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Tiivistelmä 
Tämä opinnäytetyö käsittelee oppimiskokemuksia pelillistetyn kuvataidepedagogisen sovelluk-

sen äärellä. Kokemuksia tutkimalla tämä työ selvittää sitä, millaisia mahdollisuuksia pelillistetyn 
sovelluksen käyttämisellä on kuvataidekasvatuksen kontekstissa. Keskiössä ovat Aalto Drawing -
sovellus, sen kehittämistyö sekä sovellukseen liittyvä verkkokurssi. Aalto Drawing -sovellus liittyy 
vuosina 2017-2019 toimineeseen moniammatilliseen Gamifying Learning in Visual Communicati-
on Skills -projektiin, jota Aalto Online Learning rahoitti. GLiVCS-projekti syntyi toivomuksesta 
tarjota yliopiston opiskelijoille kurssi, jolla opitaan pelillistämisen avulla visuaalista kommunikaa-
tiota ja piirtämistä. Yhtä tärkeä tavoite kurssille oli kasvattaa opiskelijoiden itsetuntoa ja uskallus-
ta käyttää visuaalista ilmaisua jokapäiväisessä elämässä. Toimin projektissa pedagogisena vastaa-
vana sekä sovelluksen sisällöntuottajana. Vuoden 2018-2019 vaihteessa ohjasin Aalto Drawing -
sovellukseen pohjautuvan Aalto-yliopiston opiskelijoille suunnatun verkkokurssin. 

Tämä tutkielma liikkuu sekä kuvataidekasvatuksen että pelitutkimuksen kontekstissa. Monitie-
teinen teoria käsittelee pelejä, pelillistämistä ja pelipohjaista oppimista. Lisäksi käsittelen Aalto 
Drawing -sovelluksen pedagogiikkaa ja oppimiskäsityksiä sovelluksen taustalla. Teorian läpäisee 
kuvataidekasvatuksellinen näkökulma, joka keskittyy erityisesti pohtimaan pelillisyyden ja peda-
gogiikan välistä yhteyttä.    

Tutkielman aineisto kerättiin kolmella kyselyllä Aalto Drawing -verkkokurssin yhteydessä. Yksi 
kyselyistä oli rakennettu sovelluksen osaksi. Kyselyillä kerättiin tietoa kurssille osallistuneiden 
yliopisto-opiskelijoiden oppimiskokemuksista ja kurssin aikana. Kyselyaineisto sisältää sekä mää-
rällistä että laadullista tietoa. Kyselyaineistoa tulkittiin ja analysoitiin fenomenologis-
hermeneuttisesti ohjautuneen aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineisto teemoiteltiin 
erilaisiin osa-alueisiin jotka kuvaavat oppimiskokemusta ilmiönä erilaisista näkökulmista. Analyy-
si tarkastelee yksilöiden kokemuksia omasta oppimisesta ja oppimisen prosesseista, oppimiseen 
vaikuttaneita tekijöitä sekä Aalto Drawing -sovelluksen onnistumista tavoitteissaan. Aineiston 
tulkintaa ohjasi myös kokemus kuvataidekasvattajana Aalto Drawing -sovelluksen kehitystyössä.   

Aineiston tarkastelu osoittaa, että Aalto Drawingin tyyppisellä sovelluksella on mahdollisuuksia 
kuvataiteen opetuksessa. Kurssille osallistuneiden oppimiskokemukset olivat vivahteikkaita  ja 
paikoin ristiriitaisia. Pelimäisten elementtien vaikutus oppimiskokemuksiin Aalto Drawingin pa-
rissa on merkittävä ja monimuotoinen, niin hyvässä kuin pahassa. Mielekkäiden oppimiskokemus-
ten mahdollistaminen vaatii pedagogista johdonmukaisuutta, pelillistämisen kriittistä tarkastelua 
sekä luotettavuutta laitteilta ja ohjelmistoilta.  

Opinnäytetyö ottaa osaa keskusteluun kuvataidekasvatuksen tulevaisuudesta, jossa pelit, pelillis-
tetyt sovellukset ja monipuoliset uudet teknologiat ovat osa kuvataiteen oppimisen, opetuksen ja 
koulutuksen maailmaa. Tarkastelen kuvataidekasvatuksen kontekstissa erilaisia mahdollisuuksia 
ja ristiriitoja, joita tulevaisuus voi tuoda tullessaan, ja sitä kuinka reagoida niihin kuvataidekasvat-
tajana. 
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Abstract 
This master’s thesis examines learning experiences using a gamified, art educational application 

and the possibilities of using gamified applications in the context of art education. The Aalto Draw-
ing application, the development process and an accompanying online course are central to this 
thesis. The Aalto Drawing application was developed in the project Gamifying Learning in Visual 
Communication Skills, which ran during 2017-2019. The project was funded by Aalto Online Learn-
ing. The GLiVCS-project was started to fulfil a need for a university-wide course that teaches the 
students visual communication and drawing using methods of gamification. An equally important 
objective for the course was to strengthen the students’ self-confidence and courage to use visual 
expression in their everyday lives. I took the position of a pedagogical planner and content developer 
in the development of Aalto Drawing. In addition I managed and taught the accompanying Aalto 
Drawing online course which ran from December 2018 to March 2019.  

This thesis takes place in the theoretical contexts of both art education and game research. The 
interdisciplinary theory addresses the phenomena of games, gamification and game-based learning. 
In addition the thesis examines the pedagogy and the learning theory of the application. The theory 
is examined through an art educational context, focusing on the relationship of games, gamification 
and pedagogy.   

During the Aalto Drawing online courses three separate surveys were conducted to collect the data 
for this thesis. The research data consists of both quantitative and qualitative data. The surveys as-
sessed the learning experiences of the participating university students during the Aalto Drawing 
course. The survey data was analysed and interpreted using content analysis with a hermeneutic-
phenomenological approach. The survey material was separated into different themes that were 
used to describe the phenomenon of the students’ learning experience from different points of view. 
The analysis studies individual experiences of learning, the learning process and the elements that 
affected learning. The analysis also assesses how Aalto Drawing was able to reach the learning ob-
jectives that were set. My personal experience working as an art educator in the development project 
of Aalto Drawing guides the analysis and interpretation.   

The analysis indicates that applications like Aalto Drawing have considerable opportunities in the 
context of art education and teaching art. The students’ learning experiences were diverse and oc-
casionally conflicting. Gamified elements affected the learning experience greatly, in both positive 
and negative ways. Pedagogical consistency, critical examination of gamified learning applications 
and a sound technical performance are required to allow meaningful learning experiences.   

This thesis partakes in the discourse of the future of art education, where games, gamification and 
diverse new technologies are a part of teaching and learning art. The thesis examines different pos-
sibilities and conflicts that may arise from the aforementioned interactions in the context of art ed-
ucation, and how to react to them as an art educator.    
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1 Johdanto 

Digitaaliset pelit ja pelaaminen ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämäämme. 
Meistä jokainen on kosketuksissa peleihin jollakin tavalla. Pelaaminen ja pelit 
ovat tulleet myös osaksi oppimisen, opetuksen ja koulutuksen maailmaa. Digi-
taaliset pelit ovat median muoto, joka kehittyy ja laajenee jatkuvasti uusille 
alueille ja erilaisiin muotoihin. Millaisia mahdollisuuksia pelit ja pelaaminen 
tarjoavat kuvataidekasvatukselle?

Opinnäytetyöni keskiössä on Aalto Drawing -sovellus. Pelillistetty sovellus 
on Gamifying Learning in Visual Communication Skills-projektin (GLiVCS) 
lopputuote. GLiVCS-projekti liittyy Aalto-yliopiston opetuksen strategiseen 
Aalto Online Learning -hankkeeseen jonka tavoitteena on kehittää verkko-
oppimista ja sen menetelmiä yliopistossa (Aalto-yliopisto 2019). GLiVCS-
projekti syntyi toivomuksesta tarjota yliopiston opiskelijoille kurssi, jolla 
opitaan pelillistämisen avulla visuaalista kommunikaatiota ja piirtämistä. Yhtä 
tärkeä tavoite kurssille oli kasvattaa opiskelijoiden itsetuntoa ja uskallusta 
käyttää visuaalista ilmaisua jokapäiväisessä elämässä. Projektiryhmä koostui 
monien eri alojen asiantuntijoista. Itse toimin ryhmässä pääosin pedagogi-
sena vastaavana. Toimin lisäksi opettajana ja ohjaajana Aalto Drawing -peliin 
perustuvalla kurssilla vuodenvaihtessa 2018-2019. Kurssi oli suunnattu Aalto-
yliopiston opiskelijoille. Opinnäytetyöni aineisto perustuu pääosin kyseiseen 
kurssiin. 

Aalto Drawing -kurssilta on peräisin myös tämän opinnäytteen kansikuva. 
Pelin ensimmäiseen rahoitushakemukseen vuonna 2017 sisältyi arviointial-
goritmin toiminnan havainnollistaminen ympyrää piirtämällä. Sovelluksen 
testitilaisuuksissa ympyrän piirtäminen oli hyvin keskeistä: sillä oli helppo 
mallintaa sovelluksen toimintaa ja saada ujommatkin mukaan kokeilemaan 
itse, kun tarjolla oli yksinkertainen kuvio piirrettävänä. Ympyrän piirtämi-
seen liittyy myös jonkinlainen myyttinen ulottuvuus, sillä täydellisen ympyrän 
piirtämistä ilman apuvälineitä pidetään lähes mahdottomana. Monet testaajat 
olivatkin ensimmäisenä vähättelemässä piirustustaitoaan: “ei tästä mitään tule, 
en minä osaa”. Ympyrän piirrettyään he saivat ohjelmalta usein hyvän arvion 
ja usein yllättyivät todella: “näinkö hyvin minä piirsin sen! Noin monta tähteä, 
oho!” Tuollaiseen hetkeen tiivistyy jotakin siitä onnistumisen tunteesta, jota 
halusimme sovelluksen tuottavan käyttäjilleen. 
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Opinnäytetyössäni tutkin oppimiskokemuksia Aalto Drawing-sovelluksen 
äärellä. Tutkin kurssin suorittaneiden opiskelijoiden oppimiskokemuksia sekä 
omia kokemuksiani. Omat kokemukseni liittyvät ensisijaisesti kuvataidekas-
vattajan rooliin oppimispelin kehittämisprojektissa. Kokemuksia tutkimalla 
selvitän sitä, millaisia mahdollisuuksia pelillistetyn sovelluksen käyttämisellä 
on kuvataidekasvatuksen kontekstissa. Opinnäytetyöni aineisto koostuu sekä 
laadullisesta että määrällisestä aineistosta. Aineisto kerättiin Aalto Drawing-
kurssilta ennen sen alkamista, kurssin aikana ja kurssin päättyessä. Tutkimus-
otteeni on hermeneuttis-fenomenologinen; pyrin ensisijaisesti selvittämään 
oppimiskokemuksiin liittyviä merkityksiä. Opinnäytetyöni on laadultaan poik-
kitieteellinen, tukeutuen teoreettisesti sekä pedagogiikan että pelitutkimuksen 
kaanoniin. 

Opinnäytteeni jakautuu kuuteen osioon. Ensimmäisenä käsittelen Aalto 
Drawing -sovellusta ja sen kehittämistyötä. Sen jälkeen avaan opinnäytetyöni 
teoreettista taustaa sekä pelien että pedagogiikan näkökulmasta. Teoreettisesta 
taustasta siirryn käsittelemään tutkimusmenetelmiä ja aineistoa. Aineiston 
analyysi -luvussa teemoittelen ja tulkitsen Aalto Drawing -kurssilta kerättyä 
kyselyaineistoa. Pohdinta-osiossa käsittelen ensisijaisesti Aalto Drawing 
-projektin ja tämän opinnäytetyön kirjoittamisprosessin aikana esiin nousseita 
teemoja.

Aalto Drawing - Oppimiskokemuksia pelillistetyn sovelluksen äärellä -opin-
näytteeni sijoittuu puheenvuorona vielä varsin tuoreeseen pelejä käsittelevään 
tutkimuskenttään. Kuvataidekasvatuksen kentälle tutkielmani tarjoaa ensim-
mäisiä näkökulmia siihen, mitä merkitsee pelien ja pelillistämisen käyttö ja 
kehittäminen taidepedagogisena välineenä. Tavoitteenani on tarkastella 
pelillistämisen, pelipohjaisen oppimisen ja pelien tuomia mahdollisuuksia 
kuvataiteen opetuksessa. Opinnäytteeni suuntaa katseen tulevaan, kohti 
maailmaa jossa pelit ovat arkipäivää kuvataiteen oppimisessa, opetuksessa ja 
koulutuksessa. 
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2 Aalto Drawing -sovelluksen 
kehittäminen 

2.1 Aalto Drawing -sovellus

Aloitan opinnäytetyöni kuvaamalla Aalto Drawing-sovellusta, sen sisältöä ja 
keskeisimpiä toimintoja. Lisäksi kuvaan yleisellä tasolla Gamifying Learning 
in Visual Communication Skills -projektia, jonka parissa Aalto Drawing syntyi. 
Opinnäytetyöni ymmärtämiseksi on ymmärrettävä myös Aalto Drawing-
sovelluksen toiminnan periaatteet. Lisäksi sekä sovelluksen kehitysprosessi 
että projektissa toimiminen on olennainen osa opinnäytetyöni aineistoa. 

Aalto Drawing on sovellus, jonka tavoitteena on opettaa käyttäjäänsä piirtä-
mään ja ilmaisemaan itseään visuaalisesti. Toinen keskeinen tavoite on kasvattaa 
käyttäjien itsetuntoa visuaalisen ilmaisun saralla ja rohkaista heitä käyttämään 
piirtämistä ja muita visuaalisen ilmaisun keinoja vapaammin. Aalto Drawing 
on pelillistetty oppimisympäristö, joka hyödyntää käyttäjien piirtämien kuvien 
arvioinnissa kuvia pisteyttävää algoritmia. Sovellus on suunnattu sellaisille 
yliopisto-opiskelijoille, joilla on kiinnostusta oppia piirtämään ja ilmaisemaan 
itseään visuaalisesti, mutta joilla ei ole siitä kovin runsaasti aiempaa kokemusta. 

Sisällöllisesti Aalto Drawing koostuu erilaisista oppitunneista (lesson) jotka 
on jaettu kappaleisiin (chapter). Pelin kielenä on englanti, sillä sen haluttiin 
tavoittavan mahdollisimman suuri joukko opiskelijoita. Kappaleet sisältävät 
teoriaosuuden, tehtäviä, lyhyen sisältöön perustuvan tietovisan sekä itsearvi-
ointikyselyn. Tehtävämuotoja on useita, mutta niistä yleisin on piirtäminen. 
Tehtävämuodot esitellään lyhyesti myöhemmin. Erilaisia oppitunteja on 
sovelluksessa kymmenen ja ne on jaettu erilaisiin teemoihin kuten kasvojen 
piirtäminen tai perspektiivioppi. Nämä kymmenen oppituntia muodostavat 
sovelluksen ja näin ollen myös Aalto Drawing-kurssin oppisisällön. Kaksi 
vapaaehtoista lisäoppituntia, croquis ja muistista piirtäminen, täydentävät 
tarjontaa. Oppitunnit etenevät helposta vaikeampaan ja käyttäjä pääsee etene-
mään keräämällä tähti- ja kynäpisteitä tehtävistä. Vaikeustaso kasvaa myös 
yksittäisten kappaleiden sisällä, tarjoten pelaajalle jatkuvasti uusia haasteita. 
Tehtävät voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä ja jokaiseen tehtävään voi 
halutessaan palata vaikkapa tavoittelemaan parempia pisteitä.  
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Aalto Drawingin sisältö jakaantuu temaattisesti erilaisiin osiin. Oppitunnit 0 
(tutoriaali) ja 1 (perusmuodot ja kappaleet) voidaan käsittää alkeiksi ja perus-
teiksi joista kaikki pelaajat aloittavat. Oppitunnit 2-4 (kasvot, ihmisvartalo, 
hahmot) käsittelevät ihmisen piirtämistä. Oppitunnit 5-7 (graafinen suunnit-
telu, perspektiivipiirros, tekninen piirtäminen) keskittyvät teknisen piirtä-
misen ja visuaalisen esittämisen eri puoliin. Oppitunnit 8-10 (eläimet, ympä-
ristö, seikkailut) käsittelevät erilaisia ympäristöön ja sen havainnointiin liittyviä 
elementtejä. Lisäoppitunnit croquis ja muistista piirtäminen sisältävät paitsi 
tehtäviä joissa käytetään aiempien oppituntien elementtejä, myös tehtäviä jotka 
kehottavat pelaajaa omatoimiseen piirtämiseen.  

Aalto Drawingin erityispiirre on sen käyttämä arviointialgoritmi. Kielitoi-
miston sanakirja määrittelee algoritmin “sarjaksi täsmällisesti määriteltyjä 
käskyjä tai toimenpiteitä jonkin tehtävän suorittamiseksi” (Kotimaisten kielten 
keskus 2018). Arviointi on automaattista ja perustuu laskentaan. Arvioides-
saan algoritmi nostaa sekä mallina olevasta kuvasta että käyttäjän piirtämästä 
(tai kokoamasta) kuvasta 200 pistettä ja vertaa niitä keskenään. Algoritmin 
toiminta on visualisoitu sovelluksen käyttäjälle. Laskettuaan kuvien samankal-
taisuuden algoritmi arvostelee kuvan 1-3 tähden pisteytyksellä ja antaa tämän 
mukaan käyttäjälle tähtipisteitä.

KUVA 1. Pelin oppituntivalikko.
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Seuraavaksi nostan tarkastel-
tavaksi yksittäisen oppitunnin 
rakenteen. Käytän esimerkkinä 
oppituntia kuusi, perspektii-
vipiirustus. Tämä oppitunti 
sisältää useita erilaisia tehtävä-
muotoja joten se edustaa hyvin 
yleiskuvaa sovelluksen sisäl-
löstä. Ohessa luettelo, josta voi 
tarkastella oppitunnin sisältöä.

Jokaisen oppitunnin tai kappa-
leen aloittaa lyhyt diaesitys, joka 
käsittelee pienen määrän aihee-

seen liittyvää teoriaa. Overview- ja Introduction- osiot (kuva 2) ankkuroivat 
oppitunnit taidehistoriaan, visuaaliseen kulttuuriin ja jokapäiväiseen elämään. 
Ne pyrkivät selittämään yleistajuisesti ja tiiviisti ilmiöt ja aiheet joita kukin 
oppitunti tai kappale käsittelee. Teoriaosuudet johtavat suoraan niitä seuraa-
viin tehtäviin. Overview-osio käsittelee koko oppitunnin aihetta laajemmin, 
kun taas Introduction perehdyttää kappaleen aihealueeseen. Teoriaosioissa on 
hyödynnetty tekstiä ja vapaan lisenssin kuvia (esimerkiksi Creative Commons). 
Esimerkit on nostettu arkipäiväisestä elämästä ja teksti kannustaa oppijaa 
havainnoimaan itse.

Taulukko: LESSON 6: Perspective Drawing
• Overview
• Chapter I: Composition

• Introduction
• Depth Cues

• Chapter II: 1-Point and 2-Point Perspective
• Introduction
• Construct from Pieces
• Line exercise: 1-/2-Point
• Drawing: 1-/2-Point

• Chapter III: 3-Point Perspective
• Introduction
• Drawing: 3-Point
• Drawing: Freehand

• Quiz
• Self Evaluation  

KUVA 2. ”Intrduction” -teoriaesityksen osa (Lesson 6, Chapter 1). 
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Kuvassa 3 on havainnollistettu visuaalisesti piirustustehtävän vaiheet. Tehtä-
vään siirryttäessä käyttäjälle annetaan joko sanallinen ohje tai mallikuva 
ruudun vasemmassa ylälaidassa. HELP-painiketta klikkaamalla paljastuu 
tarkempi ohjeistus juuri kyseiseen tehtävätyyppiin ja työkaluihin. Käyttäjä voi 
nyt suorittaa tehtävän, tässä tapauksessa piirtää kuvan. Käytössä on musta 
kynä, pyyhekumi jolla pyyhkiä viivoja, suurennuslasi jolla suurentaa piirustus-
aluetta, Clear-painike jolla pyyhkiä koko ruutu tyhjäksi sekä Undo-peruutus-
painike joka peruuttaa viimeisimmän toiminnon.

Ollessaan valmis käyttäjä painaa Ready! -painiketta, jolloin ohjelma arvioi 
kuvan. Arviointialgoritmin käyttämä pistepilvi on esitetty visuaalisesti, sini-
sellä mallikuva ja mustalla käyttäjän itse piirtämä kuva jota algoritmi pyrkii 
parhaansa mukaan sovittamaan antaakseen mahdollisimman optimaalisen 
tuloksen. Tämän vuoksi hieman vino tai kooltaan erilainen kuva ei juuri 
vaikuta arviointiin, sillä sovellus kykenee etsimään mahdollisimman vastaavan 
asennon ja mittakaavan piirretylle kuvalle. Algoritmi ei kuitenkaan ole satapro-
senttisen luotettava, ja sen yritykset sovittaa kuvia yhteen päätyvät toisinaan 
tahattoman huvittaviin lopputuloksiin kun sovellus vispaa esimerkiksi kuvan 
ulkoreunan aivan väärään paikkaan suhteessa mallikuvaan. Valitettavasti tämä 
epäluotettavuus tekee sovelluksen käytöstä ajoittain myös turhauttavaa.

Arviointialgoritmi pisteyttää kuvan 1-3 tähdellä 0,5 tähden intervallilla. Jos 
käyttäjä kykenee saamaan riittävän yhdenmukaisen kuvan aikaan, palkinnoksi 
saa ylimääräisen neljännen tähden. Tämä on kuitenkin käytännössä mahdo-
tonta vaikeampien kuvien kohdalla. Alussa helppojen perusmuotojen parissa 

KUVA 3. Piirustustehtävän vaiheet.
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ylimääräinen, melko saavutettavissa oleva tähti kannustaa harjoittelemaan 
kosketusruudun käyttöä ja yksinkertaisten muotojen tarkkaa mutta spontaania 
piirtämistä. Tähtipisteiden lisäksi pelaaja saa kynäpisteitä. Kynäpisteitä saa 
suoritettavista tehtäväryppäistä - esimerkiksi lesson 6-luettelon jokaisesta luet-
telokohdasta saa yhden kynäpisteen. 

