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Arvioinnin 
tavoitteet

� Selvittää, kuinka hankkeen tavoitteet toteutuivat?
� Tutkimuksellisuus
� Digitaalisuus ja pelillisyys
� Uudet oppimisympäristöt

� Mitä opettajat ja oppilaat ovat saaneet hankkeelta?

� Mitä haasteita opetusmallien toteuttamiseen liittyi?



Arvioinnin 
toteutus

� Aineistoa kerättiin kyselyiden avulla sekä opettajilta 
että oppilailta hankkeen eri vaiheissa

� Lisäksi analysoitiin opettajien tekemiä Ihan pihalla –
oppimispelejä (Seppo-pelialusta)



Miten tieto
kerättiin

� 65 koulua

� 165 opettajaa

� Vastausprosentti 24%

� n. 3000 oppilasta (1-9 lk)

� Opettajat ja oppilaat (3-9 lk) vastasivat Likert-asteikon väittämiin
� 1 = täysin erimieltä…5 = täysin samaa mieltä

� Oppilaat (3-9 lk) vastasivat myös väittämiin, esim.
� 1 = en oppinut tästä asiasta …5 = opin erittäin paljon

� Vuosiluokat 1-2 vastasivat opettajan avulla

� Opettajien ja oppilaiden (3-9 lk) avoastaukset



Tulokset

1. Opettajien toiveet hankkeelta

2. Ihan pihalla -koulutukset

3. Opettajien tekemät oppimispelit

4. Opettajien kokemukset oman opetusmallin 
toteuttamisesta opetuksessa
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1. Opettajien 
toiveet 
hankkeelta

� Opettajat toivoivat erityisesti konkreettisia työkaluja 
sekä työtapoja tutkimuksellisuuden ja luokan 
ulkopuolisen opetuksen toteuttamiseksi

� Moni opettaja mainitsi myös odottavansa Seppo-
pelialustan käyttämistä opetuksessa

� Lisäksi vastauksissa nousi esille vaihtelun tuominen 
opetukseen



2. Ihan pihalla -
koulutukset

� Opettajat olivat tyytyväisiä koulutuksiin

� Koulutuksissa pidettiin eniten käytännönläheisyydestä 

� Lähes kaikki opettajat kokivat oppineensa käyttämään 
Seppo-pelialustaa

� Tietokantojen käyttämisestä ja tutkimuksen 
tekemisestä olisi kaivattu lisää tietoa

� Tutkimuksen tekemisen käsittely koulutuksissa jakoi 
opettajien mielipiteitä: osa olisi kaivannut lisää tietoa, 
osa katsoi jo hallitsevansa asian

� Haasteena mahdollisuus osallistua kaikkiin koulutuksiin



3. Opettajien 
tekemät 
oppimispelit 
Seppo-
pelialustalla
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Opettajien 
tekemät 
oppimispelit 
Seppo-
pelialustalla

� Monialaisuus!



Opettajien 
tekemät 
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Seppo-
pelialustalla



4. Opettajien 
kokemukset 
opetusmallien 
toteuttamisesta 
opetuksessa

Opetuspeli Seppo-pelialustalla

• Pelin tekeminen koettiin helpoksi (koulutukset)
• Opetuspelin käyttämisestä pidettiin ja se koettiin 

hyödylliseksi (motivointi, ohjeistaminen, luovat 
tehtävät)

• Tekniset haasteet, kuten internetyhteyden 
puuttuminen tai ongelmat oppilaiden omien laitteiden 
kanssa
• Luovien tehtävien tarkistaminen ja pisteytys pelin 

aikana



4. Opettajien 
kokemukset 
opetusmallien 
toteuttamisesta 
opetuksessa

Vesi- ja hiilitutkimuksen tekeminen

• Enemmistö opettajista oli tyytyväisiä tutkimuksen 
toteutumiseen
• Erityisesti tutkimusvälineet toivat lisäarvoa 

opetukselle
• Tutkimusvälineet konkretisoivat ilmiöitä ja 

motivoivat oppilaita

• Kokonaisen tutkimuksen tekeminen haastavaa
• Kiire ja muut käytännön vaikeudet
• Toiminta vaikeaa oppilaille, erityisesti luokat 1-6
• Useampia tutkimusreppuja käyttöön



5. Oppilaiden 
kiinnostus 
hankkeessa

� Suurin osa oppilaista piti pelaamisesta ja tutkimisesta

� Eniten pidettiin liikkumisesta, ulkona olemisesta ja pelin 
tehtävien tekemisestä 

� Ikävät asiat liittyivät useimmin pelitilanteeseen, ei itse peliin 

”Minua eniten 
innosti, kun odotti 
niitä vastauksia ja 
tuntui ihan kuin olisin 
ollut oikea tutkija” 

”Se kun sai tutkia. 
Innostavaa oli se, kun 
sai kokeilla 
vempeleitä” 

”En pitänyt siitä, kun 
opetettiin turhasta 
aiheesta” 



5. Oppilaiden 
kiinnostus 
hankkeessa 
(luokat 5-9)

Tutkimuksen tekeminen

� Suurin osa oppilaista piti tutkimuksen tekemisestä
Oppilaat eivät pitäneet odottamisesta, kastumisest



5. Oppilaiden 
kiinnostus 
hankkeessa

� Opettajien ja oppilaiden arviot olivat linjassa 
keskenään: myös opettajat arvioivat pelin pelaamisen 
ja tutkimuksen tekemisen motivoineen ja 
kiinnostaneen oppilaita

