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Aloitetaan
Vaihtoehtoiset oppimistavat tekevät oppijoista aktiivisia osallistujia
oppimisprosessissa, jossa he saavat tietoa omien aktiviteettiensa kautta.
Opettamistavat muuttuvat jatkuvasti ja ohjaajien täytyy mukauttaa

toimintatapojaan oppijan oppimistarpeisiin sekä -vaatimuksiin. Ohjaajien täytyy käyttää
erilaisia opetustapoja motivoidakseen ja osallistaakseen oppijoita. Yksi moderneista
tekniikoista opetuksessa on pelillistäminen; uusi lähestymistapa teknologisen kehityksen
johdosta.

Mitä opin täältä ja miksi?

Digitaalisena aikakautena oppijat usein pelillistävät luokkahuoneen aktiviteetteja teknologian
apujen kautta. Tässä luvussa opit pelillistämisen hyödyt.

Millaista sisältöä löydän täältä?

Pystyt määrittelemään tämän kappaleen avainasian, pelillistämisen. Opit myös
analysoimaan ja arvioimaan pelillistämisen metodeja sekä tekniikoita omalla osaamisalallasi
hyödyntämisen näkökulmasta, ja pystyt kehittämään tiettyä aihealuetta varten didaktista
strategiaa pelillistämiseen perustuen.

Pelillistäminen ja sen hyödyt
Pelillistäminen on “peliperusteisten mekanismien, estetiikkojen sekä peliajattelun
käyttämistä ihmisten osallistamiseen, toimintaan motivoimiseen, oppimiseen
innostamiseen sekä ongelmien ratkaisuun.”1 

Pelillistäminen on pelielementtien ja peliajattelun integroimista aktiviteetteihin, jotka eivät ole
pelejä. On olemassa erilaisia piirteitä, jotka ovat avainasemassa pelillistämisessä: käyttäjät -
oppijat; haasteet/tehtävät, joita käyttäjät suorittavat ja etenevät kohti ennalta määriteltyjä
päämääriä; pisteet, jotka kerääntyvät seurauksena suoritetuista tehtävistä; tasot, joita
käyttäjät läpäisevät pisteistä riippuen; pelimerkit, jotka toimivat palkintoina suoritetuista
toiminnoista; käyttäjien saavutuksiin perustuvat tulostaukukot. Yleisesti oppijat keräävät
onnistumis- sekä epäonnistumispisteitä. Pisteet myös luokittelevat pelaajia, mikä saattaa
motivoida parempaan suoritukseen. Pelimerkkejä, eli virtuaalisia palkintoja, voidaan käyttää
hyvän suorituksen tunnustamiseen. Tasoja käytetään motivoimaan pelaajia tai joukkuetta
yltämään korkeammalle tasolle.

1 Kapp, K. M. (2012): The Gamification of Learning and Instruction. Game-Based Methods and Strategies for Training and
Education
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Moderniin ICT-teknologiaan perustuva verkko-opiskelu luo suosikkiolosuhteet pelillistämisen
soveltamiseen.

Tehokkaan strategian pääpiirteitä2 pelillistämisen käyttöönotossa koulutuksessa – kuten
Kiryakova, Gabriela ja Angelova, Nadezhda sekä Yordanova, Lina ovat kuvailleet julkaisussa
Gamification in education – ovat seuraavat:

Kaikki eivät ole halukkaita pelaamaan, eivätkä kaikki oppijat ole innokkaita muuttamaan
oppimistaan. Aikuiset oppijat odottavat pelien olevan hyvin suunniteltuja, mielenkiintoa
herättäviä, sekä haastavia; heidän tulisi pystyä ratkaisemaan oikeita ongelmia opintoihinsa

2 Kiryakova, Gabriela & Angelova, Nadezhda & Yordanova, Lina. (2014). Gamification in education

C.4. VAIHTOEHTOISIA OPPIMISTAPOJA: PELIT/PELILLISTÄMINEN 5



VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

perustuen. On joitain kompastuskiviä, joista teidän täytyy olla tietoinen pelillistettyjä kursseja
kehitettäessä aikuisille:

Aikuiset kokevat harjoittelun vakavaksi aktiviteetiksi, johon he investoivat aikaansa ja
huomiotaan. Siksi mikään, mikä ei näytä vakavasti otettavalta, ei välttämättä vaikuta
uskottavalta. Tästä johtuen, ethän käytä turhaan pelimäistä estetiikkaa, kun oppijanne ovat
konservatiivisia; käyttäkää tekniikoita, joilla on taustaa käyttäytymistieteessä ja
psykologiassa, palautteessa, saavutettavissa tavoitteissa.