Tehtyään oppitunnin tehtävät käyttäjä voi siirtyä tietovisaan (Quiz). Quiz 
on kolmivaiheinen, joskus leikkimielinen monivalintatesti (kuva 4). Sovellus 
antaa monivalintatehtävistä pisteet oikeiden vastausten määrän mukaan. Quiz 
on joissakin kappaleissa korvattu vapaalla piirustustehtävällä. Esimerkikis 
Adventures -oppitunnissa quiz on piirustustehtävä, jonka ohjeistus on “draw 
the treasure at the end of the adventure”. Vapaissa piirustustehtävissä käyttäjä 
saa aina kolme tähteä, joten arviointi on ikäänkuin kannuste näissä tehtävissä. 
Itsearviointikysely sisältyy myös jokaiseen oppituntiin. Sen rakennetta käsitel-
lään myöhemmin tässä tutkielmassa. 

2.2 Visuaaliset tehtävämuodot 

Sovelluksen visuaaliset tehtävämuodot jaetaan piirustustehtäviin ja muihin 
tehtäviin. Piirustustehtävissä käyttäjän tehtävä on havainnon perusteella 
jäljentää näkemänsä kuva ja pyrkiä yhdenmukaisuuteen. Suurin osa Aalto 
Drawing-sovelluksen tehtävistä on piirustustehtäviä ja se on oikeastaan koko 
sovelluksen perustavanlaatuinen käyttömuoto. Muut tehtävämuodot koostuvat 

KUVA 4. Quiz-osio (Lesson 1).
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asioiden paikalleen asettelusta ohjeen mukaan; käyttäjä voi koota palasista 
muotoja, lisätä pakopisteviivoja tai esimerkiksi kasata väriliu’un valmiista 
väripalikoista. 

Yksittäisessä oppitunnissa tai kappaleessa voi olla useita erilaisia tehtävämuo-
toja. Seuraavissa taulukoissa on kuvin ja kuvauksin eroteltu erilaiset visuaaliset 
tehtävämuodot. Ne jakautuvat vielä erilleen piirustustehtäviin (kuvat 5-7) ja 
muihin visuaalisiin tehtäviin (kuvat 8-10).

Ajastettu tehtävämuoto keskittyy 
itse mallin noudattamista 
enemmän piirtämiseen toimin-
tana. Nopeus, spontaanius ja 
vaihtuvuus tekevät tehtävätyy-
pistä hyvän motoriikan harjoit-
tajan  ja oppimisympäristöön 
tutustuttajan.

KUVA 5. Ajastettu piirustus.
Vaihe vaiheelta -piirustuksessa  piir-
retään kuvaa edeten perusmuo-
toihin hajotetusta abstraktiosta 
kohti yksityiskohtia ja koko-
naisuutta. Tehtävä on käytössä 
erityisesti ihmisen piirtämiseen 
keskittyvissä oppitunneissa.

KUVA 6. Vaihe 
vaiheelta-piirustus.
Yksittäinen teemapiirustustehtävä 
on osa suurempaa sarjaa, joka 
keskittyy tietyn teeman ympä-
rille (esimerkiksi “liikkuva 
eläin”). Käyttäjä kykenee itse 
valitsemaan lähestymistapansa, 
esimerkiksi käyttääkö hän vaihe 
vaiheelta-tyyppistä piirtämistä.  

KUVA 7. Teemapiirustus.



16

Sijoitustehtävässä kuva tai kuvio 
koostetaan liikuttamalla valmiita 
elementtejä paikalleen. Tehtä-
västä on useita muunnelmia. 
Esimerkiksi Kasvot-oppitun-
nissa käyttäjä piirtää ensin kaikki 
kasvojen elementit ja sijoittaa 
ne sitten paikalleen kasvoihin 
oikeisiin mittasuhteisiin. Graa-
finen suunnittelu-oppitunnissa 
käyttäjä rakentaa väriympyröitä 
sekä väriliukuja. Perspektiivipii-
rustus-oppitunnissa rakennetaan 
ilmaperspektiiviä sekä kolmiou-
lotteisia muotoja. 

KUVA 8. Sijoitustehtävä, 
ilmaperspektiivi. 
KUVA 9. Sijoitustehtävä, 
väriliuku.
Viivaharjoituksessa käyttäjän 
tehtävänä on sijoittaa määrätty 
määrä viivoja valmiin kuvan 
päälle. Tehtävissä tutkitaan 
esimerkiksi ihmisen mitta-
suhteita, kontrapostoa tai 
perspektiiviä.

KUVA 10. Viivaharjoitus.
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2.3 Gamifying Learning of Visual Communication Skills 
-projekti 

Gamifying Learning of Visual Communication Skills -projekti sai alkunsa 
vuonna 2017, kun yliopistossa huomattiin tarve opettaa visuaalista viestintää 
eri alojen opiskelijoille. Huolimatta opiskeltavan asian tai aineen laadusta on 
aina tarpeellista kyetä esittämään viestinsä visuaalisesti tai tukea viestiään 
visuaalisin keinoin. Kuvataidekasvatuksen opiskelijana visuaalisuuden käyttö 
viestinnässä on minulla luissa ja ytimissä enkä epäile taitojani havainnollistaa 
jotakin piirtämällä. GLiVC-projektissa lähtökohdaksi muodostui kuitenkin se, 
että tällaisesta etuoikeudesta eivät kaikki nauti. 

Projekti aloitettiin kevätlukukaudella vuonna 2017, kun sille haettiin rahoitusta 
Aalto Online Learning -hankkeesta. Aalto Online Learning on opetuksen kehi-
tyshanke, joka kehittää ja rahoittaa erilaisia verkko-oppimisen ja sulautuvan 
oppimisen kokemuksia yliopistossa. (Aalto-yliopisto 2019). Aalto Drawing 
kehitettiin lopulta Aalto Online Learning-rahoituksella, ja sovelluksesta voikin 
lukea esittelyn hankkeen kotisivuilla1. Projektin vastuuprofessoreina toimivat 
Perttu Hämäläinen Median laitokselta sekä professori Martti Raevaara Taiteen 
laitokselta. Lisäksi projektin parissa työskentelivät Taiteen laitokselta tohtori-
koulutettava Heikka Valja neuvonantajan roolissa ja Tietotekniikan laitokselta 
tutkijatohtori Maximus Kaos tutkijana. Tutkimusassistentteina minun lisäk-
seni toimivat maisteriopiskelija Christina Lassheikki Taiteen laitokselta sekä 
Median laitoksen maisteriopiskelija Yuanqi Shan. Christina opiskelee lisäksi 
New Media - Game Deisgn & Production -maisteriohjelmassa. Hän vastasi 
projektissa pelinkehityksestä ja sisällöntuottamisesta. Yuanqi Shan toimi 
koodarina ja ohjelmoijana. Itse työskentelin projektissa pääosin pedagogisena 
vastaajana ja sisällöntuottajana.

Tulin itse mukaan projektiin kesäkuussa 2018. Projektissa oli silloin jo toteut-
tettu alustava kysely opiskelijoille sekä yliopiston henkilökunnalle. Kyselyillä 
kartoitettiin kiinnostusta, toiveita ja odotuksia. Henkilökunnalle suunnattu 
kysely kartoitti tarpeita visuaalisen kommunikaation opettamiseen sekä 
suhtautumista itse projektiin. Piirustusfunktion prototyypin avulla oli lisäksi 
paitsi testattu ohjelman perustoimintoa, myös kerätty dataa jota käytettäisiin 
arviointialgoritmin kehittämiseen. Testaustilaisuudet olivat alusta asti tärkeitä 
projektissa.
1 Gamifying Learning of  Visual Communication Skills. Aalto Online Learning 2018. 
Saatavilla: https://onlinelearning.aalto.fi/pilot/gamifying-learning-of-visual-communicati-
on-skills
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Kesällä 2018 kehitimme suunnitelman projektin lopullisesta sisällöstä ja peda-
gogisista periaatteista sovelluksen taustalla. Laadin tiimillemme Pedagogical 
Overview-paperin ja Christina puolestaan työsti pelisuunnittelullisen doku-
mentin. Aalto Drawingin lopullinen muoto ja ulkoasu lyötiin lukkoon. Pelin 
kehitys eteni pitkälti itsenäisenä työskentelynä, vaikka olimme jatkuvassa 
kontaktissa toistemme kanssa. Peliä testattiin ja korjailtiin sitä mukaa kun 
siihen lisättiin sisältöä. Prosessi oli hyvin iteratiivinen ja reflektoimme koko-
naisuutta jatkuvasti. 

Kesällä 2018 valmistauduimme myös hakemaan CHI Play 2018 -tapahtu-
maan joka järjestettiin Melbournessa. CHI Play on vuosittainen konferenssi, 
joka keskittyy human-computer interaction-tutkimusalaan, peleihin ja pelaa-
miseen (ACM, Inc. 2018). Human-computer interaction on monitieteinen 
tutkimusala, jonka keskiössä on ihmisen ja (tieto)koneen vuorovaikutuksen 
tutkiminen (SIGCHI Finland, 2019). CHI Play -konferenssia varten laadit-
tiin video- ja kuvamateriaalia sekä lyhyt akateeminen artikkeli2 joka käsitteli 
pääosin arviointialgoritmin kehittämistä opetuspelin näkökulmasta. Christina 
vastasi pääosin CHI Play-valmisteluista.

Alkusyksystä 2018 testasimme peliä Otaniemen yö -tapahtumassa ja kartoi-
timme ensi kertaa käyttäjien reaktioita. Peli oli tässä vaiheessa jo hyvin valmis 
ja kaikki esiteltävä sisältö päätyi myös kurssiversioon. Testauksen ohella 
keräsimme listaa opiskelijoista, jotka olivat kiinnostuneet tulevaisuudessa 
järjestettävästä Aalto Drawing -kurssista. Testaustapahtuman aikana pelin 
kehittäminen jatkui tiiviillä tahdilla. 

Aalto Drawing hyväksyttiin neljän muun pelin joukossa CHI Play 2018 -konfe-
renssiin kilpailemaan opiskelijapelien sarjassa. Melbournea varten valmiste-
limme lyhyen esittelyn, posterin sekä muuta visuaalista materiaalia. Konfe-
renssi järjestettiin  28.-31.10.2018. Aalto Drawing ei lopulta tuonut palkintoja 
kotiin, mutta konferenssimatka oli varsinkin itselleni todella merkittävä 
kokemus myös oman kuvataidekasvattajuuteni kannalta. Konferenssimatkasta 
kuvataidekasvattajan näkökulmasta voi lukea Kuvataidekasvatus.fi -blogista3. 

Loppuvuosi 2018 kului Aalto Drawing-kurssin valmistelun parissa. Aloitin 
kurssin valmistelun piakkoin konferenssimatkan jälkeen. Kurssi alkoi lopulta 
joulukuussa 2018 ja toimin kurssin ohjaajana. Aalto Drawing-kurssia varten 
sovelluksen kehitystyö kiihtyi ja se jatkui myös kurssin aikana. Kurssista olen 
2 Lassheikki ym. 2018: Fair and Encouraging - Developing an Automatic Assessment 
System in Aalto Drawing. Saatavilla: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3270318
3 Terveisiä Australiasta! Kuvataidekasvatus/Art Education at Aalto University 2019.  
Saatavilla: http://kuvataidekasvatus.fi/2019/02/17/terveisia-australiasta/
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kirjoittanut tarkemmin opinnäytetyön muissa osioissa. Kurssin aikana kerät-
tiin paljon tutkimusaineistoa tähän opinnäytetyöhön. Aalto Drawing -kurssi 
jatkui maaliskuulle 2019, päättyen siihen että kurssin suorittaneet opiskelijat 
palauttivat sovelluksen keräämän aineiston tutkimusryhmälle. Gamifying 
Learning in Visual Communication Skills -pilotti on varsinaisesti ohi, mutta 
tulevaisuus Aalto Drawingin suhteen on vielä avoinna. 

2.4 Oppimateriaalin laatiminen

Oppimateriaalin ja sovelluksen sisältöjen laatiminen lähti liikkeelle kartoi-
tuskyselystä, johon vastasi 44 opiskelijaa Aalto-yliopiston eri korkeakouluista, 
pääasiallisesti muista kuin Aalto ARTSista. Kartoituskysely toteutettiin vuoden 
2017 loppupuolella. Kyselyssä kartoitettiin lyhyesti kiinnostusta piirtämisen 
oppimiseen sekä aiempaa kokemusta. Pääasiallisesti kysely keskittyi erilai-
siin aihealueisiin joista vastaajat kykenivät monivalintana poimimaan toiveita. 
Jokaiseen oli lisäksi mahdollisuus lisätä itse muotoiltu vastaus. Osa-alueisiin 
oli myös mahdollista jättää vastaamatta, mikäli ei kokenut mitään ehdotettua 
kiinnostavaksi. Kyselyssä kielinä oli englanti, suomi ja ruotsi. 

Seuraavalla sivulla on esitelty taulukko kyselyn sisältöehdotuksista ja vapaasti 
muotoilluista vastauksista. Listalla on tähdellä merkittynä sellaiset osa-alueet, 
jotka päätyivät peliin. Osa merkitsemättömistä aihealueista päätyi myös peliin, 
mutta ne eivät esiinny erillisinä kokonaisuuksina vaan muiden aiheiden sisällä. 
Valmiit ehdotukset menestyivät melko tasaisesti keskenään. Poikkeuksena on 
“Kaavioita ja visualisointeja” -osio: toiveisiin vastasi vain 34 opiskelijaa. Se oli 
ylivoimaisesti vähiten suosittu alue.

Sisällytimme suurimman osan toivotuista aihealueista jossakin muodossa ja 
alkukyselyn toiveista voi nähdä jo sovelluksen sisältöjen ydinrungon. Ainoas-
taan “valo ja varjo” (n=34) jäi pois sellaisista vaihtoehdoista joita iso osa vastaa-
jista oli toivonut. Tämäkin aihealue oli mukana pitkälle tuotannossa, mutta 
jouduimme tiputtamaan sen teknisten rajoitusten takia - sovelluksen piirustus-
työkalu on hyvin rajallinen ja näin ollen mielekkäiden tehtävien luominen oli 
hyvin haastavaa.    

Sovelluksen lopullinen sisällöllinen runko ja periaatteet sovittiin oikeas-
taan yhdessä palaverissa minun ja Christinan kesken - toki meitä ohjasi koko 
työryhmän kanssa käydyt keskustelut taustalla. Periaatteemme tiivistettiin 
lopulta Pedagogical Overview-nimiseen dokumenttiin, jota olen tässäkin opinnäy-
tetyössä käyttänyt paljon omien ajatusteni pohjana. Alusta asti tasapainoilimme 
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pelillisyyden ja pedagogiikan välimaastossa, ja keskustelu jatkui aktiivisena läpi 
kehitystyön.

Aloituskyselyn lisäksi luotimme pitkälti omaan asiantuntemukseemme kuva-
taidekasvatuksen saralla. Yhtenä ohjenuorana toimi lukioasteella opetettavan 
kuvataiteen sisällöt, jotka koimme mielekkäiksi sillä oletuksemme mukaan 
kohdekäyttäjämme olivat viimeksi olleet kuvataiteen opetuksen parissa lukio-
asteella. Varmuudella emme tietenkään voineet tätä tietää, mutta oletus tarjosi 
hyvän pohjan kokonaisuudelle. Samaan aikaan pidimme kiinni jonkinlaisesta 
“yleishyödyllisestä” sisällöstä. Pelin sisältämien tehtävien luonteesta johtuen 
emme myöskään ensisijaisesti panostaneet vapaaseen piirtämiseen tehtävissä 
- algoritmi ei kykene arvioimaan sellaista sisältöä. Tehtävämuotojen mekanisti-
suutta pyrittiin paikkaamaan monipuolisella oppimateriaalilla. 

Ihminen (n=41)

*Kasvot
*Kehon muotoja
*Asentoja
*Toimintoja
*Kädet ja jalat
Vaatteita
Hiuksia
Eri ikäisiä henkilöitä
*Anatomia
Muu: the body from different 
perspectives
Muu: *ilmeet

Asioita (n=43)

*Kodin tavaroita
*Ajoneuvoja
*Rakennuksia
*Eläimiä
*Kasvistoa
*Maisemia
Työkaluja
Muu:*robots

Kaavioita ja visualisointeja 
(n=34)

Karttoja
*Pohjapiirustuksia
Kaavioita
Kulkukaavioita
*Teknisiä piirustuksia
Muu: chemical systems

Tekniikkaa ja teoriaa (n=44)

*Perspektiivipiirustus
*Väriteoriaa
Symmetria
*Sommittelu
Valo ja varjo
*Mittasuhteet
*Havaintopiirustus
*Mielikuvituspiirustus

Avoin kysymys: Mitä muuta 
haluaisit osata piirtää? (n=7)

*Perspective in which viewer 
is at ground level looking up 
(i.e. the way the world could 
look like to a bug in the grass)
Icons for interfaces
Erityisesti kaaviot jne. kiin-
nostavat työn puolesta
Erilaisia tekstuureja
How to focus on essential 
lines to be able to draw sket-
ches quickly to show an idea 
for example.
*Emotions & Feelings
Painting and watercolor
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Yksittäisiä sisältöjä tärkeämmäksi nousee mielestäni sisältöjen rajaaminen ja 
tarkastelukulma. Oppimateriaali tai opetus ei voi koskaan olla neutraalia. Valit-
semalla tiettyjä sisältöjä jätämme samalla tiettyjä asioita pois. Aalto Drawingin 
oppimateriaaleissa korostuu paljon perinteinen taideopetus ja sen sisällöt. 
Pyrimme tuomaan esiin myös vaihtoehtoisia näkökulmia esimerkiksi tuomalla 
esiin yleistyksiä tai kyseenalaistamalla juuri opitun tiedon. Iso osa oppimateri-
aalistamme on pitkälti “näin piirrät realistisesti havainnon pohjalta” -tyyppistä 
opastusta, jolloin kyseenalaistaminen ja tiedon monimuotoisuus jää näytte-
lemään sivuosaa. Aalto Drawingin jatko-osassa voisi hyvin korostua forma-
lismin ja muodon hajottaminen.

Oppimateriaalimme pohjavire ei leijunut tyhjän päällä. Pohdimme paljon 
yhdessä millaista materiaalia haluamme rakentaa. Meille tärkeitä tekijöitä olivat 
esimerkiksi sukupuolen ja ihmisten moninaisuuden edustus oppimateriaalissa. 
Perinteisesti monet taideoppaat ovat lähteneet esimerkiksi ihmisvartalon visu-
aalisesta opettamisesta siitä pisteestä, että aikuinen, valkoinen ja hyväkun-
toinen noin 30-vuotias mies on standardi. Meidänkin sovelluksemme aloittaa 
vartalon piirtämisen tästä lähtökohdasta, mutta sisältää paljon eri muotoisia ja 
-kokoisia ihmisiä. Rodullistetut ihmiset on myös huomioitu referenssikuvien 
valinnassa joiden pohjalta laadimme mallikuvat. Tätä on vaikea päätellä loppu-
tuloksesta, sillä mallikuvat ovat yksinomaan mustavalkoisia viivapiirroksia. 
Meille oli tärkeää valita myös loppukäyttäjälle näkymättömään prosessiin 
monimuotoisia kuvia erilaisista ihmisistä.

Oppimateriaali muutti muotoaan myös sitä tehdessä. Yksittäinen oppima-
teriaalikokonaisuus ei voinut sisältää kovin paljoa tekstiä tai kuvia, jotta se 
ei särkisi pelin virtaviivaisuutta. Tekstin kanssa varsinkin täytyi olla sääste-
liäs: pieni ruutukoko puhelimilla ja tablettilaitteilla esti suuren määrän pientä 
tekstiä. Oppimateriaalin annokset olivat lopulta ytimekkäitä powerpoint-
tyyppisiä esityksiä, joissa kiteytyi yksi tai kaksi ajatusta. Aina oppimateriaali 
ei myöskään kiinteästi liittynyt sitä seuraaviin tehtäviin. Esimerkiksi luonto-
osiossa pelin oppimateriaalissa käsiteltiin sommittelun yleisiä sääntöjä, mutta 
tehtävissä piirrettiin kasveja tai maiseman osia viivapiirroksina. 

Panostimme oppimateriaalin visuaalisuuteen. Hyödynsimme laajalti erilaisia 
kuvapankkeja, joiden kuvia oli luvallista käyttää ilman rajoitteita joko kuva-
pankkien omien lisenssien tai Creative Commons (CC) -lisenssin pohjalta. 
Vastaavanlaisin lisenssein varustettuja kuvia hyödynsimme myös tehtävien 
pohjana. Kuva on erinomainen tapa pakata suuri määrä tietoa pieneen tilaan. 
Kuvien valinta oli kuitenkin joskus vaivalloista ja haastavaa. Esimerkiksi liittyen 
tavoitteeseemme esittää erilaisia ihmisryhmiä tasapuolisesti tuli suuri haaste: 
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vapaiden kuvapankkien kuvat esittävät hyvin harvoin esimerkiksi vanhoja, 
värillisiä tai ylipainoisia ihmisiä. Työtä tehdessä tavoite erilaisten esimerkkiku-
vien luomasta “projektin sisäisestä” inkluusiosta korostui entisestään.

2.5 Testitilaisuudet

Aalto Drawing-sovelluksen ollessa vielä kesken järjestimme muutamia testiti-
laisuuksia ennen kurssipilottia. Otaniemen yö-kampusfestivaalilla kesällä 2018 
keräsimme ensi kertaa käyttäjäkokemuksia järjestäytyneesti. Osallistuessamme 
Melbournen CHI Play 2018-konferenssin opiskelijapelikilpailuun esittelimme 
sovellustamme konferenssin aikana pelitestauksen muodossa. Molemmat testa-
ustilaisuudet olivat vapaamuotoisia drop-in -tyyppisiä standeja, joissa saattoi 
halutessaan vain pistäytyä tai viettää kauemmin aikaa pelin parissa. 

Testitilaisuudet antoivat meille tärkeää tietoa ensinnäkin pelin toimivuudesta 
ja käytettävyydestä. Samalla saatoimme havainnoida bugeja ja muita ongelmia 
joita sovelluksessa ilmeni. Käyttäjien sanoittamat kokemukset olivat meille 
sovelluksen kehittämisen kannalta tärkeitä. Käyttäjät tosin nimesivät usein jo 
tiedossa olevia ongelmia, mikä oli meidän kannaltamme hyvä - ei tullut ikäviä 
yllätyksiä. Aina emme myöskään olleet samaa mieltä siitä, miten ‘vakavasti’ 
jokin käyttäjien nimeämä puute tai ongelma tulisi ottaa. Käyttäjien ja testaajien 
palaute sai meidät kuitenkin reflektoimaan sovelluksen toimintoja ja sisältöjä 
työryhmän kanssa. 

