ,75 
 ysiluokka seiskaluokka -,343 ,188 ,215 -,80 ,12 
 kasiluokka -,298 ,187 ,341 -,75 ,16 
 [q_4] Oppimispeli 

vaikuttaa 
myönteisesti 
oppituntiin 

seiskaluokka kasiluokka ,096 ,137 1,000 -,24 ,43 
 ysiluokka -,257 ,138 ,194 -,59 ,08 
 kasiluokka seiskaluokka -,096 ,137 1,000 -,43 ,24 
 ysiluokka -,353 ,137 ,033 -,69 -,02 
 ysiluokka seiskaluokka ,257 ,138 ,194 -,08 ,59 
 kasiluokka ,353 ,137 ,033 ,02 ,69 
 [q_5] Oppitunti on 

innostavampi, kun 
käytetään 
oppimispelejä 

seiskaluokka kasiluokka ,266 ,176 ,402 -,16 ,69 
 ysiluokka -,029 ,177 1,000 -,46 ,40 
 kasiluokka seiskaluokka -,266 ,176 ,402 -,69 ,16 
 ysiluokka -,294 ,176 ,292 -,72 ,13 
 ysiluokka seiskaluokka ,029 ,177 1,000 -,40 ,46 
 kasiluokka ,294 ,176 ,292 -,13 ,72 
 [q_6] Oppimispelit 

lisäävät 
mielenkiintoa 
opiskeluun 

seiskaluokka kasiluokka ,143 ,189 1,000 -,32 ,60 
 ysiluokka -,029 ,190 1,000 -,49 ,43 
 kasiluokka seiskaluokka -,143 ,189 1,000 -,60 ,32 
 ysiluokka -,171 ,189 1,000 -,63 ,29 
 ysiluokka seiskaluokka ,029 ,190 1,000 -,43 ,49 
 kasiluokka ,171 ,189 1,000 -,29 ,63 
 [q_7] Oppimispelit 

sopivat paremmin 
ala-asteelle kuin 
yläasteelle 

seiskaluokka kasiluokka -,113 ,198 1,000 -,59 ,37 
 ysiluokka -,171 ,199 1,000 -,66 ,31 
 kasiluokka seiskaluokka ,113 ,198 1,000 -,37 ,59 
 ysiluokka -,059 ,198 1,000 -,54 ,42 
 ysiluokka seiskaluokka ,171 ,199 1,000 -,31 ,66 
 kasiluokka ,059 ,198 1,000 -,42 ,54 
 [q_8] Oppimispeli 

lisää opetettavan 
aiheen kiinnostusta 

seiskaluokka kasiluokka ,476 ,183 ,032 ,03 ,92 
 ysiluokka ,171 ,184 1,000 -,28 ,62 
 kasiluokka seiskaluokka -,476 ,183 ,032 -,92 -,03 
 ysiluokka -,305 ,183 ,297 -,75 ,14 
 ysiluokka seiskaluokka -,171 ,184 1,000 -,62 ,28 
 kasiluokka ,305 ,183 ,297 -,14 ,75 
 [q_9] Pelatessa 

oppitunti kuluu 
mukavasti, koska 
silloin saa 
työskennellä 
yhdessä 

seiskaluokka kasiluokka ,213 ,164 ,587 -,19 ,61 
 ysiluokka ,257 ,165 ,367 -,14 ,66 
 kasiluokka seiskaluokka -,213 ,164 ,587 -,61 ,19 
 ysiluokka ,044 ,164 1,000 -,36 ,44 
 ysiluokka seiskaluokka -,257 ,165 ,367 -,66 ,14 
 kasiluokka -,044 ,164 1,000 -,44 ,36 
 [q_10] 

Matematiikan 
tunnilla saisi olla 
opetuspelitunteja 
useammin kuin 
kerran 
kuukaudessa 

seiskaluokka kasiluokka ,128 ,174 1,000 -,30 ,55 
 ysiluokka ,257 ,175 ,435 -,17 ,68 
 kasiluokka seiskaluokka -,128 ,174 1,000 -,55 ,30 
 ysiluokka ,129 ,174 1,000 -,29 ,55 
 ysiluokka seiskaluokka -,257 ,175 ,435 -,68 ,17 
 kasiluokka -,129 ,174 1,000 -,55 ,29 