Aikuisten täytyy ymmärtää pelin hyödyt. Paljon sääntöjä sisältävät monimutkaiset
pelimuotoilut voivat käytettäessä jättää koulutuksen oikean viestin varjoonsa ja johtaa
oppijoiden innon katoamiseen.

Pelillistämisen hyötyjä koulutuksessa:

● Rohkaisee oppijoita ajattelemaan eri tavalla;
● Tekee oppitunneista mielenkiintoisempia;
● Edistää yhteistyötä ja ryhmätyöskentelyä;
● Antaa oppijoiden kehittää uusia taitoja simulaation välityksellä;
● Edistää kilpailuhenkeä;
● Tempaa oppijat mukaansa oppimisprosessiin;
● Lisää mukavuutta;
● Kehittää pitkäjänteisyyttä - pelillistäminen ylläpitää oppijoiden huomiota ja motivoi

heitä heidän pyrkiessään päämääräänsä. Kun oppijoista tuntuu hyvältä oppia, ja
he tietävät tulevansa palkituiksi panoksestaan, he lakkaavat olemasta passiivisia
tarkkailijoita ja tulevat aktiivisiksi osanottajiksi.

● Auttaa oppijoita epäonnistumisen kokemisessa – epäonnistuminen voidaan esittää
välttämättömänä asteena oppimisprosessissa. Pelissä pelaajat usein
epäonnistuvat ennen onnistumista. Tätä elementtiä käyttämällä, antamalla
oppijoiden toistaa arviointejaan, voidaan opettaa epäonnistumisen olevan yksi
askel oppimisprosessissa.

● Antaa välitöntä palautetta – palaute auttaa kouluttajia mittaamaan oppijan
hetkellistä ymmärrystä ja täten tekemään ohjeistuksellisia päätöksiä hetkessä. Se
auttaa oppijoita arvioimaan omaa oppimistaan ja näkemään panoksensa tulos.
Peleissä välitön palaute voidaan nähdä pisteiden ansaitsemisessa, tasojen
nousussa, saavutusten avaamisessa, pelimerkkien ansaitsemisessa, ja
tulostaulukolla nousussa.

● Kotiläksyjen suorittaminen – Pelillistäminen voi tehdä läksyistä yhtä innostavia
kuin peleistä, houkuttelemalla oppijan huomiota ja halua oppia lisää
luokkahuoneen ulkopuolella.

● Vie stressin pois arvioinnista – arviointeja käytetään näkemään, ymmärsivätkö
oppijat kurssilla läpi käydyn sisällön. Kouluttajat käyttävät arviointien tuloksia
tarkistaakseen, onko kurssi yltänyt tavoitteisiinsa koulutuksessa. Pelillistämisen
käyttäminen verkkokoulutusarviointeihin antaa oppijoiden nauttia rennosta

C.4. VAIHTOEHTOISIA OPPIMISTAPOJA: PELIT/PELILLISTÄMINEN 6



VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

oppimiskokemuksesta. Oppijat voivat antaa välitöntä palautetta ja voivat myös
käyttää vertaispalautetta.

Pelillistämisen menetelmät
verkkokoulutuksessa

Pelillistäminen voi olla erinomainen työkalu oppijoiden kannustamiseen ja motivointiin.
Tuodakseen pelillistämisen verkkokoulutukseen, kouluttajat voivat kokeilla seuraavia
menetelmiä:

1. Videopelit. Tämä pelillistämisen elementti toimii hyvin pienissä oppijaryhmissä
(3-5 henkilöä): kaikki heistä saavat tilaisuuden pelata videopeliä, ja heidän tulee
keskustella sen vahvoista ja heikoista kohdista jälkeenpäin. Näin voit motivoida
oppijoitasi puhumaan jostain mitä, he todella rakastavat (tämä toimii erityisen
hyvin jos opetat esimerkiksi jotain kieltä) ja käyttämään mahdollisimman monia
sanoja sanavarastostaan. Sinun täytyy löytää peli, joka sopii tuntisi aiheeseen.

2. Ryhmäpelit. Tällaiset pelit kannustavat oppijoidesi kilpailullista luontoa ja
yhteistyökykyä. Jaa heidät kahteen ryhmään, pyydä heitä nimeämään ryhmänsä
ja keksimään oma motto (he voivat tehdä tämän keskustelupalstaa käyttämällä), ja
aloita kilpailu. Kysy heiltä kysymyksiä liittyen tuntisi aiheeseen, ja katso kumpi
joukkue vastaa ensin. Valmistele palkintoja voittajille. Ne voivat olla hyviä
arvosanoja tai symbolisia lahjoja (diplomeja, yksi päivä ilman läksyjä, tms.)