Autenttisen käytettävyyskokemusten keräämisen lisäksi oli mielenkiintoista 
havainnoida myös pelaajien tapaa käyttää sovellusta ja vuorovaikuttaa sen 
äärellä. Pelasivatko he yksin, yhdessä, vuorotellen, samaan aikaan? Aloittivatko 
he ennakkoluulottomasti vaikeammista tehtävistä vai tutustuivat helppoihin 
ensin? Miten he suhtautuivat arviointiin? Muun muassa näitä asioita havain-
noimme vaikka niistä ei koskaan tehty mitään muodollista dokumentaatiota. 
Tässä tekstissä esittämäni pohdinta nojautuu täysin omiin muistikuviini, ja 
saattaa olla rikkonaista ja valikoitua. Se on kuitenkin mielenkiintoinen sivu-
polku opinnäytteessäni. 

Pelaamistilanteista tuli usein leikillisiä ja sosiaalisia. Minun ja Christinan 
läsnäolo teki tilanteista jo lähtökohtaisesti vuorovaikutteisia. Testaajat ottivat 
ymmärettävästi meihin kontaktia ja toivat ilmi reaktioitaan liittyen peliin. 
Ihmiset myös saapuivat paikalle usein yhdessä ja rohkaistuivat parhaiten 
kokeilemaan sovellusta pareina tai joukkioina. He saattoivat piirtää vuoro-
tellen tai yhtäaikaa kahdella eri laitteella. Monesti tilanteista tuli leikkimielisen 



23

kilpailullisia - ihmiset alkoivat vertailla saamiaan pisteitä keskenään ja yrit-
tivät päihittää joko omat tai toistensa pisteet pelaamalla paremmin. Tällainen 
käyttö ei ollut meillä lainkaan mielessä sovellusta suunnitellessa. Pelien ylei-
seen luonteeseen tosin kuuluu se, että ne alkavat elää omaa elämäänsä käyttä-
jien keskuudessa. Näin kävi hyvin spontaanisti myös Aalto Drawingin testaus-
tilaisuuksissa aina silloin tällöin. 

Pelitutkija Richard Bartle on luokitellut pelaajat neljään eri kategoriaan sen 
mukaan mikä heitä motivoi pelissä: Tappajat, Saavuttajat, Sosiaaliset ja Tutkijat. 
Iso osa pelaajista on Sosiaalisia. Heille pelaaminen on ensisijaisesti kanssakäy-
mistä - peli itse ei välttämättä ole edes tärkeä. Motivaatiot voivat olla päällek-
käisiä samassa pelissä, ja harva ihminen on yksinomaan motivoitunut pelaa-
maan tietyn kategorian sisällön perusteella. (Zichermann & Cunningham 2011, 
21-23). Vanha stereotypia näytön edessä nököttävästä yksinäisestä pelaajasta 
ei siis vastaa todellisuutta. Aalto Drawing saavutti tietynlaisen pelaajatyypin 
testaustilanteissa - sosiaalisesta kanssakäymisestä motivoituneen kokeilijan. 
Peli taipuu moneksi käyttäjiensä mukaan. Yksinomaan tai hyvin voimakkaasti 
sosiaalisesti motivoituneet pelaajat tuskin pelasivat varsinaisen kurssin aikana 
peliä, tai heidän motivaationsa ohjautui muille urille.  

Pelaajana ja pelikulttuuria seuraavana olen usein pohtinut, että oikein pelaa-
misen lisäksi yhtä viihdyttävää on yrittää ‘rikkoa’ peli. Pelin rikkominen voi 
liittyä tietynlaiseen huijaamiseen jossa pelin sisäistä logiikkaa pyritään käyt-
tämään omaksi edukseen (esimerkiksi tekoälyn puutteet, aukot säännöissä tai 
bugit). Rikkominen voi liittyä myös siihen että peli yritetään saada tekemään 
odottamattomia asioita, kun pelin sisällä toimitaan yllättävästi tai ‘pelataan 
väärin’. Aalto Drawingissa pelin saattoi rikkoa piirtämällä vaikkapa pelkkää 
sotkua. Algoritmia ei kiinnosta muistuttaako piirros ulkoisesti esikuvaansa, 
se vain nostaa 200 pistettä molemmista kuvista ja vertaa niitä toisiinsa. 
Sotkua piirtämällä saattaa saavuttaa keskinkertaisiakin arvioita, vaikka kaiken 
logiikan mukaan pelaajan ei pitäisi saada pisteitä sillä hän piirtää täysin väärin. 
Aalto Drawingin saa sekaisin myös piirtämällä vain yhden pisteen: algoritmi 
tulkitsee yhdestä pisteestä 200 ja luo pisteistä koostuvan, tekstuurimaisen 
kuvion arviointia varten. Minkäänlaista rangaistusta ei koidu pelin rajojen 
koettelusta, sillä eihän ohjelma ymmärrä mitä sille tehdään.Toisinaan jopa 
kannustimme testaajia toimimaan vastoin sääntöjä, varsinkin jos he ilmaisivat 
kiinnostusta pelin algoritmin logiikkaa kohtaan. Tämä tuotti välillä huvitusta 
ja ihmiset kävivät uteliaiksi. Uteliaisuus on motivaatiota ruokkivaa, vaikka-
kaan pelin rikkominen ei ehkä tuota kovin pitkäjänteistä motivaatiota joka 
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varsinaisesti auttaisi läpäisemään sovelluksen. Uteliaisuus luo kuitenkin halua 
tutustua syvemmin käsillä olevaan materiaaliin. 

2.6 Aalto Drawingin pedagogiikka

Aalto Drawing-sovellusta määrittelivät alusta asti paitsi pelilliset elementit, 
myös sovelluksen pedagogiikka. Aalto Drawingin ensisijainen tarkoitus on 
opettaa piirtämisen periaatteita pelillistämistä hyväksi käyttäen ja rohkaista 
käyttäjää visuaalisessa ilmaisussa. Tämä vaati pedagogiikan sisällyttämistä 
kaikkeen sovelluksen kehittämiseen liittyvään ajatteluun. Tässä osiossa määrit-
telen Aalto Drawingin pedagogiikkaan vaikuttaneita tekijöitä sekä periaatteita, 
joita meillä oli. Sovelluksen kehittämisvaiheessa kesällä 2018 laadin yhteis-
työssä Christina Lassheikin kanssa sovelluksen pedagogiikkaa määrittävän 
suunnitelmapaperin.

Hellström (2008, 296) määrittelee pedagogiikan “tavaksi, jolla opetus järjeste-
tään ja tuon tavan näkemyksellisiä perusteita”. Aalto Drawingin kontekstissa 
on huomioitava, että opetus ei merkitse tässä yhteydessä fyysistä tapahtumaa 
jossa opettaja ja oppilas kohtaavat. Opetus tapahtuu Aalto Drawing-sovel-
luksen parissa. Opetus ei suinkaan kadota merkitystään vaikka kahden ihmisen 
välinen suora vuorovaikutus puuttuu, sillä intentiona on edelleen tuottaa 
oppimiskokemuksia. 

Aalto Drawingin pedagogiikka tarkastella täytyy huomioida se, että sekä 
sovelluksen että kurssin konteksti on yliopisto-opetus eli opiskelijat ovat 
aikuisia. Meillä ei ollut rajoituksena esimerkiksi tietyt opetussuunnitelman 
sisällöt kuvataiteen osalta, kuten peruskoulussa. Saatoimme keskittyä laatiman 
sellaista sisältöä, jota oltiin projektin aikana toivottu kyselyssä sekä jonka 
koimme mielekkääksi sisällyttää sovellukseen jotta se saavuttaisi toivomamme 
yleissivistävän luonteen.

Formaalin opetussuunnitelman puuttuessa saatoimme määritellä pedago-
giset periaatteet itse. Tätä varten laadittiin kesällä 2018 pedagoginen suun-
nitelma ( pedagogical overview) projektin ohjaajien Martti Raevaaran ja Heikka 
Valjan toiveesta. Projektin aikana oli laadittu joulukuussa 2017 prototyyppiä 
varten pedagoginen suunnitelma, mutta se oli erittäin suppea. Kesäkuun 2018 
pedagogisessa suunnitelmassa määriteltiin Aalto Drawingin yleisiä piirteitä 
sovelluksena, kuten sen oppituntien sisältö, pelimoodit ja erilaiset työkalut 
joita tarvittiin pelaamiseen (esimerkiksi kynä tai suurennuslasi). Pedagogisen 
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suunnitelman lisäksi Christina laati erillisenä pelisuunnittelua koskevan 
paperin, jota en käsittele tässä opinnäytetyössä.

Koko sovelluksen pedagogiikan suunnittelun kannalta ratkaiseva tekijä oli 
pelillisyys. Pelillistetyn oppimisen ja pelipohjaisen oppimisen parissa on liian 
helppoa päätyä siihen lopputulokseen, että peli olisi riittävä oppimisympäristö 
vain siksi että se on peli. Toisinaan tuntui että pelilliset ja pedagogiset elementit 
olivat täydessä ristiriidassa. Pelit ja pelaaminen ovat lainalaisuuksiltaan niin 
erilaisia oppimisympäristöjä kuin mihin olen itse tottunut suunnittelemaan 
sisältöjä - ainakaan meidän pelissämme ei ollut mielekästä käyttää kolmea 
tuntia saman asetelman piirtämisen parissa vaikka se voisi taiteen opettamisen 
muussa kontekstissa olla täysin tavallista. Ristiriitaisuus oli toisaalta kaikkein 
hedelmällisintä oman ammatillisen kehittymiseni kannalta; ei ole mitään syytä 
vieroksua uutta ilman kokeilua. Mikään opetuksen muoto, tekniikka tai oppi-
misympäristö ei ole puhdas ja vapaa rajoitteista tai ristiriitaisuuksista.

Yliopisto-opiskelijoilla on valinnanvapaus, joten voidaan olettaa että meidän 
kurssillemme on etsiytynyt opiskelijoita jotka ovat kiinnostuneita peleistä ja 
pelillistämisestä. Tämä kävi ilmi myös aloituskyselyssä. Tämä antaa meille jo 
suuren valinnanvapauden siinä, että meidän ei ole tarvinnut miettiä sitä onko 
pelin käyttäminen yliopiston kurssilla lähtökohtaisesti mielekästä oppimisen 
kannalta. Olemme voineet rakentaa koko kurssin pelin varaan. Toisaalta taas 
pelillistetty opetus on saattanut käännyttää pois sellaisia opiskelijoita, joilla 
ei ole kiinnostusta peleihin tai pelaamiseen. Tämä ei ollut kuitenkaan este 
tai erityinen uhka opetuksen saavutettavuudelle. Samantyyppisiä sisältöjä on 
varmasti saatavilla sekä formaalin opetuksen parissa että esimerkiksi Interne-
tissä omaehtoisesti sovellettavaksi.

Whitton (2009, 39-41) totesi yliopisto-opiskelijoille suunnatussa kyselytut-
kimuksessaan (n=200), joka koski oppimispelien käyttöä yliopistossa, että 
kiinnostuneisuus peleistä ja pelaaminen vapaa-ajalla ei korreloi halukkuutena 
käyttää pelejä oppimisen kontekstissa. Peleihin kyllä suhtauduttiin positii-
visesti; opiskelijat olivat halukkaita käyttämään pelejä oppimisen välineenä 
vain, jos he kokivat että se olisi tehokkain tapa oppia jotakin tiettyä sisältöä. 
Tutkimuksensa pohjalta Whitton ehdottaa, että aikuisopiskelijoille suunnatut 
oppimispelit täytyy suunnitella pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi ja niissä 
täytyy olla tarkkaan määritellyt oppimisen tavoitteet. Aikuisopiskelijat moti-
voituvat pelistä, jonka kokevat todella opettavan heille jotakin. 

Aalto Drawingin päätavoitteeksi muotoiltiin visuaalisen kommunikaation 
perustaitojen ja piirtämisen opettaminen pelillistämistä apuna käyttäen. 
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Päämääränä on vahvistaa ja kehittää osallistujen visuaalisen ilmaisun taitoja. 
Pääpaino on valmiuksien antamisessa ja itseluottamuksen kartuttamisessa. 
Sovellus tarjoaa keinoja havaita maailmaa visuaalisen ilmaisijan silmin ja 
korostaa visuaalisen viestinnän roolia maailmassa. Toisaalta taas sovelluksen 
avulla voi koota itselleen symbolikirjaston, jolla ilmaista piirtäen tiettyjä asioita. 
Kaksi edellä mainittua tavoitetta ovat osittain ristiriidassa keskenään: piirtäjänä 
havaitseminen edellyttää useimmiten kuvan konventioista irti päästämistä.

Sovellusta kehittäessä käyttäjien oletettiin olevan aloittelijoita visuaalisen 
ilmaisun saralla. Sovellus on rakennettu aloittamaan aivan alkeista, edeten 
kohti esittävää piirtämistä ja haastavampaa teoriaa esimerkiksi väreistä ja 
sommittelusta. Aloittelijoille suuntaaminen ei kuitenkaan ole este myös edis-
tyneemmille. Pelillistetty sisältö voi tuoda uudenlaisia näkökulmia oppimiseen 
ja omaan tekemiseen. 

Aalto Drawingin käyttäjä on oppijana itsenäinen, itseohjautuva ja aktiivinen. 
Sovellus itse kannustaa aktiiviseen, jokapäiväiseen käyttöön pelillistämisen 
hengessä. Oppijalla itsellään on kuitenkin oltava sisäsyntyistä motivaatiota. 
Opitun sisällön soveltaminen jää myös oppijan itsensä vastuulle, eikä meillä ole 
keinoa testata onko sovelluksesta ollut mitään ‘hyötyä’ ja millaista tämä saavu-
tettu hyöty yksilölle on. Saavutettu taito jää meiltä, kuten opettajilta useim-
miten, piiloon.

Sovelluksen pedagogiikkaa määritti myös arviointialgoritmi ja se aiheutti itsel-
leni kaikkein eniten hankausta pedagogisena vastaavana. Arviointi on väli-
töntä ja vie korkeintaan muutamia sekunteja, joten oppijan on helppo yrittää 
parantaa suoritustaan ja saada palautetta onnistumisestaan nopeasti. Arviointi 
tapahtuu algoritmin avulla, joka vertaa malliksi annettua ja käyttäjän piirtämää 
kuvaa valitsemalla kustakin 200 kuvapistettä. Algoritmi vertaa näitä pistepilviä 
toisiinsa ja antaa käyttäjälle 1-3 tähteä ja lyhyen sanallisen arvion (esimerkiksi 
“good” tai “try again”). Kuvat on käsin pisteytetty vaikeustasolla 1-3, ja algo-
ritmi mukauttaa arviointiaan tämän pisteytyksen mukaan. Vaikeista kuvista 
saa helpommin hyvän arvosanan. Yleisellä tasolla algoritmi on melko armol-
linen ja ‘kiltti’. Sen antama sanallinen palaute on pehmeää ja siitä on karsittu 
negatiiviset ilmaisut pois. Tämä on osa sovelluksen pedagogiikka ja kannustaa 
oppijaa yrittämään uudelleen. Alkutestausvaiheessa ankarampi algoritmi sai 
testaajilta huonoa palautetta. He pitivät vaikeustasoa liian korkeana ja tämän 
vuoksi motivaatio laski.

Mikään algoritmi ei kykene saavuttamaan ihmisen kaltaista älykkyyttä aina-
kaan toistaiseksi. Algoritmi voidaan kouluttaa hyvin taitavaksi mutta sen 
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osaaminen rajoittuu hyvin kapeaan osa-alueeseen, tässä tapauksessa piste-
pilvien samankaltaisuuden vertaamiseen. Algoritmi ei kykene erittelemään 
kuvasta esimerkiksi sitä, missä kohtaa käyttäjä on onnistunut paremmin kuin 
toisaalla. Varsinkaan taiteellisen ilmaisun arvottamiseen se ei pysty. Ihmis-
opettaja pystyy mukauttamaan palautteensa yksilölliseksi ja katsomaan kuvaa 
monella eri tavalla.

Algoritmin todellinen akilleen kantapää on sen satunnainen epäluotettavuus. 
Se ei ole aukoton ja joskus se näki omiaan vertaillessaan kuvia keskenään. 
Palaute ei vastannut opiskelijoiden omaa käsitystä heidän taitotasostaan tai 
vaivannäön määrästä. Mönkään mennyt arviointi luonnollisesti ärsytti, koska 
sovellusta ei voinut pyytää arvioimaan  samaa kuvaa kahta kertaa ellei sitten 
piirtänyt koko kuvaa uudelleen. Algoritmin “mokailuun” en voi pedagogisen 
suunnittelun puolesta juuri vaikuttaa - velvollisuus on algoritmista vastaavilla 
henkilöillä.

Piirustusten laadullisen arvioinnin puutteita korjasimme painottamalla sovel-
luksen teoriaosioissa omien havaintojen tärkeyttä. Sovellus kannustaa jatku-
vasti katsomaan asioita “piirtäjän tavoin”, havainnoimaan erilaisia asioita 
kuten väriä, muotoa tai liikettä. Teoriaosioissa oppijalle esitetään jatkuvasti 
retorisia kysymyksiä kuten “miksi kasvojen piirtäminen tuntuu niin vaike-
alta?” tai “oletko huomannut, miten jokainen esine koostuu yksinkertai-
sista muodoista?”. Kysymykset ohjaavat tekemään omia havaintoja sisällöistä 
jokaisen ihmisen omassa elinympäristössä ja näin rakentamaan tietoa maail-
masta visuaalisena ilmiönä.

Havainnointia ja reflektiota tukee myös pelin sisäinen itsearviointikysely 
jokaisen oppitunnin lopussa. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen, joka 
pedagogiikan taustalla vaikutti, mukaisesti arviointi on osa oppimisprosessia. 
Arvioinnin tehtävänä on kehittää oppijan metakognition taitoja, eli oman 
oppimisen ja sen prosessin tutkailun ja säätelyn taitoja.  (Tynjälä 1999, 18). 
Aalto Drawingin tapauksessa pelin sisäiset itsearviointikyselyt olivat myös 
merkittävä osa opinnäytetyöni aineistoa.

2.7 Moniammatillinen yhteistyö

Gamifying Learning in Visual Communication Skills -projektia väritti monia-
mmatillinen yhteistyö ja monitieteisyys. Olihan projekti lähtökohtaisestikin 
Taiteen laitoksen, Median laitoksen ja Tietotekniikan laitoksen yhteinen. En 
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ole tässä opinnäytetyössä erikoisemmin käsitellyt moniammatillista yhteistyötä 
projektin parissa, mutta sen vaikutus taustalla näkyy aivan varmasti. 

Moniammatillinen työskentely tarjoaa pedagogisissa projekteissa sellaiset lähtö-
kohdat, joita ei yksin voi saavuttaa. On äärimmäisen arvokasta saada kollektii-
visesti käyttöön usean eri ihmisen osaaminen, asiantuntemus ja mielenkiinnon 
kohteet. Minulle GLiVCS -projektissa tärkeää oli kokemus omasta oppimisesta 
ja tieteidenvälisyys tarjoaa siihen mainion mahdollisuuden. Pelkkää herkkua 
ei kuitenkaan mikään projekti koskaan ole, ja olisi täysin valheellista väittää 
kaiken sujuneen aina ilman ongelmia. 

Projektin työskentely oli sekoitus itsenäistä päätöksentekoa ja yhteistä ongel-
mien ratkontaa. Olimme ikäänkuin veneillä kalassa samassa järvessä ja aina 
välillä kokoonnuimme vaihtamaan ajatuksia kalansaaliistamme järven keskelle. 
Työskentelytapa vaati paljon itsereflektiota - yksin työskennellessä oli kyettävä 
koko ajan perustelemaan valintansa muille projektin jäsenille vaikka he eivät 
olleet välittömästi läsnä. Aluksi mietin, ettei minulla ole mitään sanottavaa 
monialaisesta työskentelystä tai että se ei ole kiinnostavaa tämän opinnäyte-
työn kannalta. Se vain tapahtui, koska niin piti tapahtua eikä ollut muita vaih-
toehtoja. Pohtiessa ja kirjoittaessa minulle kuitenkin valkeni se, että monia-
lainen yhteistyö näyttäytyi minulle monesti itseni haastamisena. Joka kerta kun 
kirjoitan ristiriidoista, kirjoitan omista ja jaetuista odotuksista joita projektiin 
kohdistui. 

Monialainen lähestysmistapa tutustutti eri tieteenalojen näkökantoihin ja 
intresseihin liittyen projektin sisältöihin. Tässä opinnäytteessä käsittelen jonkin 
verran ristiriitoja joita projekti minussa herätti. Ammatillisen kasvun kannalta 
tällaiset ristiriidat olivat kaikkein hedelmällisimpiä. Tietonsa ja uskomustensa 
kyseenalaistaminen asettaa ne aukiselitettäväksi sekä itselle että muille. On 
kyettävä tekemään kompromisseja. Omia ratkaisujaan ei voi hyväksyä kritii-
kittömästi, vaan on hyvä kyetä tutkimaan muita vaihtoehtoisia polkuja ja 
toimintatapoja.

Monialainen yhteistyö on arkipäivää työelämässä, myös opetustehtävissä. 
Haluan pohdinnallani valottaa monialaisen yhteistyön arvokkuutta ja merki-
tystä pedagogiikan ja pedagogisten sisältöjen kehittämisen kontekstissa. 
Varsinkin koulukontekstin ulkopuolella toimivat pedagogit saattavat päätyä 
työtehtäviin joissa kohtaavat monenlaisten eri tieteen ja taiteen alojen edus-
tajat. Vaarallisinta kaikille ammattiryhmille on poteroituminen ja ylitsepää-
semätön omanarvontunne. Toisinaan erilaisten intressien ristipaineissa tulee 
luonnollinen halu nostaa sekä nenä että nyrkit pystyyn ja kieltäytyä antamasta 
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periksi omista näkökannoistaan. Sellainen ei kuitenkaan yleensä ole kenenkään 
yhteisön, projektin tai ihmisryhmän edun mukaista. 