� Muuta huomioitavaa: Tässä aineistossa tytöt 
suhtautuivat pelin pelaamiseen ja tutkimiseen 
positiivisemmin kuin pojat



6. Oppilaiden 
oppiminen: 
oppilaiden oma 
arvio

� Oppilaat itse kokivat oppineensa eniten 
tutkimusvälineiden käyttämisestä ja tutkimuksen 
tekemisestä

� Noin puolet vesiteeman oppilaista koki oppineensa 
käyttämään Järviwikiä

� Hiiliteemassa osa oppilaista mainitsi oppineensa 
erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä tekoja, kuten 
kierrättämistä ja lamppujen vaihtamista

� Vesiteemassa oppilaat mainitsivat usein oppineensa 
veden pH:sta ja lämpötilasta



6. Opettajien 
arvio 
oppilaiden 
oppimisesta

� Opettajat arvioivat, että oppilaat oppivat erityisen 
hyvin vesien ja vähähiilisyyden konkreettisesta 
tutkimisesta

� Noin kolmannes vesiteeman opettajista arvioi, että 
oppilaat oppivat pohtimaan tutkimuskysymyksiä ja 
käyttämään tietokantoja korkeintaan välttävästi.

� Hiiliteeman opettajista enemmistö arvioi, että oppilaat 
oppivat uusia asioita kestävästä kehityksestä 
korkeintaan tyydyttävästi.

� Kuitenkin lähes puolet hiiliteeman opettajista arvioi, 
että oppilaat oppivat pohtimaan kestävään 
kehitykseen liittyviä ongelmia hyvin



Oppilaat 
pitivät 
tutkimisesta ja 
kokivat 
oppivansa 
niistä

� Kokemus  oppimisesta korreloi 
merkitsevästi 
vesitutkimuksesta pitämisen 
kanssa

� Kokemus vesitutkimus-
välineiden käytön oppimisesta 
korreloi merkitsevästi sen 
kanssa, kuinka helpoksi 
vesitutkimus oli koettu

àYksinkertaisten 
tutkimusvälineiden käyttö on 
helppoa,motivoivaa ja 
oppimiseen kannustavaa



Oppimis-
kokemukset ja 
tutkimuksel-
lisuus

� Vesitutkimuksen tärkeäksi 
kokeminen korreloi 
positiivisesti kaikkien 
oppimista koskevien 
väittämien kanssa 

à Positiiviset 
oppimiskokemukset vaikuttivat 
siihen, minkälaisen merkityksen 
oppilaat antoivat 
vesitutkimuksen tekemiselle 
yleensä



Oppimis-
kokemukset  ja 
pelillisyys

� Oppilaiden arviot omasta oppimisesta 
korreloivat erittäin merkitsevästi positiivisten 
pelikokemusten kanssa 

à Pelin ollessa hyvin rakennettu, pelaaminen 
oli hauskaa ja motivoivaa ja tuotti 
oppimiskokemuksia sekä oppimisen iloa



7. Opettajien 
itsearvio 

� Hanke onnistui erityisesti konkreettisten työkalujen
tarjoamisessa opettajille liittyen tutkimuksellisuuteen 
ja pelillisyyteen (korkeintaan 10 % oli eri mieltä)

� Lisäksi yli puolet opettajista koki, että hanke innosti
heitä toteuttamaan pelillisyyttä ja tutkimuksellisuutta

� Yli puolet opettajista koki saaneensa työkaluja 
osallistavan kansalaisuuden toteuttamiseksi 
opetuksessa

� Monialaisuus jakoi opettajien mielipiteitä



Tiivistelmä

� Hanke edisti pelillisyyden ja tutkimuksellisuuden 
lähestymistavan käyttöönottoa hankekouluissa

� Oppilaat oppivat hankkeessa erityisesti tutkimisesta ja 
tutkimusvälineiden käytöstä

� Yksinkertaisten tutkimusvälineiden sekä toimivien ja 
motivoivien oppimispelien käyttö oli yhteydessä 
oppilaiden oppimiskokemusten kanssa

� Tutkimusvälineiden käyttö ja pelillisyys koettiin 
motivoiviksi

� Pelialusta toimi hyvin lähiympäristön havainnoimisen 
työkaluna

� Tavoitteiden toteutumisessa vaihtelua, erityisesti 
tutkimuksellisuuden käyttöönotto opetuksessa sisältää 
haasteita



Kiitos!

”Innostavaa tutkimuksissa oli 
se, kun opittiin tosi paljon 
uutta ja tuli halu tehdä toisten 
opetuksessa kaikki itse.” 

”Sepossa innostavaa 
oli se, kun sai juosta 
tehtävien luo, että sai 
liikuntaa.” (O222, 3.lk) 

”En pitänyt siitä, kun 
se oli niin vaikeaa.” 
(O159, 5.lk) 

Tajusimme myös sen, että jos on 
treenit kaukana voisi ottaa muita 
joukkuelaisia kyytin. Siten säästetään 
hiilijalanjäljen vaikuttamista 
vähemmän luontoon/ympäristöön.” 
(O17, 4.lk) 

”Kengät kastu” (O116, 
9.lk)

”Oli kivaa, kun sai 
pisteitä” (O33, 6.lk) 

”(Pidin) siitä että 
päästiin luokan 
ulkopuolelle ja saatin 
tehdä tehtäviä 
erilailla.” (O3, 7.lk) 