3. Roolipelit. Voit ajatella tilanteita, joissa oppijasi voisivat kokea itsensä
näyttelijöiksi. Esimerkiksi, jos opetat vierasta kieltä, sinun täytyy tarkistaa, kuinka
hyvin he ovat oppineet sanaston “Museossa” -aihetta varten. Pyydä oppijoita
rakentamaan dialogi esimerkiksi kävijän ja oppaan välille, ja anna heidän toteuttaa
tämä näytellen, ainakin virtuaalisesti. Voit myös pyytää heidät kuvittelemaan
olevansa historiallinen hahmo ja antaa heidän kuvailla itseään.

4. Kysymyspelit. Voit merkitä sanan, joka liittyy tuntiisi (esimerkiksi “keskiarvo”
matematiikassa, “solu” biologiassa, “atomit” kemiassa, jne.) Jokaisen oppijan tulisi
kysyä kysymyksiä saadakseen vihjeitä sanasta. Voittaja on oppija, joka arvaa
sanan, ja hän edelleen keksii uuden sanan muille arvattavaksi.

5. Pulmapelit. Nämä voivat olla sekä yksilö- että ryhmäpelejä. Sinulla voi olla pulma
jokaiselle oppijalle (kuva-arvoitus, sana-arvoitus, teeskentelyarvoitus) tai voit
tehdä siitä joukkuepelin kannustaaksesi ryhmätyötä oppijoidesi kesken. Voit myös
laittaa oppijasi tekemään oman ristisanan luokkatovereilleen, ja ratkoa nämä
ristisanat myöhemmällä tunnilla.

6. Keskustelu. Voit antaa oppijoillesi tehtäväksi katsoa dokumentin ja keskustella
siitä sen jälkeen.

7. Pöytäpelit. Ristisanat tai Scrabble voivat olla suurena apuna suunnitellessasi
tunnistasi mielenkiintoista ja erikoista oppijoillesi. Tällaisia pelejä on helppo löytää
ja pelata verkossa, joten ne sopivat myös verkko-oppimiseen.

8. Tietovisat. Tee tietovisa oppijoillesi (se voi olla erilainen jokaiselle oppijalle tai
sama kaikille). Voittaja on oppija, joka vastaa ensimmäisenä oikein kaikkiin
kysymyksiin.
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Esimerkki

Jos tahdot pelillistää luokkahuoneesi valmiilla esimerkeillä, on olemassa
joitakin opettavaisia verkkoalustoja:

1. Plickers (https://plickers.com/). Tämä on alusta, joka mahdollistaa kouluttajalle
oppijoiden tiedon arvioinnin reaaliajassa ja luo statistiikkaa luokalle ja oppilaille. Se
ei maksa mitään, sinun täytyy luoda tili, katsoa alustan toimivuutta, ilmoittautua
oppilasryhmään, generoida Plickersit oppilaille, jakaa ne (niitä voidaan käyttää
useamman kerran), luoda lista kysymyksistä, asentaa Plickers-sovellus
puhelimeesi, jossa on vain yksi kamera, ja sitten kysyä oppilailtasi yksi kysymys
videoprojektorilla tai paperilla. Sitten “luet” etänä, äänettömässä pelissä, pelin
asennettua oikeat vastausvaihtoehdot, jotka oppilaat näyttävät sinulle korteillaan.
Yllätystekijän vuoksi oppijat nauttivat tästä pelistä. He eivät voi itse inspiroida
toisiaan, sinun antamasi palaute motivoi oppijoita. Kuten missä tahansa pelissä,
oppijat kärsivät jos eivät suoriudu tehtävistä. “Plickers” -peli stimuloi heitä
suoriutumaan paremmin “ensi kerralla”.