3 Teoreettinen tausta

3.1 Mitä minä tutkin?

Tämän opinnäytetyön tutkimustehtävä on ensisijaisesti pohtia sitä, millaista 
voi olla pelien käyttö kuvataidekasvatuksen kontekstissa. Tutkimustehtävä kasvaa 
monesta pienestä purosta, eikä pyri vastaamaan kattavasti kysymykseen “miten 
käyttää pelejä kuvataidekasvatuksessa”. Keskiössä on yhdenlainen, ainutlaa-
tuinen suhde ja tapaus jossa peliä on paitsi kehitetty, myös käytetty kuvataide-
pedagogisessa yhteydessä. 

Tutkimustehtäväni voidaan hajottaa kahteen pienempään osaan, jotka yhdessä 
muodostavat opinnäytteeni aineiston ja pohdinnan. Ensimmäisenä tutkin 
Aalto Drawing-kurssille osallistuneiden oppimiskokemuksia pelillistetyn 
sovelluksen kontekstissa. Pyrin aineistoni avulla määrittämään kokemuksia, 
jotka vaikuttivat oppimiseen sekä kokemuksia siitä, millaista oppiminen on 
ollut sovelluksen parissa. Pohdin Aalto Drawingin tyyppisen sovelluksen 
käyttöä kuvataiteen opetuksessa sekä siihen liittyviä vahvuuksia ja ongelmia.

Toinen puolikas tutkimustehtävääni muodostuu omista kokemuksistani 
Gamifying Learning in Visual Communication Skills -projektissa; millaista on 
toimia kuvataidekasvattajana peliprojektissa? Miten muodostuu pedagoginen 
peli? Voiko pelin avulla oppia visuaalista itseilmaisua? 

Opinnäytetyöni on luonteeltaan ja laadultaan ainakin toistaiseksi hyvin omin-
takeinen ja luonteeltaan kaikinpuolin monitieteinen. Opinnäytetyöni sijoittuu 
ensisijaisesti kuvataidekasvatuksen kontekstiin, mutta se hakee vaikutteita 
pelitutkimuksesta ja pelillistämisen tutkimuksesta. Tässä luvussa käsittelen 
tutkimustehtävääni olennaisesti liittyvää teoriaa sekä pelitutkimuksen että 
pedagogiikan alueilta. Aloitan erilaisten käsitteiden ja taustateorian avaamisen 
pelitutkimukseen liittyvistä käsitteistä ja etenen kohti pedagogiikkaa. Lisäksi 
käsittelen kuvataidekasvatuksen, videopelien ja taiteen suhdetta lyhyesti.
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3.2 Leikki ja pelit

Tässä opinnäytetyössä käytän sanoja peli, videopeli ja digitaalinen peli tois-
tensa synonyymina. Pelien moninaisuus on valtava: esimerkiksi hippa, pasi-
anssi, japanilainen lautapeli go tai Pac-Man ovat kaikki pelejä. Moninaisuudes-
taan huolimatta kaikenlaisissa peleissä on yhdistäviä elementtejä, jotka tekevät 
pelin. Tässä opinnäytetyössä käytän muutamaa esimerkkiä pelin määrittelyyn. 
Kirjallisuutta kahlatessa tulin lopputulokseen, että on helppoa määritellä se 
mikä on peli, mutta hyvin vaikeaa määritellä se mikä ei ole peli. Pelin lisäksi 
määrittelen sen, mikä on leikki. Pelitutkimusta kutsutaan ludologiaksi. Abso-
luuttisten määreiden sijaan päädyin käyttämään Klopfer ym. (2009) sekä Whit-
tonin (2010) määritelmiä, jotka ovat jokseenkin löyhiä ja perustuvat olemassa-
olevaan akateemiseen kirjallisuuteen. Ne antavat kuitenkin esimerkin siitä, että 
peleillä on niiden kirjavasta ilmiasusta huolimatta joitakin yhdistäviä tekijöitä. 

Klopfer ym. (2009, 5) määrittävät pelin seuraavanlaisesti: Peleillä on määrätty 
lopputulos ja useimmat pelit päättyvät jonkinlaiseen “voittamiseen”. Voitta-
minen ei tarkoita välttämättä sitä että pelissä päihitettäisiin muut pelaajat tai 
peli itse. Voittaminen voi merkitä myös erilaisten mitattavien saavutusten, 
kuten pisteiden, olemassaoloa. Peleissä on struktuuria luovat säännöt, jotka 
ovat kaikille pelaajille yhteisiä ja luovat tasavertaisuutta. 

Whitton (2010, 22-27) pyrkii omassa määritelmässään nimeämään kymmenen 
pelin piirrettä, jotka hän on havainnut muusta kirjallisuudesta. Kymmenen 
piirrettä eivät välttämättä kaikki esiinny samanaikaisesti, mutta mitä enemmän 
niitä on, sitä pelimäisempi on lopputulos. Whittonin nimeämät pelin piirteet ovat 
kilpailullisuus (pelissä pyritään saavuttamaan paras mahdollinen päämäärä), haas-
teisuus (tehtävät vaativat yritystä ja niillä on merkitystä), tutkiskelu (ympäristöä 
voidaan havainnoida ja tutkia), fantastisuus (pelissä on fiktiivisiä hahmoja, ympä-
ristö tai narratiivi), päämäärät (tavoitteet ovat selkeitä), interaktiivisuus (pelaajan 
toiminta muuttaa ympäristöä ja vaikuttaa pelaamiseen), lopputulos (pelaamisella 
on mitattavia saavutuksia kuten pisteet), ihmiset (pelissä on vuorovaikutusta 
muiden ihmisten kanssa), säännöt (keinotekoiset rajat määrittävät toimintaa) ja 
turvallisuus (toiminnalla ei ole seurauksia reaalimaailmassa).   

Pelin määritelmiä voidaan testata Aalto Drawing-sovellukseen. Aalto Drawin-
gissa on määrätty lopputulos, joka on sen sisäisten kappaleiden ja oppitun-
tien suorittaminen. Määrättyjä lopputuloksia ovat pienemmässä mittakaa-
vassa myös tehtävien suorittaminen tietyllä tavalla tai tietyssä järjestyksessä. 
Tehtävien tavoite on ilmaistu selkeästi ja niissä on haastetta, joka kasvaa pelin 
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edetessä. Tehtäviä ei voi tehdä hutiloiden, jos haluaa saavuttaa hyvän tuloksen. 
Aalto Drawingissa on voittamisen elementtejä: pelaaja saa pisteitä suoritta-
essaan tehtäviä ja kerättyään 1000 tähteä hän on “voittanut” opintopisteen. 
Pelaajan tavoite on saada tähti- ja kynäpisteitä piirtämällä kuvia ja tutustumalla 
teoriaosioihin. Hän voi kilpailla itseään vastaan koettamalla parantaa tulos-
taan. Aalto Drawingissa on säännöt, koska se vaatii jokaiselta pelaajalta tiet-
tyjä toimintoja jotta he saavuttavat voiton pelissä. Arviointialgoritmi ainakin 
pyrkii toimimaan tasapuolisena arvioijana eikä suosi pelaajia esimerkiksi sen 
mukaan, kuka käyttää piirtämiseen eniten aikaa. Pelaaja on vuorovaikutuk-
sessa algoritmin kanssa, koska se kommentoi pelaajan piirroksia niitä pisteyt-
täessään. Vuorovaikutus on kuitenkin hyvin yksipuolista eikä pelaaja koskaan 
ole vuorovaikutuksessa muiden pelaajien kanssa. Pelaaja voi tutkia ympäristöä 
hyvin rajatusti. Ympäristön tutkimiseen liittyy kuitenkin se ominaisuus, että 
pelaaja voi kokeilla pelin rajoja: miten algoritmi reagoi, jos piirrän jotain aivan 
muuta kuin pitäisi? Aalto Drawing ei luo fiktiivistä narratiivia, vaikka sillä on 
havaittavissa oleva kertojaääni teoriaosioissa. Se on kiinni todellisessa elämässä 
ja oppimateriaalissa. Pelaaminen ja uudelleen yrittäminen on turvallista, koska 
piirroksista ei jää mitään fyysistä jälkeä tarkasteltavaksi. 

Pelin (game), lisäksi on hyvä määritellä myös leikki (play). Pelissä on leikin 
elementtejä, mutta kaikki leikki ei ole pelaamista. Vapaassa leikissä ei ole 
agendaa tai määrättyä lopputulosta, se on tutkimista ja leikkijän itsensä määrit-
tämää (Klopfer ym. 2009, 5). Klopfer ym. (2009, 4-6) esittävät, että vasta-
kohtaisuuksista huolimatta peleissä on vapaan leikin elementtejä läsnä. Sekä 
leikeissä että peleissä on vapaus epäonnistua ja kokeilla, vapaus luoda identi-
teettejä, vapaus säädellä ponnistuksia ja vapaus tulkita tilanteita. Leikkiessä 
ja pelatessa epäonnistuminen ja kokeileminen on turvallista, koska uudel-
leen voi yrittää aina ilman rangaistuksia. Leikkijä-pelaaja voi ottaa itselleen 
kokeiltavaksi erilaisia identiteettejä ja tulkita tilanteita omista näkökulmistaan. 
Leikkimisen ja pelaamisen intensiteetti voi olla hyvin vaihtelevaa, rennosta 
keskittyneeseen.  

Pelit ja pelaaminen ovat jatkumoa kaikenlaiselle leikkimiselle ja pelaamiselle. 
Klopfer ym. kuitenkin esittävät, että nimenomaan tulkinnan vapaus on yksi 
iso haaste standardisoitujen, opettavien pelien luomisessa. Silti pelit mahdol-
listavat leikin hyödyntämisen oppimisen kontekstissa. Pelaajan on oltava jo 
valmiiksi mielentilassa, joka mahdollistaa leikkiin liittyvän luovan ongelman-
ratkaisukyvyn ja lähestymistavan. Pelien parissa voidaan luoda uudenlaisia 
merkityssuhteita asioiden välille ja näin ollen oppia uutta henkilökohtaisella 
tasolla. (Harviainen ym. 2013, 55; Klopfer ym. 2009, 5)  
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3.3 Videopelit ja oppimispelit

Opinnäytetyöni kontekstissa olennaisinta on määritellä ensin se, mitä tarkoittaa 
videopeli ja sen alakategorioina oppimispeli (learning game, educational game). 
Termit eivät ole täysin vakiintuneita koska tutkimusala on uusi, ja ne ovat osit-
tain toisilleen päällekkäisiä. Tässä opinnäytteessä esitetyt määritelmät ovat eräs 
tapa eritellä pelien ja videopelien kenttää.

Videopeli voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä peliksi, jota pelataan 
audiovisuaalisen laitteen avulla. Audiovisuaalisia laitteita ovat esimerkiksi tele-
visio, tietokone, pelikonsoli tai virtuaalitodellisuuslasit. Interaktiivisuus on 
videopeleille erityisen tyypillistä; se erottaa videopelit muista peleistä. Pelit 
sisältävät usein narratiivisia elementtejä, mutta ne voivat olla myös abstrak-
teja. Esimerkiksi Tetris on tyypillinen esimerkki pelistä, jossa ei ole narra-
tiivia. Videopeleille tyypillistä struktuuri: pelaaja määrittää ennalta määrättyjä 
tehtäviä ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan. (Esposito 2005, 2; Juul 2004; 
Parks 2008, 237) 

Ensimmäiset videopelit kehitettiin 1950-luvulla, mutta ne säilyivät melkein 
kaksi vuosikymmentä pelkkinä kokeellisina ohjelmoinnin kuriositeetteina. 
Videopelien alkuaikoina 1970-luvulla pelit ja laitteet ovat analogisia, mutta 
1990-luvulta alkaen on siirrytty digitaalisten medioiden pariin. 1970-luvun 
alussa markkinoille saapuivat ensimmäiset kotikonsolit sekä niin sanotut 
arcade-pelit, joita pelattiin kutakin omalla kaappimaisella laitteellaan. Video-
pelien voittokulku on ollut siitä asti pysäyttämätön. Internetin yleistyttyä 
1990-luvulla pelejä on ollut mahdollista pelata netin välityksellä. 2010-luvulla 
uusimpia kehityssuuntia lienee virtuaalitodellisuuden käyttö, mobiilipelaa-
minen, elektroninen urheilu sekä erilaiset indie (independent)-pelit, jotka ovat 
pienimmillään yhden henkilön kehittämiä ja joita jaetaan myös epävirallisia 
kanavia pitkin. Peliteollisuudella on nykymaailmassa yli sadan miljoonan 
dollarin globaali taloudellinen vaikutus. Suomessa peliteollisuudesta on 
povattu uutta Nokiaa. Esimerkiksi Rovio, Redlynx ja Remedy ovat kansainvä-
lisesti menestyneitä ja tunnettuja suomalaisia pelitaloja. (Harviainen ym. 2013, 
15; Luenendonk 2015; Nakamura 2019) 

Videopelien tultua arkipäiväiseksi ja saavutettaviksi on niistä luonnollisesti kiin-
nostuttu myös koulutuksen, opetuksen ja oppimisen kontekstissa. Oppimispe-
lien historia on lähes yhtä pitkä kuin videopelien itsensä. Oppimispelit voidaan 
luokitella peleiksi, joissa tiedon saaminen itsessään on päämäärä. Oppimis-
pelit pyrkivät kasvattamaan ymmärrystä, josta käyttäjä hyötyy akateemisessa 
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kontekstissa tai yleisesti. Oppimispeleistä ja muista pelimäisistä sovelluksista, 
jotka on tarkoitettu “vakavaan” oppimiseen, on käytetty myös termiä serious 
game. Oppimispelit liittyvät tiukasti formaaleihin opetuksen konteksteihin 
kuten kouluihin. Myös informaalit oppimisen paikat, kuten museot, ovat oppi-
mispelien “alustoja”. Oppimispelit on joka tapauksessa sidottu aikeisiin opettaa 
jotakin pelin avulla. Oppimispelejä on kuvattu haastavaksi tasapainoiluksi 
videopelien viihteellisten elementtien (esimerkiksi pelaajien sitoutuneisuus, 
hauskanpito ja motivoituneisuus) ja koulutuksen vakavien elementtien välillä. 
(Aleksić ym. 2016, 355-356; Deterding ym. 2011, 9-11 Klopfer ym. 2009; 21; 
Tan 2019; )

On syytä huomioida, että mikä tahansa opetuksen kontekstissa käytettävä peli 
ei ole oppimispeli. Akateemisessa kirjallisuudessa ei-oppimispelejä kutsutaan 
toisinaan nimellä COTS eli commercial off-the-shelf game (Aleksić ym. 2016, 355). 
Suomeksi vastaava nimike lienee kaupallinen viihdepeli. Myös niiden käyttöä 
on tutkittu opetuksessa (esimerkiksi Aleksić ym. 2016 sekä Beavis ym. 2017). 
Kaupallisten pelien käyttöä opetuksessa motivoi käsitys siitä, että niiden parissa 
on mahdollista oppia monialaisia taitoja ja pitää hauskaa. Kaupallisten pelien 
tuotantoarvot ovat useimmiten paljon isompia kuin oppimispelien, oppijoilla 
on omakohtaisia kokemuksia peleistä, pelien laatua on helpompi arvioida ja ne 
ovat paremmin saatavilla. 

3.4 Game-based learning: videopelit opetuksen 
kontekstissa 

Game-based learning (GBL) merkitsee pelien käyttämistä opetustarkoituksessa. 
Menetelmälle on keskeistä konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa oppiminen 
nähdään aktiivisena tiedon rakennusprosessina. Pelien ja pelaamisen positii-
vinen vaikutus liitetään monenlaisiin aistisiin, kognitiivisiin, behavioraalisiin 
ja motivaatioon liittyviin tekijöihin. Erityisesti aikuisten koulutuksen piirissä 
on tilausta sellaiselle oppimiselle, joka on sovellettavissa käytäntöön ja aikai-
semmin opittuun. (Aleksić ym. 2016, 355; Pylkkä 2019?; Tan 2019, xv; Whitton 
2010, 5, 36, 45-47)

Game-based learning-käsitteelle ei ole yhteneväistä suomenkielistä nimitystä, 
mutta siitä on käytetty termiä pelillinen oppiminen tai pelipohjainen oppiminen. 
Keskustelu termistä on aktiivista, ja osallistuin opinnäytetyöni laatimisen 
aikana tähän itsekin Pelikasvattajien verkosto -Facebook-ryhmässä. Siellä käymäni 
keskustelun perusteella käytän tässä opinnäytetyössä termiä pelipohjainen 
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oppiminen. Pelillinen oppiminen sekoittuu helposti käsitteeseen pelillistäminen, jota 
käsittelen myöhemmässä luvussa.

Peleihin liitetään paljon oletuksia siitä mitä niillä voidaan oppimisen konteks-
tissa saavuttaa. Pelien parissa oppiminen rinnastetaan ensisijaisesti infor-
maalin oppimisen piiriin, joten on luonnollista että pelejä ja niiden houkutte-
levuutta halutaan sisällyttää formaalin oppimisen, kuten koulun, kontekstiin. 
Tutkimuskirjallisuus ei tarjoa tarkkoja, toistettavia teorioita siitä miten pelit 
opettavat tai miten pelin parissa opitaan tehokkaasti. Havaintoja onnistuneesta 
pelien parissa oppimisesta on kuitenkin siinä määrin, että niissä nähdään 
valtava potentiaali. Pelit sitouttavat, viihdyttävät ja haastavat. Sitoutunei-
suus (engagement) on hyvin vaikea määritellä ja mitata ilmiönä. Mitattavuutta 
tai ilmenemistä on vaikea yleistää, koska sitoutuneisuus riippuu hyvin paljon 
yksilökohtaisista tekijöistä. Sitoutuneisuuden kokemuksen yhteisiä nimittäjiä 
voidaan toki löytää. Tan (2019, 5-8) esittää sitoutuneisuutta synnyttäviksi teki-
jöiksi monipuolisuutta materiaalissam ongelmanratkaisussa ja tekemisessä sekä 
omavalintaisuutta. Keskiössä sitoutuneisuuden kokemuksella ovat siis erilaiset 
konstruktivistiset tiedonmuodostuksen tavat: oppiminen liittyy toimintaan ja 
omakohtaiseen kokemukseen, jota voi säädellä aiemman tiedon ja saatavilla 
olevien toimintatapojen perusteella. (Gee 2003; Harviainen ym. 2013, 32, 34, 
70; Pylkkä 2019?; Tan 2019, 8; Whitton 2010, 41)

Whitton (2010, 31-32) esittää että onnistuneen oppimiskokemuksen ja 
toimivan pelin elementtien välillä on paljon yhteistä. Hän puhuu pelipohjai-
sesta oppimisesta erityisesti aikuisopiskelijoiden kontekstissa. Sekä pelejä että 
hyviä oppimiskokemuksia yhdistää sopiva taso, joka on haastava muttei liian 
vaikea ja kasvaa pikkuhiljaa. Oppimisella on määritellyt tavoitteet, joiden tulee 
toteutua esimerkiksi oppitunnin tai yksittäisen kurssin sisällä kuten pelissä 
tasolla. Oppimisen tavoitteita voidaan arvioida esimerkiksi numeraalisella 
asteikolla, pelissä voidaan saada pisteitä. Oppija saa edistymisestään palautetta 
- vuorovaikutus on ensisijaista onnistuneelle oppimiskokemukselle.  Oppija voi 
tutkailla edistymistään, korjata mahdollisia väärinkäsityksiä ja täydentää tieto-
jaan. Pelissä voi yrittää uudelleen ja soveltaa aikaisemmin oppimaansa. Opis-
kelija voi vuorovaikuttaa myös muiden ihmisten kanssa ja kilpailla paremmista 
arvosanoista tai vaikkapa opettajan suosiosta. Kilpailu voi kuitenkin heikentää 
toisten motivaatiota. Tanin (2019) sitoutuneisuuden kokemuksen nimittäjien 
myötä lisäisin Whittonin kuvailemaan oppimiskokemuksen ja pelin yhteneväi-
syyteen sen, että että oppijalla on mahdollisuus kokeilla monenlaisia eri lähes-
tymistapoja ongelmien ratkaisuun ja onnistumiseen. 
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Pelipohjaisen oppimisen menetelmä nähdään mahdollisuutena tehdä perin-
teisesti tylsiksi mielletyistä sisällöistä mielenkiintoisempia. Tähän oletukseen 
sisältyy todella suuri vaara luottaa peleihin automaattisina oppimisohjelmina. 
Pelien käytön opetuksessa on oltava mielekästä, perusteltua ja pedagogisesti 
tarkoituksenmukaista. Opettajalla on suuri vastuu siinä, miten ja millaisia 
pelejä hän käyttää. Opettajan on kyettävä tunnistamaan opetettava sisältö ja 
sen tavoitteet, pelisisältöjen sopivuus sekä oppilaidensa tarpeet ja osaamistaso. 
Toisin sanoen pelejä ei pidä käyttää opetuksessa vain niiden itsensä vuoksi. 
(Beavis ym. 2017; Harviainen ym. 2013, 115-117; Tan 2019, xv, 5; Whitton 
2010, 53, 90; Young ym. 2012, 83-85)

Erilaiset digitaaliset työkalut ovat tehneet myös erilaisten pelien luomi-
sesta mahdollista lähes kenelle tahansa. Esimerkiksi Unity-pelimoottori4 on 
vapaasti käytettävissä ja sen voi ladata Internetistä. Erittäin suositussa Minec-
raft -pelissä on mahdollista rakentaa kokonaisia omia maailmoja pelin raken-
nuspalikkamaisista elementeistä. Digitaalisten pelien käyttöön opetuksessa 
sisältyy siis myös luomisen ja rakentamisen näkökulma. Pelaaminen ja pelien 
luominen voivat olla osallistamisen ja osallisuuden luomisen työkalu. Kuka 
tahansa voi luoda narratiiveja joita muut voivat tutkia pelaamalla. (Beavis ym. 
2017; Davidson 2008, 17) 

Pelipohjaiseen oppimiseen liittyy paljon käytännön haasteita. Esimerkiksi tieto-
teknisten laitteiden saatavuus ja käytettävyys, opettajan ja oppilaiden asenteet, 
vaihteleva taito- ja motivaatiotaso sekä pelin sisäiset toiminnalliset viat kuten 
bugit ovat kaikki asioita jotka voivat kampittaa digitaalisten pelien mielekästä 
käyttämistä opetuksessa. Näihin törmäsin myös tämän opinnäytteen aineistoa 
käsitellessä. Pelien käyttöön opetuksessa voi liittyä myös eettisiä ja moraalisia 
kysymyksiä: voiko väkivaltaista peliä hyödyntää koulukontekstissa? (Davidson 
ym. 2008, 29-34; Parks 2008; Tan 2019, 11; Wilks ym. 2012) 