 [q_11] 
Matematiikkaa 
opitaan parhaiten 
laskemalle eikä 
pelaamalla 

seiskaluokka kasiluokka -,024 ,217 1,000 -,55 ,50 
 ysiluokka -,257 ,218 ,723 -,79 ,27 
 kasiluokka seiskaluokka ,024 ,217 1,000 -,50 ,55 
 ysiluokka -,233 ,217 ,851 -,76 ,29 
 ysiluokka seiskaluokka ,257 ,218 ,723 -,27 ,79 
 kasiluokka ,233 ,217 ,851 -,29 ,76 
 [q_12] Minusta 

tuntuu, että 
pelatessani 
oppimispeliä opin 
puolivahingossa 

seiskaluokka kasiluokka ,109 ,228 1,000 -,45 ,66 
 ysiluokka ,086 ,230 1,000 -,47 ,65 
 kasiluokka seiskaluokka -,109 ,228 1,000 -,66 ,45 
 ysiluokka -,023 ,228 1,000 -,58 ,53 
 ysiluokka seiskaluokka -,086 ,230 1,000 -,65 ,47 
 kasiluokka ,023 ,228 1,000 -,53 ,58 
 [q_13] Jos pelataan 

niin pelataan koko 
oppitunti 

seiskaluokka kasiluokka -,099 ,182 1,000 -,54 ,34 
 ysiluokka -,114 ,183 1,000 -,56 ,33 
 kasiluokka seiskaluokka ,099 ,182 1,000 -,34 ,54 
 ysiluokka -,015 ,182 1,000 -,46 ,43 
 ysiluokka seiskaluokka ,114 ,183 1,000 -,33 ,56 
 kasiluokka ,015 ,182 1,000 -,43 ,46 
 [q_14] Koen 

oppimispelien 
pelaamisen 
yleensä 
jännittäväksi 

seiskaluokka kasiluokka ,488 ,219 ,084 -,05 1,02 
 ysiluokka -,029 ,221 1,000 -,57 ,51 
 kasiluokka seiskaluokka -,488 ,219 ,084 -1,02 ,05 
 ysiluokka -,517 ,219 ,061 -1,05 ,02 
 ysiluokka seiskaluokka ,029 ,221 1,000 -,51 ,57 
 kasiluokka ,517 ,219 ,061 -,02 1,05 
 [q_15] Koen 

oppimispelien 
pelaamisen 
yleensä 
haastavaksi 

seiskaluokka kasiluokka ,268 ,206 ,586 -,23 ,77 
 ysiluokka -,171 ,207 1,000 -,68 ,33 
 kasiluokka seiskaluokka -,268 ,206 ,586 -,77 ,23 
 ysiluokka -,440 ,206 ,105 -,94 ,06 
 ysiluokka seiskaluokka ,171 ,207 1,000 -,33 ,68 
 kasiluokka ,440 ,206 ,105 -,06 ,94 
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Liite 12. Kyselylomake 

 

Nimi:__________________  Luokka:_________________ 

 

Ennen tätä kyselylomaketta olette käyttäneet matematiikan tunnilla muutamaa oppimispeliä. Nyt on tarkoitus saada teidän mielipiteenne 

oppimispelien käytöstä. Vastaajan henkilöllisyys ei tule ilmi missään vaiheessa ja vastauslomakkeet hävitetään heti tilastoinnin jälkeen. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia. 

 

Oheisissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat seuraavat: 

1. Täysin eri mieltä 

2. Jokseenkin eri mieltä 

3. Jokseenkin samaa mieltä 

4. Täysin samaa mieltä 

Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä oman mielipiteenne mukainen vaihtoehto. 

 

1. Oppimispelien pelaaminen on opettavaista.     1 2 3 4  

2. Oppimispelit ovat ensisijassa mukavaa ajanvietettä.     1 2 3 4  

3. Oppimispeli on hyvä vaihtoehto harjoitusmonisteelle.     1 2 3 4  

4. Oppimispeli vaikuttaa myönteisesti oppituntiin.    1 2 3 4  

5. Oppitunti on innostavampi, kun käytetään oppimispelejä.     1 2 3 4  

6. Oppimispelit lisäävät mielenkiintoa opiskeluun.     1 2 3 4  

7. Oppimispelit sopivat paremmin ala-asteelle kuin yläasteelle.    1 2 3 4  

8. Oppimispeli lisää opetettavan aiheen kiinnostusta.     1 2 3 4  

9. Pelatessa oppitunti kuluu mukavasti, koska silloin saa työskennellä yhdessä.    1 2 3 4  

10. Matematiikan tunnilla saisi olla oppimispelitunteja useammin kuin kerran kuukaudessa.  1 2 3 4  

11. Matematiikka opitaan parhaiten laskemalla eikä pelaamalla.    1 2 3 4  

12. Minusta tuntuu, että pelatessani oppimispelejä opin puolivahingossa.    1 2 3 4 

13. Jos pelataan, niin pelataan koko oppitunti.     1 2 3 4 

14.Koen oppimispelien pelaamisen yleensä jännittäväksi.     1 2 3 4   

15.Koen oppimispelien pelaamisen yleensä haastavaksi.     1 2 3 4 

Kiitos vastauksistasi! 

 

 

  