2. AnswerGarden (https://answergarden.ch/). Tämä on verkkoalusta vastauksille. Se
tarjoaa lyhyitä kysymyksiä keskustelun aiheiksi kertomatta, kuka kysymyksen on
luonut. Oppijat esittelevät vastauksensa puhelimillaan reaaliajassa
internetyhteyden kautta. Heidän ei tarvitse edes luoda tiliä, heidän tulee vain
ladata QR-koodilukija puhelimiinsa. Ensimmäisessä vaiheessa kouluttaja kirjoittaa
kysymykset reaaliajassa, jotka alusta generoi QR-koodeiksi, joita oppijat pystyvät
lukemaan puhelimillaan. Heidän vastauksensa ilmestyvät ruudulle välittömästi.
Niin moni kuin vastaa kysymykseen, vastaava määrä vastauksia ilmestyy.
Käydään keskusteluja ja annetaan palautetta. Tämä on mahtava alusta, sillä
ujommat oppilaat voivat myös osallistua anonymiteetin ansiosta. Lisäksi väittelyt
eivät ole enää “henkilökohtaisia” vaan sisältöön kohdistuvia.

3. Socrative (http://www.socrative.com/). Tämä on erittäin käytännöllinen alusta, joka
pystyy korvaamaan klassiset paperikokeet mistä tahansa aiheesta tietovisojen ja
nopeiden kysymysgallupien avulla. Kouluttajien ja oppijoiden täytyy luoda erilliset
tilinsä, opettajille ja oppilaille.

4. Classcraft (http://classcraft.com/). Tämä on luokkahuoneen hallinta-alusta
lähestulkoon mille tahansa aiheelle. Se mahdollistaa oppimistulosten ja
toivotunlaisen käyttäytymisen palkitsemisen. Sinun täytyy luoda opettaja-tili ja
liittyä haluamaasi luokkaan. Oppijoiden täytyy luoda omat tilinsä. Heidän
oppimisensa tulee olemaan kuin seikkailu, sillä heillä on ryhmissä erilaisia rooleja
ja heillä on erilaisia “voimia”, joita he saavat siirtyessään tasolta toiselle pisteiden
(erilaisten kategorioiden) perusteella.
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5. Free Rice — Tämä verkkosivusto kattaa aiheita, jotka löytyvät useimmista
opinto-ohjelmista, ja pelillistää faktatiedon käyttämällä empaattista kikkaa.
Jokaista pelaajan oikein vastaamaa kysymystä kohden Free Rice lahjoittaa 10
riisinjyvää ihmisille, joilla on vaikeuksia saada ruokaa. Mielihyvä on välitöntä, ja
sivulta löytyy myös pistetilastoja motivoimaan kilpailuhenkisiä oppilaita.

6. Ribbon Hero 2 — Tämä Microsoft Office -integraatio auttaa oppilaita tuntemaan
ohjelman toimintoja. Pelaajien täytyy ladata ja suorittaa ohjeistettuja haasteita
Wordilla, Excelilla, One Notella tai PowerPointilla, koko ajan nousten korkeammille
tasoille, aina vain vaikeampiin skenaarioihin. Näin tehdessään heistä tulee taitavia
Office-ohjelman käyttäjiä.

7. World Peace Game –– Tämä peli on poliittinen simulaatio. Tavoite on vapauttaa
maita vaarallisista poliittisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä tilanteista.
Vapauttaakseen nämä maat oppilaiden tulee ryhmittyä keskenään kuvastamaan
tiettyjä valtioita ja löytääkseen vastauksia laajoihin ongelmiin.

9. Duolingo (https://en.duolingo.com/) Tämä on alusta, jolla kaikki voivat oppia kieltä.
Saat pisteitä oikeista vastauksista, jotka antavat sinun edetä seuraavalle tasolle.

Harjoituksia

Harjoitus 1: Miksi pelillistäminen?

Kuvaile pelillistämisen mahdollisuuksia aihealueellasi ja esitä, miksi sinun mielestäsi
pelillistäminen lisäisi oman opetuksesi tehokkuutta.

Harjoitus 2: Sopeudu verkkoympäristöön

Mukauta opintosuunnitelmasi verkkokoulutukseen. Lisää automatisoitua
arviointia käyttämällä yhtä olemassa olevista oppijoiden arviointialustoista. Luo
Facebook-ryhmä, jossa oppijasi voivat esittää kysymyksiä.

Yhteenveto
Kouluttajat voivat käydä läpi muutamia toimenpiteitä toteuttaakseen pelillistämisen
elementtejä opinto-ohjelmissa. Kouluttaja voi lisätä pelielementtejä vaikuttaakseen
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oppijoiden käytökseen sekä oppijoiden prosessiin saada hyviä arvosanoja. Pelillistämisen
tekniikoiden lisääminen voi auttaa oppijoita saavuttamaan oppimistavoitteitaan sekä
motivoida ja osallistaa heitä oppimisprosessin aikana.
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