Tutkimuskohteena videopelien, opetuksen ja pedagogiikan suhteisuus on 
hyvin uusi mutta monimuotoinen aihe. Tutkimusta on jonkin verran, mutta 
se on pistemäistä ja keskittyy usein tutkimaan sellaisia pedagogeja jotka ovat 
kiinnostuneet peleistä ja pelaamisesta itse. Pitkäaikaista seurantatutkimusta 
digitaalisista peleistä koulukontekstissa on hyvin vähän. Pelien potentiaalia on 
usein pidetty suurena, mutta meta-analyysien (esimerkiksi Young ym. 2012) 
tulokset eivät ole osoittaneet että pelit tuottaisivat merkittävästi parempia 
oppimistuloksia. On kuitenkin syytä huomioida, että tutkimustulosten vaih-
televuuteen vaikuttaa paljon muitakin elementtejä kuin itse digitaalisen pelin 
osallisuus opetuksessa. Tutkimukset eivät aina onnistu vastaamaan tärkeisiin 
4 Unity Real-Time Development Platform. Saatavilla: https://unity.com/
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kysymyksiin kuten siihen, kuinka hyödyntää digitaalisia pelejä mielekkäästi 
osana opetussuunnitelmaa ja koulun kontekstia. Digitaaliset pelit voivat myös 
välineenä muovata opetusta ja oppijoiden odotuksia - pelaaminen voi olla 
hauskaa mutta se voi olla koulussa tapahtuvalle työskentelylle disruptiivista. 
Aikataulutettu kouluelämä ei aina ole otollinen alusta pelaamiselle, koska 
pelejä ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu kellon sanelema aikataulu mielessä. 
Toisaalta taas oppimispeleistä, jotka on suunniteltu koulutyöskentelyyn, 
puuttuu sellaisia elementtejä jotka tekevät vapaa-ajan videopeleistä nautittavia 
ja motivoivia pelaajilleen. (Beavis ym. 2017; Young ym. 2012) 

Digitaalisten pelien käyttöä ja potentiaalia opetuksessa on tutkittu muutenkin 
melko kapea-alaisesti. Tutkimus on keskittynyt paljolti kielellis-matemaattisten 
aineiden pariin sekä mitattavien, opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoit-
teiden saavuttamiseen. Keskustelussa ja tutkimuksessa saattaa unohtua se, 
että pelien käyttöä opetuksessa voidaan perustella muullakin kuin mitattavien 
koetulosten paranemisella. Pelit tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia ja ne voivat 
olla sosiaalisesti ja emotionaalisesti palkitsevia ja opettavaisia. Pelien sisällä 
voidaan tutkia kriittisesti erilaisia näkökulmia ja ilmiöitä tavoilla, jotka eivät 
reaalimaailmassa ole mahdollisia. Tapahtumia voidaan esimerkiksi tarkastella 
hyvin läheltä tai hyvin kaukaa tai niiden kulkua voidaan nopeuttaa. Peli voi 
asettaa pelaajan katselemaan maailmaa erilaisten henkilöiden tai aikakausien 
näkökulmasta. Peleistä voidaan keskustella kokemuksina, joista yksilöt tekevät 
erilaisia tulkintoja omista lähtökohdistaan. (Beavis ym. 2017; Davidson ym. 
2008, 16, 18; Parks 2008, 238-239 241; Sweeny 2010, 264) 

Videopelejä opetuskontekstissa tarkastellessa on syytä pohtia myös sitä, onko 
koulumaailma valmis pelien kaltaiselle sovellutukselle. Klopfer ym. (2009, 2) 
jakavat suhtautumisen kahtia: toisella puolella uskotaan peleihin ja hylätään 
koulu instituutiona, toisella puolella kouluinstituutioon uskotaan niin vahvasti 
että ei sallita sen uudistua. Ensimmäisen joukon mukaan pelaaminen voi 
rohkaista yhteistyöhön, luovaan ongelmanratkaisuun ja monialaiseen, kriit-
tiseen tiedonhakuun. Tällaiset elementit eivät aina sovi oppiainepohjaiseen 
kouluun, joka on hidas muuttumaan. Toinen joukko näkee pelit välineinä 
oppiainepohjaisen koulun jatkuvuudelle: pelit on luotava opetussuunnitelman 
mukaiseksi tai muuten ne eivät sovi kouluun. Joukot eivät ole toisiaan pois-
sulkevia, mutta keskustelu peleistä opetuksessa kääntyy hyvin usein joko-
tai -asetelmaan. Dualistisuuus ei ainakaan edesauta pelien tuomista osaksi 
opetusta ja kasvatusta. 

Peleihin liittyy myös muussa yhteiskunnallisessa keskustelussa todella vahvasti 
huolinäkökulma (Harviainen ym. 2013, 10, 43;  Sweeny 2010, 262, 264). Pelien 
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haittavaikutuksiin on väitetty kuuluvan muun muassa kouluampumisia ja 
väkivaltaisuuden lisääntymistä, seksismiä, riippuvuutta ja syrjäytymistä. Pelit 
nähdään helposti stereotyyppisessa valossa joko hyvänä tai pahana. Video-
pelit eivät ole kumpaakaan, mutta niitä voidaan problematisoida hyvin monin 
eri tavoin. Pelejä on kritisoitu esimerkiksi naisten, sukupuolivähemmistöjen, 
rodullistettujen ihmisten ja seksuaalivähemmistöjen kuvaamisen tavoista. 
Lukuisia muita esimerkkejä pelien problemaattisuudesta on löydettävissä 
muun muassa Wikipedia-artikkelista Video game controversies5 sekä Harviaisen, 
Meriläisen ja Tossavaisen vuonna 2013 toimittamasta teoksesta Pelikasvattajan 
käsikirja. 

Pelikasvatus pyrkii osaltaan antamaan valmiuksia toimia pelien parissa. Peli-
kasvatus tähtää pelien ja pelaamisen kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen osana 
kulttuurin kenttää. Pelikasvatus on osa laajempaa mediakasvatuksen kenttää. 
Pelikasvatus ei ole synonyymi pelipohjaiselle oppimiselle, mutta näen itse peli-
kasvatuksen osana pelipohjaisen oppimisen menetelmää. Pelikasvatus myötä-
vaikuttaa peleihin ja pelaamiseen liittyviin asenteisiin ja tuo pelejä mielek-
kääksi osaksi koulutuksen kontekstia. (Harviainen ym. 2013, 10-13)

Digitaaliset pelit ilmiönä ovat ainutlaatuisen monimuotoisia median tuotteita. 
Pelien käyttö opetuksessa ei ole mutkatonta ja vaatii opettajalta paljon, kuten 
itsekin huomasin Aalto Drawing-sovellusta kehittäessä ja tätä opinnäytetyötä 
kirjoittaessa. Pelit ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen, joten meillä pedagogeina 
on myös velvollisuus tarkastella niitä osana elettävää todellisuutta opetuksessa 
ja sen ulkopuolella.

3.5 Pelillistäminen

Pelillistäminen tarkoittaa pelielementtien tuomista ei-pelilliseen kontekstiin. 
Pelillistämisellä pyritään motivoimaan ja sitouttamaan palvelun tai tuotteen 
käyttäjiä lisäämällä mukaan pelimäisiä elementtejä. Pelillistämisellä tavoitel-
laan usein niitä positiivisia vaikutuksia, joita peleissä havaitaan: pelien parissa 
koetaan onnistumista, hallintaa, palkitsevuutta ja jännitystä. Pelillistäminen 
pyrkii tuomaan näitä mukaansatempaavia ja sitouttavuutta lisääviä elementtejä 
pelin ulkopuolisiin konteksteihin. Pelillistäminen on levinnyt elämän monille 
osa-alueille ja sitä voidaan tarkastella yhtenä oman aikamme muoti-ilmiönä. 
Pelillistäminen yhdistetään usein digitaalisuuteen, kuten tämänkin opinnäyt-
teen kontekstissa. Pelillistäminen voi merkitä myös pelillisten elementtien 
5 Video Game Controversies - Wikipedia. Saatavilla: https://en.wikipedia.org/wiki/
Video_game_controversies
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tuomista ei-digitaalisiin konteksteihin. (Deterding ym. 2011, 10-11; Harvi-
ainen ym. 2013, 115-117) 

Pelillistämisessä hyödynnetään pelien erilaisia konkreettisia elementtejä kuten 
pisteitä, tarinallista kerrontaa tai tavoitteita. Pelillistäminen ei pyri muuttamaan 
kohdekontekstiaan, esimerkiksi kuvataiteen opettamista tai lenkkeilyä, peliksi. 
Pelillistäminen pyrkii lisäämään sen arvoa tekemällä siitä haluttavamman ja 
motivoivamman kohderyhmälleen Pelillistämisestä (gamification) on käytetty 
myös termiä gameful design, joka viittaa pelimäisyyden tavoitteluun suunnitte-
lussa. Terminä gamefulness on käytössä erottamaan pelillisyyden leikillisyydestä 
( playfulness). Pelin ja pelillisten elementtien erottelu voi olla usein haastavaa. 
Ratkaisevaksi eroksi on esitetty esimerkiksi sitä, että pelillistetty sovellus 
tarjoaa pelimäisiä elementtejä “palasina” jatkumon sijaan. Pelillisten element-
tien (pelillistämisen) ja pelin välillä on otettava huomioon myös suunnittelijan 
intentio sekä käyttäjäkokemukset. Pelillistettyä sovellusta ja peliä on mahdo-
tonta sijoittaa tasaiselle janalle, jossa tietty määrä pelielementtejä muuttaa pelil-
listetyn sovelluksen “kunnon peliksi”. (Deterding ym. 2011, 11-14; Harviainen 
ym. 2013, 115) 

Aalto Drawingin tapauksessa pelillistämistä on hyödynnetty monipuolisesti, 
mutta sovellus ei silti ole puhdas peli. Pelillistäminen tukee Aalto Drawingin 
tavoitteita, kuten piirtämisen opettelua, itseilmaisullisen rohkeuden kasvatta-
mista ja yleistiedon saamista visuaalisesta ilmaisusta. Aalto Drawing pisteyttää 
ja arvioi, ja pisteiden avulla pelissä voi edetä. Kokonaisuus on pilkottu pieniin 
osiin, joita kohti edetään ja joiden sisällä tehdään tiettyjä tehtäviä. 

Pelillistäminen on osittain rinnakkainen pelipohjaisen oppimisen kanssa, jota 
käsittelin aiemmassa osiossa. Molemmat tähtäävät oppimisen edistämiseen 
pelien sitouttavan ja motivoivan luonteen kautta. Pelipohjainen oppiminen on 
kuitenkin merkitsee pelien tuomista oppimiskontekstiin (esimerkiksi Beavis 
ym. 2017) siinä missä pelillistäminen pyrkii tuomaan oppimisprosessiin peliele-
menttejä, kuten pisteytystä. Pelillistäminen voi myös läpäistä koko oppimisen 
prosessin ja luoda siitä pelimäisen oppimisympäristön, kuten Aalto Drawingin 
tapauksessa. Käsitteet ovat niin läheistä sukua toisilleen, että niitä molempia 
on mielekästä käsitellä tämän opinnäytetyön parissa. Pelillistäminen on lisäksi 
niin tuore ilmiö (esimerkiksi Deterding ym. 2011, 9) että se hakee vielä paik-
kaansa pelien ja oppimisen, opetuksen ja koulutuksen yhteisessä tutkimus- ja 
käyttökontekstissa. 

Lee & Hammer (2011, 2) esittävät kiinnostavan näkökulman siitä, että formaali 
koulumaailma (kuin myös yliopistomaailma) käyttää pelimäisiä elementtejä 
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ikään kuin tiedostamattaan. Opiskelijat käyvät kursseilla ja saavat niistä opin-
topisteitä ja arvosanoja. Riittävä määrä tiettyjen “tehtävien” suorittamisella 
kerättyjä opintopisteitä tuottaa tutkinnon. Huono suoritus tuottaa rangais-
tuksen - liian vähäiset pisteet tentissä tai kokeessa johtavat uusintaan. Jostain 
syystä tällaiset systeemit eivät, omastakin kokemuksesta, tuota suurensuurta 
intohimoa, motivaatiota tai sitoutuneisuutta. Esimerkki on ehkä hieman 
kaukaa haettu ja yksinkertaistettu, mutta  havainnollistaa hyvin sitä miten 
pelilliset elementit eivät automaattisesti tuota onnistumista. 

Ratkaisuksi edellä mainittuun pelillistämisen ongelmaan ehdotetaan sosio-
emotionaalisen aspektin sekä kontekstin huomioimista pelillistämisessä - 
oppijan täytyy kyetä itse vaikuttamaan ympäristöönsä enemmän ja ymmärtää 
oppimisen tavoitteet. Pelillistämällä “oikein” ja huomioimalla konteksti 
voidaan tuottaa syvempää ymmärrystä ja korostaa oppijan itsenäisyyttä ja itse-
määräämisoikeutta. (Lee & Hammer 2011, 2-4.) Tavoitteet voidaan rinnastaa 
konstruktivismin periaatteisiin aktiivisesta oppijasta monitotuuksisen tiedon 
rakentajana, vaikka Lee & Hammer eivät tätä rinnastusta artikkelissaan 
teekään.  Aiempi tutkimus pelillistämisen toimimisesta pedagogiikan konteks-
tissa ei ole myöskään tehnyt siitä kaikkivoipaa ratkaisukeinoa. Pelillistämisen 
positiivisia saavutuksia on arvailtu jopa pelkästä uutuudenviehätyksestä johtu-
viksi. (Harviainen ym. 2013, 117; van Roy & Zaman 2017, 3). 

Pelillistämisen tutkimus on nojautunut melko paljon psykologiseen itseoh-
jautuvuusteoriaan. Itseohjautuvuusteorian käsittely luiskahtaa jo aivan toisen 
tieteenalan puolelle, mutta mielestäni sen käsittely on johdonmukaista. Itse-
ohjautuvuusteorialla on perusteltu pelillistämisen käyttöä, ja opinnäytetyöni 
aineistossa koko kurssin kokoava lopetuskysely on vaadittu itseohjautuvuus-
teorian pohjalta laaditulla kyselyllä. 

Itseohjautuvuusteoria tutkii motivaation syitä ja syntyä. Motivaatio tarkoittaa 
niitä tekijöitä, jotka ohjaavat ja ylläpitävät yksilön toimintaa. Itesohjautu-
vuusteoria jakaa motivaation laadut kolmeen luokkaan: epämotivoituneisuus 
(amotivation), jossa yksilöä ei motivoi mikään; ulkosyntyinen motivoitunei-
suus (extrinsic), jossa yksilöä motivoivat ulkoiset tekijät kuten palkinnot tai 
rangaistukset; sekä sisäsyntyinen motivoituneisuus (intrinsic), jossa yksilö on 
motivoitunut vain “itsensä vuoksi” eikä mikään ulkoinen tekijä ohjaa moti-
vaatiota. Sisäsyntyinen motivoituneisuus on perinteisesti käsitetty ihanteel-
lisimmaksi tilaksi, koska se on kestävämpää kuin ulkosyntyinen motivaatio. 
Motivaation synnyttämiseen vaikuttavat Ryanin ja Decin määrittelemät kolme 
psykologista tarvetta: omaehtoisuus, kompetenssi eli pystyvyys sekä yhtei-
söllisyys. Mikäli tarpeet toteutuvat, sisäsyntyisen, pitkäaikaisen ja pysyvän 
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motivaation mahdollisuus kasvaa. (Tynjälä 1999, 98; van Roy & Zaman 2017, 
mukaillen Ryan & Deciä 2004)  

Huomioimalla psyykkiset perustarpeet pelillistämisessä on todennäköisempää, 
että pelillistetty sovellus sitouttaa oppijan ja tuottaa hyviä kokemuksia. Pelkät 
päälle liimatut pisteet ja ansiomerkit eivät riitä. Oppijan on kyettävä sääte-
lemään omaa suoritustaan, saatava onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia 
sekä saada vahvistusta toisilta ihmisiltä. Keskeistä on tarjota mielekästä, 
perusteltua sisältöä joka rohkaisee oppimaan. Pelillistäminen ilmiönä tulisi 
ymmärtää holistisena, kaiken läpäisevänä tapana edistää oppimista. (Harvi-
ainen ym. 2013, 117; van Roy & Zaman 2017, 3-4, 12)

Pelillistämiseen on liitetty vahvasti myös Csíkszentmihályin psykologinen 
flow- eli virtausteoria. Flow ei ole millään tavalla erityisesti pelillistämistut-
kimuksen synnyttämä teoria - se on liitetty myös monenlaisiin oppimisen 
teorioihin. Flow-kokemus merkitsee voimakkaasti sisäisesti motivoitunutta 
toimintaa jossa ihminen unohtaa muut asiat ympäriltään. Flow-tilassa ihminen 
uppoutuu tekemiseen täydellisesti. Flow-tilan saavuttamiselle ja ylläpitämi-
selle on tyypillistä tasapainoilu tylsistymisen ja ahdistumisen välillä. Tehtävän 
vaatimusten täytyy olla tasapainossa yksilön taitojen ja valmiuksien kanssa. 
Flow-tilan kokemusta on tarkasteltu usein yhteydessä peleihin ja pelilliseen 
toimintaan ja sitä pidetään hyvin tavoiteltavana. Yksilöllisestä vaihtelusta 
johtuen flow-tilaa ei voida kuitenkaan tietentahtoen aiheuttaa, siihen voidaan 
vain pyrkiä. (Tynjälä 1999, 106-107; van Roy & Zaman 2017, 14) 

Pelillistämistä ei ole voitu osoittaa taianomaiseksi keinoksi tuottaa hyviä oppi-
miskokemuksia kaikenlaisille henkilöille. Siihen liittyy silti niin paljon positii-
visia latauksia että sen vaikutuksia ja soveltamiskeinoja on hyvä pohtia opetta-
misen konteksteissa. Aalto Drawingin kohdalla pelillistäminen on keskeinen 
lähtökohta, ja siinä missä opinnäytetyöni tutkii oppimiskokemuksia, tutkii se 
myös pelillistämisen vaikutusta oppimiskokemuksiin.  

3.6 Konstruktivistinen oppimiskäsitys

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen keskiössä on oppimisen kokemus. Käsit-
telen sekä omaa oppimistani että muiden ihmisten kuvauksia heidän oppi-
miskokemuksestaan. Aalto Drawing-peli nojaa vahvasti konstruktivistiseen 
oppimiskäsitykseen. Tässä luvussa määrittelen ensin oppimisen ja sen jälkeen 
konstruktivistisen oppimiskäsityksen. Peilaan sisältöä koko ajan pelin ja 
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pelaamisen kontekstiin, jotta voin käsitellä sitä miten pelit ja pelaaminen ovat 
suhteessa konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. 

Oppiminen voidaan määritellä muutokseksi, joka tapahtuu yksilössä oppimis-
prosessin aikana. Oppiminen on ilmiö, jota ihminen ei kykene säätelemään 
tai aina edes tiedostamaan. Oppimista voidaan kuitenkin pyrkiä kokemus-
peräisellä toiminnalla edistämään, esimerkiksi järjestämällä tilanne tai oppi-
materiaali sellaiseksi kuin on aiemmin hyväksi havaittu. Oppimiseen liittyy 
vahvasti uuden tiedon saavuttaminen ja sen soveltaminen. Oppimisen hyvin 
tarkka määrittäminen ilmiönä on hankalaa, koska meillä ei ole kykyä hallita 
sitä toiminnallisesti - kukaan ei opi käskystä. Oppimisen käsitettä voidaan 
tarkastella lisäksi hyvin monesta eri näkökulmasta. (Kansanen 2004, 64-65; 
Tynjälä 1999) 

Omassa opinnäytetyössäni havainnoin oppimista paitsi henkilökohtaisesta 
näkökulmasta, myös muiden kuvauksia omasta oppimisesta. Fenomenologis-
hermeneuttisen perinteen mukaisesti luotan yksilön kuvaukseen kokemuk-
sesta, joka tekee tunnetusta tiedettyä (Laine 2001, 31). En arvota oppimisen 
kokemusta sen mukaan, mitä tai kuinka paljon on opittu. Pyrin havainnoi-
maan kaikenlaisia oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat osa laadullista 
kokemusta oppimisesta. Tähän kuuluvat sekä oppimisen prosessit että sen 
lopputulemat. Oppiminen voi olla yhtä hyvin kertomus siitä että “opin piir-
tämään korvan” kuin siitä, että oppija on huomannut muutoksen tavassaan 
havainnoida ympäristöään. 

Tarkastelen oppimista konstruktivistisen oppimiskäsityksen kautta. Oppi-
miskäsitys ei ole aukoton ja varma teoria siitä, miten oppiminen tapahtuu. 
Oppimiskäsitys on normatiivinen tulkinta oppimisesta, eli joukko käsityksiä, 
uskomuksia ja ehdotuksia joilla pyritään järjestämään ympäröivä todellisuus 
oppimista tukevaksi. Teoretisoitujen oppimiskäsitysten lisäksi oppimiskä-
sitystä voidaan pitää yksilön henkilökohtaisena joukkona uskomuksia ja 
oletuksia siitä, miten hän itse tai ihmiset yleensä oppivat. (Kansanen 2004, 
64; Tynjälä 1999) 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen teoria ei ole yhtenäinen, yksittäinen 
teoria vaan se koostuu kimpusta erilaisia aktiiviseen oppijuuteen keskittyviä 
teorioita ja käsityksiä. Konstruktivistinen oppimisen teoria hyväksyy sen, että 
maailmassa ei ole yksittäisiä totuuksia vaan totuus on subjektiivista. Yksilö 
on avainasemassa ja rakentaa todellisuutta aktiivisesti kokemuksen, vuoro-
vaikutuksen ja aiemman tiedon soveltamisen kautta. Näin ollen yksilön 
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maailmankuva on kokemuksellinen. Ei voida väittää että se on objektiivinen, 
mutta se on yksilölle todellinen ja johdonmukainen. (Tynjälä 1999; Whitton 
2010, 45) 

Kontruktivismi epistemologiana eli tietoteoriana pohjautuu kantilaiseen 
tiedonkäsitykseen, joka huomioi tiedonmuodostuksessa sekä empiirisen 
havainnon että rationalistisen, ajatteluun pohjautuvan tiedon tuottamisen. 
Kantilaisen tiedonkäsityksen ohella konstruktivismi huomioi myös pragma-
tistisen näkemyksen, joka korostaa sitä että todellisuus ei ole yksitotuuksinen 
ja staattinen tila. Yksilön toiminta ja sen kautta muodostuva “totuus” on 
keskeistä. Konstruktivismi näkee tiedonmuodostuksen siis prosessina, johon 
vaikuttaa paitsi havainto, mielen rakenteet sekä konteksti eli kulttuuri tai kieli. 
Kontruktivismi voidaan vielä erottaa yksilökohtaiseen konstruktivismiin sekä 
sosiaaliseen konstruktivismiin. (Tynjälä 1999, 24-27)   

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppiminen käsitetään merkitysten 
rakentamiseksi. Tämä edellyttää ymmärrystä asioista. Oppiminen ei ole 
behaviorismin tapaan valmiiden käsitysten omaksumista ehdottomina, vaan 
omakohtaista ymmärtämistä jossa todellisuus ja tieto muodostuu lukemat-
tomien aiempien kokemusten ja rakenteiden yhteisvaikutuksesta. Näin ollen 
yksilöllisyys on merkityksellistä - jokainen muodostaa oman kokemuksensa. 
Konstruktivismin sisäiset suuntaukset tarkastelevat tiedonmuodostuksen 
kontekstia hieman eri tavoin, osa määrittää tiedonmuodostuksen tapahtuvan 
tiukasti yksilössä, osa taas pitää sitä ensisijaisesti sosiaalisena tai yhteisöllisenä 
prosessina. (Tynjälä 1999) 

Sosiaalisen konstruktivismin eri suuntaukset korostavat oppimisen tapahtuvan 
yhteisössä ja vuorovaikutuksessa. Se ei ole kovin mielekäs käsitys siinä yhte-
ydessä, kun puhutaan Aalto Drawingin kaltaisen pelin parissa oppimisesta. 
Oppija on tietenkin vuorovaikutuksessa pelin kanssa, jonka ovat laatineet toiset 
ihmiset. Vuorovaikutus ei kuitenkaan tapahdu toisen ihmisen kanssa. Tällöin 
korostuu yksilökeskeinen kognitiivinen konstruktionismi, joka pedagogiikan 
kontekstissa vaikuttavan erityisesti esimerkiksi motivaatioon ja oppimateriaa-
leihin liittyviin tekijöihin. Huolimatta yksilökeskeisyydestä on huomioitava, 
että tiedonmuodostus ei tapahdu tyhjiössä, koska yksilö osallistuu joka tapa-
uksessa kulttuuriin ja hyödyntää näin ollen oppimaansa sosiaalisessa konteks-
tissa. (Tynjälä 1999, 19)  

Konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle on ominaista reflektiivisyys ja 
metakognitiivisuus. Oppija paitsi rakentaa todellisuuttaan vastaanottaes-
saan uutta tietoa, hän myös pohtii omaa oppimistaan ja ajatteluaan prosessin 
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aikana. Metakognitioon kykenevällä oppijalla on mahdollisuus säädellä oppi-
mistaan. Metakognitiota ei kuitenkaan kohdella sisäsyntyisenä taitona, vaan 
oppijoita ohjataan itseohjautuvammaksi. Opettajalla on tärkeä rooli oppijoiden 
metakognition taitojen kehittymisen mahdollistajana. (Tynjälä 1999, 18, 62) 

Yksi keskeinen merkitys konstruktivistisen oppimisteorian “noudattamiselle” 
Aalto Drawing-pelin pedagogiikka suunnitellessa on ollut opettajan roolin 
muutos. Opettajaahan ei fyysisessä, henkilöityneessä mielessä ole, mutta opet-
tajan ääneksi voidaan käsittää pelillistetyn sovelluksen oppimateriaalin sisältö. 
Sanat, kuvat ja sisällön järjestys on suoraan ihmisestä lähtöisin. Konstruk-
tivistinen oppimiskäsitys luottaa tiedonmuodostuksen tapahtuvan oppijan 
mielessä, joten opettaja ei voi olla tietoa siirtävä automaatti. Tynjälä (1999, 
61) kuvaa opettajan roolia enemmän ohjaajana - “opettaja järjestää oppimis-
tilanteet oppijan oppimisprosessia tukeviksi”. Tätä noudatimme myös Aalto 
Drawingin kanssa; oppimateriaali ohjaa tekemään omaehtoisia, kontekstisi-
donnaisia havaintoja ympäristöstä.     

Minkä tahansa oppimiskäsityksen noudattaminen vaatii kokonaisvaltaista arvi-
ointia sen suhteen, tukeeko ympäristö oppimista. Aalto Drawingin kohdalla 
ympäristöä ei tule käsittää vain fyysiseksi ympäristöksi, kuten paikaksi jossa 
opiskelija pelaa peliä omalla tabletillaan, vaan myös digitaaliseksi ympäristöksi 
joka koostuu sekä pelistä että kurssin aikana MyCourses-kurssialustasta. Voiko 
peli olla konstruktivistinen oppimisympäristö? Pelit voivat toimia, jos ne on 
suunniteltu pedagogisesti johdonmukaisesti. Pelien täytyy olla aktiivisia oppi-
misympäristöjä, joissa oppija voi reflektoida oppimisprosessiaan ja suorittaa 
itselleen mielekkäitä tehtäviä. Honebein (1996, 11-12) esittää seitsemän peri-
aatetta konstruktivististen oppimisympäristöjen rakentamiseen. Hän korostaa 
itseohjautuvuutta, oppijakeskeisyyttä, vuorovaikutteisuutta, oppimisprosessin 
reflektointia, opittavan sisällön kontekstiin sitomista, perspektiivien moni-
naisuutta ja multimodaalista tiedon esittämistä. Honebein korostaa oppijan 
vastuuta ja itseohjautuvuutta sekä opettajan roolia oppimisen fasilitaattorina, 
ei tiedon vuodattajana. Näitä periaatteita voidaan käyttää mielekkään pelillis-
tetyn sovelluksen rakentamiseen (Gee 2003; Tynjälä 1999, 107; Whitton 2010). 

Honebeinin (1996, 11-12) määrittelemistä seitsemästä periaatteesta puuttuu 
Tynjälän (1999, 65-66) nimeämä olennainen osa, arviointi. Oppimisympäristö 
voi tietenkin merkitä informaalissa oppimisen paikkaa, kuten omaehtoista 
kirjan lukemista kotona tai vaikkapa videopelin pelaamista ystävien kanssa. 
Formaaliin oppimisympäristöön, kuten myös Aalto Drawingiin, liittyy kiin-
teästi arviointi. Se on yksi Aalto Drawingin keskeisimpiä elementtejä. Aalto 
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Drawingissa arviointi tapahtuu paitsi algoritmin tuottamana pisteytyksenä, 
myös opiskelijoiden itsearviointeina jokaisen oppitunnin lopussa. 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen piirissä arviointi ei ole irrallinen osa 
oppimisprosessista. Oppijoiden oma kokemus on keskeistä arvioinnissa, ja sitä 
tulisi kuljettaa mukana oppimisprosessin aikana. Arvioinnilla on merkitystä 
metakognition kehittymisessä: oppija reflektoi myös itseään ja oppimistaan 
arvioidessaan prosessia. Tiedon rakentamiseen tähtäävien prosessien vuoksi 
arvioinnin tulisi keskittyä enemmän laadullisuuteen kuin tiedon määrälliseen 
arviointiin. Laadullinen arviointi tuo näkymätöntä tietoa näkyväksi - oppija 
arvioi paitsi oppimaansa, myös sitä miten opittu sisältö on vaikuttanut hänen 
aiempiin käsityksiinsä ja muuttanut niitä. (Tynjälä 1999, 169-170, 172-173.) 
Olen kirjoittanut arvioinnin toimivuudesta Aalto Drawingin kohdalla tämän 
opinnäytetyön myöhemmissä osioissa.

3.7 Videopelit, kuvataidekasvatus ja taide

Kuvataiteen opetuksen ja kuvataidekasvatuksen tutkimuksen kannalta digi-
taalisten pelien käyttö taiteen opetuksessa on melko kartoittamatonta seutua. 
Pelitutkimus on kokonaisuudessaan hyvin poikkitieteellinen ala, mutta juuri 
kuvataidekasvatuksen saralla tutkimusta on äärimmäisen vähän. Yleinen 
tutkimuskirjallisuus puuttuu toistaiseksi sekä suomen että englannin kielellä, 
mutta yksittäisiä artikkeleja ja tutkimuksia on julkaistu. Erilaisia videopeleihin 
ja pelillistämiseen liittyviä kandidaatin- ja maisterintutkielmia on Suomessa 
viimeisen vuosikymmenen aikana syntynyt kohtuullinen määrä. Tutkimuksen 
vähäisyys vaikutti paljon myös tämän opinnäytetyön muotoutumiseen; 
aineistoa on haettu monien tieteenalojen taholta. 

Pelit eivät välitä akateemisuuden kirjallisuuden puutteesta - ne ovat tulleet osal-
liseksi elämän monia osa-alueita ja myös opetusta. Vuonna 2016 käyttöön otet-
tujen valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteluissa digitaaliset pelit ja 
pelillisyys mainitaan useita kertoja. Esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen tavoit-
teissa mainitaan pellillisyys yhtenä toiminnallisena työtapana joka “edistää 
oppimisen iloa ja vahvistaa edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen” 
(Opetushallitus 2014, 21). Erillisistä oppiaineista pelit, pelillisyys tai pelaa-
minen mainitaan äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan osa-alueissa. 
Maantiedon kohdalla vuosiluokkien 7-9 oppimisympäristöihin ja työtapoihin 
liittyvät tavat-kohdassa mainitaan kiinnostavasti “Pelillisyys lisää oppilaiden 
motivaatiota“ (Opetushallitus 2014, 386). Matematiikan kohdalla useamman 
vuosiluokan yhteydessä on maininta oppimispeleistä motivoivana työtapana. 



45

Lukion opetussuunnitelman perusteissa pelit mainitaan analysoitavana teks-
tinä ja mediana äidinkielen oppiaineen yhteydessä. Kuvataiteen oppiaineen 
kohdalla ei ole kummassakaan dokumenteissa erillistä mainintaa peleistä, 
mutta kuvataide käsittää joka tapauksessa median ilmiöt kaikessa moninaisuu-
dessaan. Pelit ovat joka tapauksessa läsnä valtakunnallisissa opetuksen suun-
nittelua ohjaavissa dokumenteissa selkeästi. (Opetushallitus 2014, 21, 31, 130, 
199, 236, 376; Opetushallitus 2015, 51, 57, 261, 214)

Peruskoulun ja lukion ulkopuolella pelien ja kuvataidekasvatuksen suhdetta 
on hankalampi havainnollistaa menemättä täysin tapauskohtaiseksi. Koulutus 
ei myöskään tapahdu enää kuvataidekasvatuksen kontekstissa, vaikka peleihin 
liittyy usein olennaisesti visuaalisen alan ja taiteen opiskelu. Peliala on kasvussa 
sekä työpaikkojen että koulutuksen suhteen. Pelialan yhdsitys Neogames6 listaa 
useampia kymmeniä toisen asteen ja korkeamman asteen kouluja, opistoja, 
ammattikouluja ja yliopistoja jotka tarjoavat pelialan koulutusta Suomessa. 

Videopelien ympärillä toimii paljon myös erilaisia ryhmiä, jotka ovat ainakin 
viitteellisesti kuvataidekasvatukseen liittyviä. Pelikasvattajien verkosto sekä 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ylläpitävät pelikasvatus.fi -sivustoa, 
jonne on koottu erilaisia resursseja peleistä kiinnostuneille kasvatus- ja nuoris-
työalan ammattilaisille ja pelaavien lasten vanhemmille. Sivustolta on ladat-
tavissa esimerkiksi mainio teos Pelikasvattajan käsikirja (2013) joka palvelee 
myös kuvataidekasvatuksen kentällä työskenteleviä. Pelikasvattajien verkosto 
-ryhmä toimii Facebookissa ja keskustelee ja tiedottaa laaja-alaisesti pelikasva-
tukseen liittyvistä asioista. 

Digitaaliset pelit kuvataidekasvatuksen kentällä on siis hyvin sirpaleinen 
käsite. Suomen ulkopuolella erilaisia resursseja muun muassa opetuspeleiksi 
on löydettävissä heti paljon enemmän, mutta en ala niitä tässä opinnäytteessä 
runsauden vuoksi erittelemään. Kuvataidekasvatusta tai vähintäänkin taiteen 
ja visuaalisen kulttuurin opiskelun ja pelien välistä tutkimusta on löydettävissä 
myös jonkin verran. Pelitutkimus on kenttänä niin hajanainen ja uusi, että on 
edelleen hankala löytää minkäänlaista konsensusta edes termeistä. Oppimis-
peleistä kirjoitin tarkemmin aiemmassa luvussa, joten tässä luvussa käsittelen 
muutaman esimerkin Aalto Drawingin kaltaisista sovelluksista. 

Texas A&M Universityssa sijaitsee Sketch Recognition Lab (SRL), joka on 
HCI-alalla tehnyt paljon tutkimusta, pilottikokeiluja ja julkaisuja visuaalisen 
ilmaisun, digitaalisuuden ja koulutuksen saralla. SRL:n projekteja, jotka ovat 

6 Pelialan koulutus | Neogames. Saatavilla: https://www.neogames.fi/pelialan-koulu-
tus/
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Aalto Drawingin sukuisia, ovat esimerkiksi ZenSketch ja Sketchtivity. ZenS-
ketch on sovellus jonka tavoitteena on opettaa käyttäjäänsä sulavammaksi 
viivankäyttäjäksi ja luonnostelijaksi (Williford ym. 2017). Sketchtivity on myös 
piirustussovellus, joka kehittää käyttäjänsä kykyä ilmaista itseään visuaalisesti 
luonnostelun avulla ja antaa käyttäjälleen palautetta (Williford 2018). 

Suomessa kuvataidekasvatuksen kontekstissa tehty pelitutkimus ei ainakaan 
toistaiseksi ole keskittynyt oppimispelien tuottamiseen, joten uskallan väittää 
että opinnäytetyöni sekä Aalto Drawing on toistaiseksi ainoa laatuaan. Kuten 
aiemmin mainitsin, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmista on sekä Aalto-
yliopistossa että Lapin yliopistossa valmistunut useampikin opinnäytetyö jotka 
jollakin tavalla käsittelevät pelejä tai pelillisyyttä opetuksessa. Mika Koponen 
on vuonna 2015 tutkinut opinnäytetyössään Digitaaliset viihdepelit kuvataide-
opetuksessa kuvataiteen opettajien käsityksiä viihteellisistä videopeleistä osana 
opetusta. Konsta Polkutie tutki opinnäytteessään Hajota ja halllitse - pelimodaa-
minen oppimiskokemuksena vuonna 2018 haastattelujen avulla pelimodaamista 
oppimiskokemuksena sekä digitaalisen pelimodaamisen soveltuvuutta kuva-
taiteen opetusmenetelmäksi. 

Pelit ovat lähtemätön osa meitä ympäröivää visuaalista kulttuuria ja ne kosket-
tavat erityisesti lapsia ja nuoria, jotka ovat usein myös kuvataidekasvatuksel-
lisen toiminnan kohteina. Kuvataidekasvatuksen ammattilaisten tulisi pyrkiä 
ymmärtämään ja näkemään niitä vaikutuksia, joita peleillä on kasvatettavien 
elämässä. Pelit ja kaikenlainen digitaalisuus uusina medioina muuttaa myös 
kuvataidekasvatusta. Kuvataidekasvatus on muutenkin vahvasti kiinni nyky-
hetkessä; kasvatuksen paikkana se on uutta luova ja rakenteita ravisteleva. 
Kuvataidekasvatuksen postmodernistinen näkökulma on omiaan ottamaan 
myös pelit ja niihin liittyvät monet kulttuurilliset ulottuvuudet omakseen.  
(Freedman & Stuhr 2004, 816-818, 821, 823; Parks 2008, 235-237, 247; Sweeny 
2010; Varto 2014, 23) 

Pelitutkimusta voidaan syyttää siitä, että se redusoi oppimista. Pelitutkimus 
on yleensä kognitiivisesti suuntautunutta, ja silloin tieto pelkistyy helposti 
kontekstittomasti ja geneeriseksi, määrinä omaksuttaviksi yksiköiksi. Monet 
pelipohjaista oppimista käsittelevät tutkimukset korostavat kielellisiä proses-
seja, vuorovaikutusta tai esimerkiksi ammatillista kehittymistä ja jättävät 
pelien visuaaliset ja kulttuuriset aspektit huomiotta. (Parks 2008, 241; Sweeny 
2010, 264) 

Kuvataidekasvatus voi pelioppimisessa keskittyä tarkastelemaan paitsi pelien 
visuaalisuutta, myös kulttuurisia ja yhteiskunnallisia aspekteja. Pelejä voidaan 
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tarkastella  muiden kulttuurin tuottamien tekstien ja teosten tavoin sosio-
kulttuuriselta, kriittiseltä näkökannalta. Pelit itsessään voivat myös käsitellä 
esimerkiksi kulttuuria, identiteettiä ja yleisesti elämän erilaisia ilmiöitä. Pelien 
parissa on mahdollista ottaa sellaisia rooleja, joita ei muutoin pysty omak-
sumaan. (Freedman & Stuhr 2004; Gee 2003; Parks 2008; Ståhl ym. 2018; 
Sweeny 2010)

Pelit ovat kulttuurin tuotteita ja kiinnittyvät näin myös kuvataidekasvatuk-
seen, mutta ovatko pelit taidetta? Pelien parissa voidaan kokea myös esteet-
tisiä kokemuksia. Pelit ovat enenevässä määrin irrottautumassa omanlaiseksi 
taiteen muodokseen. Taidepelien (art game, arthouse game) genre on kiis-
tanalainen, mutta taiteellinen ilmaisu ja kokemus on enenevissä määrin läsnä 
myös joissakin kaupalliseen levitykseen tehdyissä peleissä. Vuonna 2012 ilmes-
tynyt Thatgamecompany, Inc. -studion minimalistinen seikkailu Journey on 
yksi menestyneimmistä ja tunnetuimmista esimerkeistä “taidepelien” kentällä. 
Peleissä on paneuduttu myös vakaviin ja komplekseihin aiheisiin kuten alko-
holismiin (Lydia, Platonic Partnership Oy 2017) tai lapsen kuolemaan (That 
Dragon, Cancer, Numinous Games 2016). 

Pelit ovat löytäneet tiensä myös institutionaalisen taiteen esittämisen pariin: 
esimerkiksi nykytaiteen museo Kiasman ARS 17-näyttelyssä oli esillä Reija 
Meriläisen taideteos/videopeli Survivor (2017). Teos on pelattavissa Kiasman 
nettisivuilla7. New Yorkin Museum of Modern Art on sisällyttänyt arkkiteh-
tuurin ja designin kokoelmiinsa useita kaupallisia videopelejä, kuten Nokian 
klassisen Snake -pelin (Antonelli 2012, Galloway 2013). 

Mitä tästä kaikesta voidaan päätellä? Kuvataidekasvatuksen, taiteen ja videope-
lien yhteinen taival on vasta alussa. Pelit ovat niin uusi kulttuurillinen ilmaisun 
muoto, että ne hakevat vielä paikkaansa. Ne ovat kuitenkin niin lähtemätön 
ja läpäisevä osa jokapäiväistä elämää, että myös kuvataidekasvatuksen alalla 
niin opetuksessa kuin tutkimuksessa olisi suotavaa kiinnittää niihin enemmän 
huomiota. Opinnäytteeni ottaa osaa tähän tuoreeseen tutkimusperinteeseen.

7 Kiasma Online Art | Reija Meriläinen. Saatavilla: http://onlineart.kiasma.fi/reija-me-
rilainen/
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4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

4.1 Aineiston rakenne ja laatu

Tämän opinnäytetyön aineisto koostuu sekä laadullisesta että määrällisestä 
aineistosta. Aineisto koostuu paitsi omista kokemuksistani pelinkehittäjänä 
ja pedagogisena vastaavana Gamifying Learning in Visual Communication 
-projektissa, myös Aalto Drawing -kurssin suorittaneiden opiskelijoiden koke-
muksista pelin parissa. Kaikki aineistot ovat olleet tavalla tai toisella myötävai-
kuttamassa tämän opinnäytetyön syntyyn.  Olen havainnollistanut kokonai-
suutta visuaalisesti oheisessa kaaviossa (kuva 11).

Gamifying Learning in Visual Communication Skills 
-projekti

•aiempi kehittämistyö projektissa
•opiskelijoille ja henkilökunnalle 

suunnattu kartoituskysely

Aalto Drawing -sovelluksen kehittämistyö
•pedagogiikka ja pelisuunnittelu

•henkilökohtaiset käsitykset kuvataidekasvatuksesta, sen 
rajoista ja mahdollisuuksista sekä käsitysten kehittyminen

Aalto Drawing -kurssi
•kurssin suunnittelu, kurssimateriaalin laadinta, kurssin 

ohjaaminen 

Aloituskysely (N=85)

Itsearviointikyselyt 
pelissä (N=183)

Loppukysely (N=27)

KUVA 11. Aineiston rakenne.
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Aineistoa voidaan ajatella kokonaisuutena, joka sijoittuu Gamifying Learning 
in Visual Communication Skills-projektin viitekehykseen. GLiVCS-projektin 
sisäiseen kehykseen sijoittuu paitsi oma kokemukseni ja työni projektin parissa, 
myös aiempi työ jota oltiin tehty jo noin vuoden verran ennenkuin tulin projek-
tiin mukaan. Siihen sisältyy aiempi kehittämis- ja suunnittelutyö sekä opis-
kelijoille ja henkilökunnalle suunnattu kysely suhtautumisesta mahdolliseen 
kurssiin ja sen sisältöön. Opiskelijoille suunnattua kyselyä olen kartoittanut 
tämän opinnäytteen luvussa Projekti ja sovelluksen kehittäminen. Aalto-yliopiston 
opettajille ja henkilökunnalle suunnattu kysely jäi pois aineistoa rajattaessa, 
mutta se on silti vaikuttanut kehitystyöhön. 

Suurin yksittäinen osa-alue GLiVCS-projektin sisällä on Aalto Drawing-pelin 
kehittäminen. Tämä tieto on ensisijaisesti kokemuksellista ja omakohtaista ja 
olen kuljettanut sitä tietoa mukana koko opinnäytetyöprosessin ajan. Omia 
kokemuksia on toisinaan hankalaa sanoittaa ja tuoda näkyväksi. Osa omakoh-
taisesta kokemuksellisesta tiedosta on tullut ilmi varmasti siten, etten itse-
kään tajua sitä. Selkeimmin olen käsitellyt tämän kontekstin kokemuksellista 
aineistoa luvussa 2.

Kuvion seuraava iso osa-alue on Aalto Drawing-kurssi. Kurssin verkossa 
toteutettu aloituskysely (n=85) on sijoitettu puolittain kehitystyön ja kurssin 
päälle. Aloituskysely kartoitti erilaisia asenteita liittyen kuvalliseen ilmaisuun 
ja verkko-opintoihin sekä odotuksia itse kurssista. Aineisto oli ensisijaisesti 
määrällistä - päädyin rakenteeseen suuren vastaajamäärän vuoksi.  Se oli 
pitkään ensimmäinen “kosketus” opiskelijoihin jotka kurssille osallistuivat - 
muiden kyselyjen aineistot sain käsiini vasta kurssin loputtua. Aalto Drawing 
-kurssin aineistoikkunan sisään mahtuu paljon kokemusperäistä tietoa siitä, 
millaista kurssin valmistelu ja sen ohjaus oli. Tähän liittyy myös opiskelijoiden 
kanssa kommunikointi sähköpostilla tai MyCourses-alustalla.

Kurssin kontekstiin sisältyvät oman kokemustietoni ja aloituskyselyn lisäksi 
kyselyaineistot, jotka kerättiin pelin sisäisesti (itsearviontikyselyt) sekä 
pelin pelaamisen jälkeen (loppukysely). Päämääränä jokaisessa kyselyssä oli 
kartoittaa oppijoiden asenteita ja oppimiskokemuksia Aalto Drawing-peliin 
liittyen. Näistä aineistoista muodostuu teemoittelu. Pelin sisäiset itsearvioin-
tikyselyt (n=183) oli sijoitettu jokaisen oppitunni loppuun ja niistä kertyi sekä 
määrällistä että laadullista aineistoa. Verkossa toteutettu loppukysely (n=27) 
on laadittu varsinaisesti HCI-tutkimusta varten, keskittyen pelikokemuk-
seen ja motivaatioon. Erityisesti sen laadulliset kysymykset palvelevat minua 
mainiosti oppimiskokemuksen kartoittamisessa kurssikokonaisuuden ajalta.  
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Viidennessä luvussa käsitellään tarkemmin molempien kyselyjen laatimista ja 
sisältöä.

4.2 Aineistonkeruumenetelmät

Opinnäytetyöni aineistonkeruumenetelmät on erotetettavissa kahteen eri 
tapaan. Ensimmäinen tapa oli kerätä aineistoa oman kokemuksen kautta, toinen 
tapa oli kerätä tietoa kokemuksista verkkokyselyillä. Käsittelen molemmat 
aineistonkeruutavat omien alaotsikoidensa alla. Huolimatta aineistonkeruume-
netelmien kategorisoinnista on syytä huomioida, että kaikki tämän opinnäyt-
teen aineisto on lopulta jollakin tapaa kietoutunut yhteen.

Kaikelle aineiston keräämiselle on yhteistä kokemuksen käsittely. Tutkimukseni 
nojaa hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimusperinteeseen, jossa ihminen 
käsitetään on sekä tutkijana että tutkittavana. Fenomenologinen tutkimus 
pyrkii lisäämään ymmärrystämme inhimillisen elämän ilmiöistä. Herme-
neutiikka taas merkitsee ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaa, ja liittyy fenome-
nologiaan juuri tulkinnan tarpeen myötä. (Laine 2001, 29, 42)

Kokemus on tutkimusperinteelle on keskeinen käsite. Kokemus voidaan 
tulkita yksilön suhteena hänen omaan todellisuuteensa, elämismaailmaan. 
Kokemuksellisuus käsitetään ihmisen maailmasuhteen perusmuodoksi, eikä 
ihmistä voida irrottaa kokemussuhteestaan elämismaailmaan. Elämismaailma 
eroaa luonnollisesta maailmasta, jota määrittävät luonnontapahtumat kuten 
syntyminen tai kuoleminen. Elämismaailmaa määrittävät merkitykset, jotka 
ovat erilaisia laatuja joita ihmiset antavat tapahtumille ja ilmiöille. Kokemukset 
muodostuvat näistä merkityksistä, jotka ovat kokemusta tutkittaessa todellinen 
tutkimuskohde. Näin ollen ihmisen suhde maailmaan on intentionaalinen: 
kaikki merkitsee meille jotakin. (Laine 2001, 27; Varto 1992, 14 23-24)

Omassa opinnäytetyössäni tutkittava ilmiö on oppimiskokemus ja siihen liittyvät 
merkitykset, joita sekä minä että Aalto Drawing-kurssin suorittaneet opiske-
lijat ovat antaneet. Millaista oppiminen on ollut Aalto Drawingin parissa? Mikä 
sitä edistää, mikä jarruttaa? Millaisia tunteita siihen liittyy? Millaisia oletuksia 
tai odotuksia? Nämä ovat esimerkkejä niistä merkityksistä, joita pyrin nimeä-
mään. Tutkittava ilmiö ei tietenkään ole irrotettavissa muusta maailmasta, vaan 
siihen liittyy lukemattomia muita määreitä. Oman opinnäytteeni kontekstissa  
oppimiseen liittyvät esimerkiksi pelillistäminen ja pelipohjainen oppiminen. 
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Varto (1992, 15, 19) nostaa esiin tutkijan ja tutkittavan kietoutumisen yhteen, 
samankaltaiseen merkitystodellisuuteen laadullisen tutkimuksen yhteydessä. 
Oman opinnäytteeni näkökulmasta tämä on oleellisesti tunnustettava asia. 
Se liittyy paitsi päämäärääni aineiston ymmärtämisestä ja sen tulkitsemisesta, 
myös aineistoni koostumukseen. Olen oman elämismaailmani, pelin kehittä-
misen, kautta muodostanut tietynlaisen kuvan siitä millaista oletan oppimisen 
olevan Aalto Drawingin parissa, miten pelillistäminen toimii tai vaikuttaa 
oppimiseen, millaisia ongelmia sovellukseen liittyy, ja niin edelleen. Merki-
tysten ymmärtämisen lähtökohta on se, että minulla ja tutkittavalla on jotakin 
tuttua ja yhteistä - tätä nimitetään esiymmärrykseksi (Laine 2001 30-31).  

Aineistoni parissa työskennellessä suuri osa aikaa kului juuri esiymmärryksen 
purkamiseen. Tämä on kaikki työtä joka ei näy päällepäin opinnäytetyössäni. 
Olen aktiivisesti reflektoinut ja syventynyt paitsi omakohtaiseen tietoon, myös 
opiskelijoiden tuottamaan aineistoon nähdäkseni esiymmärrykseni taakse. 
Fenomenologis-hermeneuttisen perinteen mukaisesti tätä prosessia voidaan 
nimittää hermeneuttiseksi kehäksi: hermeneuttista kehää kulkiessa olen jatku-
vassa avoimessa dialogissa aineistoni sekä itseni kanssa, jolloin ymmärrykseni 
syvenee ja korjaa itseään silloin kun korjattavaa löytyy (Laine 2001, 34.) Avoi-
meen dialogiin pyrkiminen on ollut haastavaa ja se on  mahdotonta todentaa 
varmasti tapahtuneeksi.

Omien käsitysteni aukikirjoittaminen tapahtuu analyysin lomassa, joka on 
luontevaa aineistoni prosessiluontoisen syntymisen vuoksi. Tulkintani takana 
vaikuttavat omat kokemukseni projektityöstä, pelin kehittelystä ja kurssin 
ohjaamisesta. Ne ovat siten osa aineistoa jota kuuntelen. Analyysissa ja tulkin-
nassa vaikuttavat siten myös tulkintani ja käsitykseni itsestäni kuvataiteenopet-
tajana. Toivon omien arvojeni ja käsitysteni tulevan niin selväksi kuin minun 
on mahdollista nimetä ne.

4.2.1 Kokemusperäinen aineisto

Kokemusperäisellä aineistolla tarkoitan tässä yhteydessä sellaista aineistoa, 
joka liittyy omiin kokemuksiini Gamifying Learning in Visual Communi-
cation Skills-projektissa. Suuri osa siitä koskee Aalto Drawing -pelin kehit-
tämistä sekä kurssin ohjaamista. Omaan kokemukseeni liittyvä aineisto on 
luonteeltaan jokseenkin häilyvää ja sitä on mahdotonta mitata määrällisesti. 
Kyselyvastaukset voin muuttaa numeroiksi sen mukaan, kuinka monta yksit-
täistä opiskelijaa on vastannut kyselyihin. Voin luokitella vastauksia teemoiksi 
sen mukaan, millaisia erilaisia sanallistettuja ulottuvuuksia löydän aineistosta 
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liittyen esimerkiksi pelin parissa koettuihin onnistumisen kokemuksiin. Itseäni 
en pysty katsomaan ulkoa, enkä mittaamaan sitä kuinka usein olen ajatellut 
“kylläpä löysin hyvän kuvan oppimateriaalin tueksi” tai “on hankalaa toteuttaa 
pedagogisia periaatteitaan pelin parissa”. 

Omaan kokemukseen liittyvä aineisto on ollut osa tämän opinnäytetyön 
muodostumista sekä kyselyaineiston tulkintaa. Se on eräänlainen suodatin 
jonka kautta olen työstänyt ja katsonut kaikkea muutakin sisältöä. Mikäli olisin 
tutkinut oppimiskokemuksia Aalto Drawingin parissa aivan ulkopuolisena 
muusta projektista, en usko että kokisin tarvetta esitellä tai eritellä omaa koke-
mustani näin paljon. 

Projektissa syntynyt kokemusperäinen tieto on rakentunut havaintojen ja itse-
reflektion kautta. Se on osittain vaikeaa sanoittaa ja tuoda näkyväksi. Paljon 
projektin parissa syntynyttä kokemustietoa jää opinnäytetyössäni salaiseksi. Se 
on osittain tiedostettua ja osittain tiedostamatonta. Syitä tiedostetun tiedon 
nimeämättä jättämiseen on monia. Kaikki tieto tai kokemukset eivät palvele 
minua opinnäytetyön parissa. Tieto saattaa olla henkilökohtaista tai hankalaa 
käsitellä. Sellaisen henkilökohtaisen, salaisen tiedon pimittämiseen pidän 
itselläni oikeuden. Toisinaan on kuitenkin vaikea erotella henkilökohtaisesta 
tiedosta niitä jyväsiä, jotka ovat myös opinnäytetyöni kannalta olennaisia tai 
hyödyllisiä. 

Aalto Drawing-pelin kehitystyön kontekstissa on syntynyt myös paljon 
näkyvää tietoa ja siitä suurin osa on päätynyt tähän opinnäytetyöhön. Pedago-
giikkaa ja pelisuunnittelua käsittelevä kokemus on minulle tärkeintä aineistoa. 
Kehitystyössä syntyi myös paljon sellaisia kokemuksia, jotka koskevat omaa 
kuvataidekasvattajuuttani. Se kokemuksellinen tieto on myös tämän opinnäy-
tetyön keskiössä. Prosessi oli ajoittain kipeä ja hankala, kyseenalaistin paljon 
sekä projektia että itseäni. Kyselin monta kertaa projektin aikana itseltäni sitä, 
mihin tämä johtaa? Hyödynkö tästä kuvataidekasvattajana? Miten? Mitä tämä 
tieto antaa muille? En ole kyennyt vastaamaan niihin kysymyksiin, koska tule-
vaisuus on minulta edelleen piilotettu. Opinnäytetyöni parissa lukija saa toivot-
tavasti kuvan siitä, millaista kehitystyö on minulle ollut kuvataidekasvattajana. 
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Iso osa tästäkin tiedosta lienee itsellenikin edelleen piiloista tai unohdettua, 
odottamassa oivaltamista myöhemmällä ajalla.   

4.2.2 Kyselyaineisto

Opinnäytetyöni kyselyaineisto koostuu sekä määrällisestä että laadullisesta 
aineistosta. Määrällistä aineistoa on hyödynnetty ensisijaisesti kehittämisen, 
suurten vastaajamäärien sekä kätevyyden vuoksi. Määrällistä aineistoa hyödyn-
netään myös muissa Gamifying Learning in Visual Communication Skills 
-projektiin liittyvissä tutkimuksissa. Määrällinen aineisto on opinnäytetyös-
säni palvelemassa laadullista tutkimusta, antaen sille pohjaa ja perusteluja. 
Alunperin tarkoituksena oli tehdä lisäksi avoimia haastatteluja kurssin suorit-
taneille opiskelijoille ja siihen varauduin vielä kurssin alussa. Aikataulujen ja 
muun aineiston suuren määrän vuoksi haastattelut jäivät kuitenkin tekemättä.    

Aineistoa kerätessä huomasin että laadukasta kvalitatiivista aineistoa on hyvin 
haastavaa kerätä kyselyn avulla. Aineiston laatuun vaikuttaa paitsi kysymyk-
senasettelu ja -määrä, myös vastaajan motivaatio ja kyky ilmaista itseään omin 
sanoin. Toisin kuin esimerkiksi haastattelusta, kyselystä puuttuu joustavuus ja 
vuorovaikutus kahden ihmisen välillä. Kyselyissä ei ollut mahdollisuutta kysyä 
tarkentavia kysymyksiä jälkikäteen tai korjata omaa kysymyksenasetteluaan. 
Kyselyn laatiminen edellyttää tutkijalta uskomusta siihen että vastaajat ovat 
kykeneviä ja halukkaita vastaamaan selkeästi ja totuudenmukaisesti (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 73).

Kyselyjä ei kuitenkaan saa suin päin tuomita haastatteluja huonommaksi. 
Seuraavaksi esitettyä kritiikkiä voi yleistää molempiin aineistonkeruumene-
telmiin. Haastattelu voi epäonnistua täysin. Huono haastattelija voi huonon 
kyselyn lailla johdatella vastaajaa tai tulkita tämän sanomisia väärin. Haas-
tatteluun voi olla vaikea saada osallistujia, mutta he ovat mahdollisesti sitou-
tuneempia tilanteeseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74). Haastattelussa myös 
tutkijan ja osallistujan persoonallisuudet saattavat pahimmassa tapauksessa 
haitata tilannetta. Kovin ujo ja arka haastateltava saattaa yrittää miellyttää 
haastattelijaa, eikä välttämättä uskalla korjata vääriä tulkintoja tai tuoda koke-
mustaan esille. Kyselyssä vastaajalla on mahdollisuus käydä vastauksiaan läpi ja 
miettiä niitä juuri niin kauan kuin haluaa. 

Kyselytutkimuksessa osallistujan suojana on tietynlainen persoonattomuus, 
varsinkin jos kysely toteutetaan nimettömänä. Vietettyäni aikaa oman aineis-
toni parissa väitän, että tästä kasvottomuudesta on ehdottomasti hyötyä; 
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vastauksissa oli suoruutta ja informaaliutta, joka toisinaan kääntyi jopa hieman 
ivalliseen suuntaan. “Ottaisin mieluummin munuaiskiviä kuin piirtäisin tällä 
appilla mitään merkityksellistä”, kuului eräs loppukyselyn vastaus. Haastattelu-
tilanteessa vastaava kommentti olisi saattanut joko jäädä sanomatta tai happa-
moittaa tilanteen täysin.  Kyselyn myötä tunteikas, humoristisesti värittynyt 
kokemus kantautuu tutkijan korviin ilman suodattimia. 

Tutkijan on oltava tarkkana siitä että esittää analyysissa aina perusteluja omalle 
tulkinnalleen. Oman esiymmärryksensä aukikirjoittaminen on äärimmäisen 
tärkeää, jotta kykenee perustelemaan asioiden yhteyttä ja pätevää tulkintaa. 
Silti analyysi on osittain sohimista pimeässä; aina toisinaan käsiin osuu tien-
viitta joka ohjaa tulkintaa ja luo yhteyksiä sisältöjen välille. Analyysin ongel-
miin auttaa hyvin laadittu kysely, jonka kysymykset perustellaan tutkimuksen 
viitekehyksellä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Omassa tapauksessani viitekehys 
on osallistujien oppimiskokemus. Jälkikäteen arvioituna erityisesti aloitusky-
sely olisi kuitenkin kaivannut kristallisointia, koska se ei laajuudessaan enää 
palvellut täysin lopullisia tutkimusintressejä.

4.3 Aineiston analyysimenetelmä

Analysoin opinnäytetyöni aineistoa aineistolähtöisen sisällönanalyysin mene-
telmällä. Sisällönanalyysin tavoitteena on koostaa olemassaolevasta aineistosta 
selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Analyysi perustuu tulkintaan ja päätte-
lyyn. Aineisto itsessään käsitetään ilmiön kuvaukseksi, mutta se on hajanainen 
ja epäselvä. Analyysin avulla kuvaus tiivistyy mutta ei kadota informaatiota. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 103, 108.) Kuljetan mukana hermeneuttis-fenome-
nologista lähestymistapaa. Analyysi sisältää sekä omaa esikäsitysteni purkua 
että aineiston pitämistä mahdollisimman rikkaana ja autenttisena. (Laine 2001, 
30, 38-40)  

Aineistolähtöinen analyysi etenee aineiston ehdoilla - tutkijana “kuuntelen” 
aineistoa etsien sisältöjä, merkityskokonaisuuksia ja teemoja. Sisällönanalyysi 
kiertyy fenomenologis-hermeneuttisen perinteen mukaisen maailmasuhteen 
ympärille; ihminen ei voi nähdä tai tulkita maailmaa muutoin kuin kokemuk-
sensa kautta. Tutkijana minun täytyy huomioida analyysissa omat esikäsityk-
seni ja nimetä ne sekä analyysissa tekemäni päätelmät selkeästi. Olemassaolevat 
teoriat ohjaavat ja avittavat tulkintaa, mutta pyrkimys ei ole testata aikaisempaa 
teoriaa. Tutkittavan ilmiön käsitteellinen määrittely ei myöskään riipu aikai-
semmasta teoriasta.  (Laine 2001, Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-96)
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa ongelmallista on ajatus objektiivisten 
havaintojen mahdottomuudesta. Fenomenologis-hermeneuttinen perinne 
pyrkii ratkaisemaan tämän ennakkokäsitysten aukikirjoittamisella. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 96). Opinnäytetyössäni olen jatkuvasti pyrkinyt aukikirjoitta-
maan omaa ajatteluani aina kun näen siihen syyn tai tilaisuuden.

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet voidaan jakaa kolmeen osaan. 
Ensin aineisto pelkistetään. Aineistosta voidaan etsiä ilmauksia, jotka vastaavat 
tutkimustehtävään. (Laine 2001, 39-40; Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) Pelkis-
tämisessä on oltava tarkkana, ettei aineisto muutu liian yleiseksi ja kadota siten 
merkityksiään. Fenomenologis-hermeneuttisessa perinteessä pyrkimyksenä on 
kuvata aineisto mahdollisimman autenttisesti ja alkuperäisesti. (Laine 2001, 
40.)  Tämän vuoksi käytän analyysissa paljon suoria lainauksia, pidän kuvailut 
avoimena ja korostan päättelyä tulkintojen taustalla. 

Opinnäytetyöni tapauksessa pelkistäminen oli verrattain vaivatonta - kysely-
vaustausten luonteen vuoksi vastaukset olivat usein melko lyhyitä ja tiiviitä. 
Pelkistettyjä ilmauksia oli sen sijaan joskus hankala löytää, ja jouduin lukemaan 
paljon “rivien välistä”. Mikäli olisin tehnyt haastattelututkimusta, aineiston 
pelkistämisellä olisi luultavasti ollut suurempi rooli. Pelkistäminen oli omalla 
kohdallani enimmäkseen aineiston huolellista läpikäyntiä ja lukemista. 

Pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmitellään. Aineisto tiivistyy entisestään, kun 
pelkistetyistä ilmauksista kootaan erilaisia alaluokkia. Omassa prosessissani 
aineiston pelkistäminen ja ryhmittely kulkivat rinnakkain. Usein aineistosta 
saattoi muodostua ensin jonkinlainen suurempi teema, esimerkiksi “oppi-
misprosessin kuvaus”. Palasin sen jälkeen takaisin yksittäisiin ilmauksiin, 
joista aloin tavoitella pelkistetyksiä. Uudet pelkistykset muodostivat oppimis-
prosessin kuvaus -teeman sisään erilaisia ryhmittymiä, esimerkiksi “toiveet 
sisällöstä”. 

Omassa analyysissani käytän aineiston ryhmittelyyn teemoittelua. Teemoittelu 
merkitsee aineiston pilkkomista ja jaottelua aihepiireihin, joita kuvaavat yhte-
näiset näkemykset. Teemojen sisäiset aihepiirit ovat merkityskokonaisuuksia, 
joita määrittelee sisäinen yhteenkuuluvuus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93; Laine 
2001, 39.) Teemoittelussa keskityn laadulliseen sisältöön ja käytän määrällistä 
aineistoa sen tukena ja lisäperusteluina. Teemoittelua suuntaa sekä oma esiym-
märrykseni että aineistosta nousevat ilmaisut. Teemoittelussa häivytän yksit-
täisen vastaajan ja näin ollen myös yksittäiset henkilökohtaiset tarinat. 
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Yksittäisten vastaajien ja henkilökohtaisten tarinoiden hävittäminen ei tarkoita 
sitä, että huomioisin vain yhteneväiset vastaukset. Fenomenologis-hermeneut-
tisen perinteen mukaisesti analyysin tavoite ei ole tehdä merkityskokonai-
suuksista yleistettäviä ja sulkea pois “soraääniä”. Yksittäiset vastaukset eivät 
merkitse myöskään satunnaisuutta, sillä merkitykset ovat yksilöllisiä, moni-
naisia ja monikerroksisia. (Laine 2001.) Olen analyysissäni huomioinut tämän 
tuomalla esiin aineistosta sisäisiä ristiriitoja. Se ei kerro kyselyjen epäluotetta-
vuudesta, vaan yksilöiden omista merkityksistä ja kokemuksista.  

Pelkistämistä ja ryhmittelyä seuraa käsitteellistäminen, joka on osa ryhmit-
telyä. Käsitteellistettäessä aineistosta muodostetaan teoreettisia käsitteitä 
ja johtopäätöksiä. Käsitteellistämisessä edetään aineiston omasta kielestä ja 
konkretiasta kohti sitä, mistä tutkittavassa ilmiössä on lopulta kyse ja mitä se 
merkitsee. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111.) Omassa prosessissa käsitteellistä-
minen tapahtuu teemojen kuvaamisen lomassa. Käsitteellistäminen on ikään 
kuin koko prosessin aineellistuma. 

Käsittellistämistä voisi kutsua myös Laineen (2001, 41-43) esittelemäksi feno-
menologis-hermeneuttiseksi synteesiksi. Synteesi on lähempänä omaa analyy-
sitapaani kuin varsinainen käsitteellistäminen - molemmissa on toki kyse 
yhteisten merkitysten löytämisestä. Synteesissä teemoiteltu ja merkityskoko-
naisuuksiin jaoteltu aineisto  tuodaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka tehtä-
vänä on ilmiön merkitysrakenteen selvittäminen. Laineen (2001, 42) mukaan 
tutkimus on synteesivaiheessa onnistunut, jos ymmärrämme ilmiötä paremmin 
kuin tutkimuksen alkaessa. Synteesin myötä tutkija voi irrottautua aineistoläh-
töisyydestä ja peilata löydöksiään aiempaan kirjallisuuteen tai teorioihin.
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5 Aineiston analyysi

5.1 Kurssin toteutus osana aineistoa

Loppuvuodesta 2018 oli aika toteuttaa Aalto Drawingiin pohjautuva yhden 
opintopisteen verkkokurssi. Tähän noin vuotta aiemmin alkanut projekti 
kulminoitui. Olin itse loikannut mukaan tiimiin kesäkuussa 2018, jolloin sovel-
luksen lopullista versiota alettiin rakentaa. Kesäkuussa aloitettu sisältöjen laati-
minen jatkui katkeamattomana aina kurssin alkumetreille saakka ja sovellusta 
hiottiin vielä kurssin aikanakin. Aivan kaikki sisällöt eivät ehtineet valmiiksi 
kurssin aloituspäivään mennessä. Sovelluksesta jouduttiin myös korjailemaan 
aktiivisesti erilaisia bugeja joita emme olleet saaneet “kiinni” aiemmin. Toimin 
itse kurssin ohjaajana. Laadin kurssin kuvauksen sekä huolehdin sen mark-
kinoinnista erilaisia kanavia käyttäen. Rakensin kurssille oman MyCourses-
alustan ja sen sisällöt. Christina auttoi paljon MyCourses-alustan rakentami-
sessa ja tarvittaessa varsinkin alustaan liittyvien teknisten ongelmien kanssa.

Opetuskokemuksena kurssi oli mielenkiintoinen - en koskaan tavannut ketään 
osallistujaa. Viestiminen tapahtui verkon välityksellä. Kurssialustan ylläpito 
vaati minulta jatkuvaa aktiivisuutta ja yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa vies-
tien välityksellä. Samalla välitin esimerkiksi bugiraportteja eteenpäin työryh-
mämme muille jäsenille, jotta niitä saatiin korjattua mahdollisimman nope-
asti. Siinä missä luokkahuoneessa tai muutoin henkilökohtaisissa tapaamisissa 
opetettavien kanssa kykenee nuuskimaan ilmapiiriä, verkko-opetuksesta tämä 
mahdollisuus on rajallinen. Vuorovaikutus on välillistä ja rajallista sekä luon-
teeltaan usein hitaampaa. Yksittäisistä viesteistä on vaikea päätellä yleistä ilma-
piiriä koko ryhmän kesken - tyytyväisyys tai tyytymättömyys sovellukseen 
näyttäytyy pistemäisinä yksilön ilmaisuina hyvin epäsäännöllisesti. Saman-
laista pistemäisyyttä on myös ryhmän havainnointi, mutta havaintoja on saata-
villa huomattavasti tiheämpänä verkostona ja erilaisissa muodoissa. Verkossa 
ei myöskään näy osallistujan kehon kieli tai tapa jolla hän paneutuu tehtäviinsä. 

Verkkokurssien suunnittelusssa täytyy ottaa huomioon hyvin erilaisia asioita 
kuin kasvotusten tapahtuvassa opetuksessa. Rakenteiden ja sisältöjen on 
oltava selkeitä ja ymmärrettäviä. Aikatauluista on pidettävä kiinni esimer-
kiksi uuden sisällön päivittämisen suhteen. On pysyttävä avoimena ja viestit-
tävä hyvin aktiivisesti ja selkeästi kaikkiin suuntiin. Perinteisessä kasvokkain 
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tapahtuvassa opetuksessa vallitsevat samat lainalaisuudet mutta ne toteu-
tuvat paljon helpommin, kun opetus tapahtuu aikaan ja paikkaan sidottuna 
ja mahdolliset epäselvyydet voidaan selvittää välittömästi. Verkossa kaikki on 
saatavilla ympärivuorokautisesti. On helppo lykätä sovittua aikaa vuorokau-
della, kun kukaan ei ole sidottu ilmaantumaan luennolle. Tämä on vaarallinen 
polku joka helposti johtaa opettajan sitoutumattomuuteen ja välinpitämättö-
myyteen. Se taas tarttuu myös kurssin osallistujiin.

Aalto Drawing -kurssiin aivan oman erityisyytensä loi se, että kurssin verkko-
toteutus ei ollut pelkästään MyCoursesin tai muun jaetun alustan varassa. Itse 
kurssin suoritus tapahtui peliä pelaamalla. Siihen minulla ei ollut minkäänlaista 
pääsyä seuraajaksi. Opiskelu ja tehtävien suorittaminen, pelaaminen, oli täysin 
itsenäistä. Kurssin suorittamista varten opiskelijat toki palauttivat tietonsa 
meille. Sekään ei periaatteessa olisi ollut pakollista, mutta oli tässä kurssissa 
välttämätöntä, koska näin saatiin tietoa tutkimustarkoituksiin. Sovellukseen 
voisi yhtä hyvin lisätä toiminnon joka sallii tietojen palauttamisen vasta kun 
opiskelija on saanut kerättyä riittävän määrän pisteitä pelissä, jolloin hän saa 
kurssimerkinnän automaattisesti. 

Opettajan näkökulmasta prosessi oli jännittävä. Suorittaako kukaan kurssia 
loppuun? Uskaltavatko ja jaksavatko opiskelijat raportoida ongelmista? Vies-
tinkö riittävästi ja selkeästi? Seuraavatko opiskelijat MyCoursesia tai sähkö-
postiaan riittävän aktiivisesti? Onneksi pääsin yllättymään positiivisesti osal-
listujien aktiivisuudesta. Aivan kaikki tietojaan palauttaneet eivät välttämättä 
keränneet riittävästi pisteitä itse pelissä, mutta pilottikurssin ominaisuudessa 
annoin kaikille suoritusmerkinnän aktiivisesta osallistumisesta ja avusta pelin 
kehitystyössä.    

Kurssi tuotti paikoin harmaita hiuksia teknisten ongelmien vuoksi. Sovellusta 
jouduttiin päivittämään useaan otteeseen ja sisäänrakennettu sisällön palau-
tustoiminto oli välillä rikkoa koko sovelluksen. Toivon kuitenkin suurimman 
osan harmaista hiuksista päätyneen omaan päähäni. Ainakaan kurssin päättö-
palautteissa ei korostunut juurikaan se, että osallistujat olisivat olleet tyytymät-
tömiä MyCoursesin sisältöihin tai viestintään. 

Erottelen tässä osiossa kurssiin liittyviä kyselyjä ja niiden tuloksia. Niissä 
kaikissa korostuu tulkinnanvaraisuus ja tietynlainen mysteerisyys, sillä en 
ole päässyt havainnoimaan oppimistilanteita läheltä perinteisen opetustilan-
teen tavoin. Mysteerit ovat toki aina kiinnostavia. Aineistossa on havaittavissa 
kerrostuneisuus; osallistujat ovat sanoittaneet omia kokemuksiaan, joita itse 
sanoitan oman näkemykseni kautta. 
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Analyysin kokonaisuuden hahmottamiseksi palaan vielä kaavioon, jossa esit-
telin aineiston rakennetta. Tällä kertaa typistän kaaviota esittämään vain niitä 
aineistoja, joita erottelen tässä luvussa (kuva 12). 

5.2 Aloituskyselyn teemoittelu

Aloituskyselyssä kartoitin osallistujien toiveita, kokemuksia ja käsityksiä 
kurssin sisältöalueista ja tavoitteista. Lisäksi kartoitin vastaajien suuntautunei-
suutta visuaalisten taiteiden alueelle. Kysely sisälsi latauslinkin sovellukseen 
sekä oman suostumuksen antamisen omien tietojen käyttöön tutkimuksessa. 
Kyselyyn vastasi 85 opiskelijaa noin 160 ilmoittautuneesta. Kysely toteutettiin 
englanniksi. Kysely oheisaineistoineen  on tarkasteltavissa Liitteenä 1.   

Aloitusysely oli jaettu viiteen eri osa-alueeseen seuraavasti: 

1. Basic Information (perustiedot)
2. Your relationship with visual arts (suhteesi visuaaliseen taiteeseen)
3. Career/studies and visual expression (Ura/opinnot ja visuaalinen 
ilmaisu)
4. Your expectations about the course (Odotuksesi kurssia kohtaan)
5. Your relationship with online studies (Suhteesi verkko-opintoihin)

Aloituskyselyssä ei ollut lainkaan avoimia  kysymyksiä luukuunottamatta 
mahdollisuutta antaa lisäkommentteja kunkin osion lopussa. Suurin osa kysy-
myksistä oli toteutettu Likertin asteikolla 1-5 (osiot 2., 4. ja 5.) tai 1-6 (osio 4.). 
Loput kysymyksistä olivat monivalintakysymyksiä joissa vastaajilla oli mahdol-
lisuus lisätä myös oma vastauksensa “muu”-valinnan alle. Käsittelen tässä 
alaluvussa aloituskyselyn osa-alueittain.

Aalto Drawing -kurssi

Aloituskysely (N=85)

Itsearviointikyselyt 
pelissä (N=183)

Loppukysely (N=27)

KUVA 12. Kyselyaineiston rakenne.
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1. Basic Information 
Perustiedoissa kartoitettiin opiskelijoiden status sekä sen mistä nämä olivat 
kuulleet kurssista. Lukumäärä jakautui lähes tasan kandidaatti- ja maisteriopis-
kelijoiden välillä. Kurssi oli kaikille avoin, joten kaikki kuusi Aallon alaista 
korkeakoulua olivat mukana. Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskeli Perus-
tieteiden korkeakoulussa (Aalto SCI, n=25), Kauppakorkeakoulussa (Aalto 
BIZ, n=25) tai Insinööritieteiden korkeakoulussa (Aalto ENG, n=20). 

Kurssin mainonta keskitettiin enimmäkseen sähköisille alustoille. Suurin osa 
oli tullut tietoiseksi kurssista sähköposti-ilmoituksen kautta, jonka lähetin jaet-
tavaksi kaikille tietokannoista löytyneille opintokoordinaattoreille. Toiseksi 
eniten kurssille oli löydetty kuulopuheiden tai toisten opiskelijoiden avulla 
ja kolmanneksi eniten Jodel-applikaation viestin myötä. Markkinoin itse 
kurssia Jodel -alustalla @Aalto-kanavalla. Tämä kanava voisi toimia mainon-
nassa muillekin pienille projekteille tai kursseille hyvänä matalan kynnyksen. 
Yhdeksän opiskelijaa nimesi Jodelin erikseen, mahdollisesti “kuulopuheet” 
vastauksen alla on lisää Jodelista kurssin löytäneitä.   

2. Your relationship with visual arts
Toisessa osiossa kartoitin vastaajien asenteita ja käsityksiä piirtämisestä (you 
and drawing) sekä harrastuneisuutta kuvataiteen alalla (Have you done visual 
arts as a hobby or on your free time?; Where? When?; What forms of visual 
art?). 

You and Drawing -kysymys koostui väittämistä, jotka arvioitiin Likertin astei-
kolla 1 completely disagree - 5 completely agree. Vastaajat nauttivat piirtämi-
sestä ja haluaisivat kehittää taitojaan. He pitivät piirtämistä tärkeänä taitona. 
He arvioivat omaa osaamistaan kuitenkin negatiivisesti, olivat epäitsevarmoja 
eivätkä piirtäneet usein. Suurin osa piirtäisi useammin jos osaisi paremmin. 
Vastausten perusteella voidaan tulkita, että osallistujat olivat aiemman arveluni 
mukaan ainakin jokseenkin innokkaita oppimaan kuvallisen ilmaisun taitoja 
mutta eivät juuri arvostaneet omia taitojaan. Mahdollisesti tämä on motivaat-
torina kurssille hakeutumisessa verrattuna esimerkiksi fyysisenä toteutetta-
vaan piirustus- tai kuvataidekurssiin. Palaan aiheeseen myöhemmin osiossa 4.  

Harrastuneisuutta ja aiempia opintoja kartoittaneiden monivalintakysymysten 
perusteella hieman alle puolet vastaajista oli joskus harrastanut kuvataidetta, 
mutta ei ollut jatkanut harrastustaan. Neljännes harrasti kuvataidetta edel-
leen. Yli puolet vastaajista ilmoitti harrastaneensa taidetta yksin ja itsenäi-
sesti tai osallistuneensa kuvataiteen pakollisiin opintoihin peruskoulussa tai 
toisen asteen oppilaitoksessa. Seitsemän vastaajaa ilmoitti ettei heillä ollut 
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minkäänlaista aiempaa kokemusta. Kukaan vastaajista ei ollut opiskellut tai 
harrastanut kuvataidetta aikuiskasvatuksen alueella, vain neljä vastaajaa oli 
osallistunut yliopisto- tai ammattikorkeakoulutason kuvataidekursseille. 

Yleisimpiä kuvallisen ilmaisun muotoja olivat piirtäminen, maalaus ja valoku-
vaus. Muita vaihtoehtoja olivat esimerkiksi veistostaide sekä erilaiset media-
taiteen muodot kuten video ja animaatio. Vastaajat eivät juuri listanneet 
muu-kohdan alle vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja lukuunottamatta yksittäisiä 
kalligrafiaa, prototyyppien luomista, moodboardeja ja user storyja. Vastausten 
saturoituneisuutta on syytä arvioida varauksellisesti; kyselyn laatijana olen 
listannut melko perinteisiä, jopa konservatiivisia kuvallisen ilmaisun muotoja. 
Joukosta puuttuvat esimerkiksi grafiikka, tekstiilitaide tai performanssi joista 
kukin voisi olla oma vaihtoehtonsa.   

Kuvataideopetuksen tai harrastuksen paikan tai instituution kartoittavaa kysy-
mystä on myös syytä tarkastella kriittisesti kahdesta syystä. Kyselyn laatijana 
arvotin selkeästi instituutiot erillisiksi vaihtoehdoiksi (peruskoulu, kuvataide-
koulu, aikuiskasvatusinstituutio, yliopistotaso ). Sen sijaan itsenäisen, infor-
maalin opiskelun pelkistin vain kahteen vaihtoehtoon; “itsenäisesti, yksin” tai 
“itsenäisesti, perheen tai ystävien kanssa”. Informaali, itsenäinen kuvataiteen 
opiskelu on moninaisuudessaan kenttä jota olisi suotavaa tutkia enemmän. 
Moni nuori tai aikuinen, myös visuaalisen alan ammattilainen, täydentää osaa-
mistaan erilaisten ‘epävirallisten’ lähteiden ja yhteisöjen parissa pääosin netissä. 

Toisena syynä kriittiseen tarkasteluun on se, että kurssin kieli oli englanti ja 
osallistujista moni oli oletettavasti vaihto-opiskelija Aallossa tai puhui äidin-
kielenään muuta kuin englantia. Varmaa lukua en pysty esittämään ja oletuksiin 
on syytä suhtautua vain oletuksina, mutta kokemukseni mukaan suurimmalle 
osalle osallistujista oma kieli oli jokin muu kuin englanti. Kyselyn kieli sekä 
opiskelijoiden kulttuuritausta vaikuttavat kysymykseen siten, että kaikki eivät 
välttämättä hahmota nimikkeitä samalla tavalla. Eri maiden koulujärjestelmät 
ovat toisistaan poikkeavia. Kuvataiteen opetus saattaa jakautua hyvinkin eri 
tavalla eri instituutioissa, painottuen tiettyyn ikäkauteen tai tietynlaiseen 
taiteelliseen ilmaisuun tai tekniikoihin. Kieli- ja alkuperäkysymys on kuitenkin 
pakko sivuuttaa ja tyytyä yleistykseen yksinkertaisuuden vuoksi. Tutkijana ja 
kyselyn laatijana haluan kuitenkin korostaa, että tämän kysymyksen pohjana 
oli vakiintunut suomalainen kuvataiteen opetus ja koulujärjestelmä. Vaihtoeh-
doissa mainittiin myös selkeyden vuoksi paikoin suomeksi instituution nimi, 
esimerkiksi ”Adult education (kansanopisto/kansalaisopisto/aikuislukio)”.  
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3. Career/studies and visual expression 
Oman työuran ja opintojen sekä kuvallisen ilmaisun yhteyttä tarkasteleva osio 
koostui monivalintakysymyksistä. Tämä osio on erityisen mielenkiintoinen, 
sillä kurssin ja koko projektin yksi keskeisimpiä tavoitteita oli lisätä opiske-
lijoiden osaamista ja itsevarmuutta visuaalisen ilmaisun saralla. Hyötynäkö-
kulma omiin opintoihin tai työtehtäviin oli keskeinen tekijä kehittämisvai-
heesta alkaen. 

Osiossa kartoitettiin kuvallisen ilmaisun käyttötapoja, käytön määrää ja näky-
vyyttä opinnoissa. Lähtöoletuksena on se, että kovin monien opinnoissa kuval-
lisen ilmaisun määrä on olematon tai pieni. On myös mahdollista että opiske-
lijat eivät aina tunnista kuvalliseen ilmaisuun liittyviä sisältöjä opinnoissaan, 
koska niitä ei erityisesti korosteta. Tekniikan ja talouden eri aloilla esimerkiksi 
datan visualisointi lienee melko keskeistä. Monet myös käyttävät kuvia erilai-
sissa projekteissa kuvituksena tai havainnollistamaan sisältöjä muuten - siis 
visuaalisena kommunikaationa. 

Reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä kuvallista ilmaisua opin-
noissaan, mutta yli 70% vastaajista kertoi että kuvallinen ilmaisu ei ole osa 
heidän opintojaan lainkaan vaikka tarjolla olivat myös vaihtoehdot “kyllä, 
osana pakollista kurssia” ja “kyllä, osana vapaavalintaista kurssia”. Kahdeksan 
vastaajaa ilmoitti että heille on tarjolla erikseen kuvallisen ilmaisun kurssi tai 
kursseja. Mikäli opiskelijoilla oli ollut kuvallisen ilmaisun sisältöjä kurssiensa 
osana, ne koettiin enimmäkseen vaihtelevasti hyödyllisiksi. Kurssien laatua tai 
luonnetta ei erikseen kyselyssä kartoitettu. Tämä olisi ollut toisaalta mielen-
kiintoista aineistoa, sillä käsitykseni muiden ohjelmien ja laitosten kurssitar-
jonnasta on käytännössä olematon.    

Kysyttäessä sitä, nauttivatko vastaajat kuvallisen ilmaisun käytöstä, lähes 
puolet ilmoitti nauttivansa mutta ei aina tiennyt missä tai miten käyttää kuval-
lisia keinoja. Kolmetoista vastaajaa kertoi toivovansa, että nauttisi siitä. Vasta-
ukset kertovat kokemusperäisesti siitä, että monella olisi halua osata ilmaista 
itseään kuvallisesti mutta heillä ei ole asiaan liittyvää tietotaitoa tai itseluotta-
musta. Viidennes vastaajista ilmoitti ettei kuvallinen ilmaisu ole kovin vahvasti 
yhteydessä heidän opintoihinsa, mutta kukaan ei kertonut välttävänsä kuval-
lista ilmaisua kaikin keinoin - muutama tosin piti sitä pakollisena pahana. 
Kymmenen vastaajaa ilmoitti käyttävänsä kuvallista ilmaisua innokkaasti. 
Tiedusteltaessa kuvallisen ilmaisun käytön tiheyttä suurin osa vastasi “joskus”. 

Lopuksi tiedusteltiin kuvallisen ilmaisun muotoja sekä käyttötilanteita. Lähes 
kaikki vastaajat kertoivat ilmaisevansa dataa visuaalisesti eri tavoin, kuten 
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graafeilla tai miellekartoilla (n=54). Suuri osa myös kertoi tekevänsä henki-
lökohtaisia muistiinpanoja ja käyttävänsä niissä visuaalisia keinoja. Vain 17 
vastaajaa kertoi käyttävänsä kuvallista ilmaisua selittääkseen muille ihmisille 
asioita tai piirtämällä yleisön edessä presentaatioissa. Lähes puolet ilmoitti 
käyttävänsä kuvallisia sisältöjä kuvittamaan tekstiä tai esitystä. Tiedusteltaessa 
käyttötilanteita vastaukset jakaantuivat melko tasan eri vaihtoehtojen välillä: 
kuvallista ilmaisua käytettiin kurssitöissä ja esseissä, muistiinpanoissa, ryhmä-
töissä ja esityksissä. 

Vastausten perusteella kuvallisen ilmaisun käyttö näyttäytyy melko staattisena 
jos se on julkista - kuvia käytetään tekstin tai puheen tukena ja ne on valmiiksi 
valikoitu. Muuttuvaa, hetkellistä ja kuvailevaa se on yksityisessä kontekstissa 
omien muistiinpanojen sivulla. Näiden kahden maailman yhdistämiseen onkin 
syytä paneutua tarkemmin, vaikkei kumpaakaan käyttötapaa ole syytä arvottaa 
toisen edelle. Vastauksista ei käy sinällään ilmi kuvallisen ilmaisun luontevuus 
tai kokemus oman kuvallisen ilmaisun esittämisestä muille. Vastaajien yleinen 
asenne opintojen ja kuvallisen ilmaisun suhteesta valottuu positiivisena mutta 
arkailevana ja epävarmana. 

4. Your expectations about the course
Neljäs osio oli melko laaja ja jälkikäteen katsottuna sitä olisi voinut supistaa sillä 
osa kysymyksistä oli myös toistensa kanssa päällekkäisiä. Tämä osio kartoitti 
osallistujien odotuksia ja toiveita kurssilta sekä heidän asenteitaan kurssia 
kohtaan. Tavoitteena oli myös selvittää opiskelijoiden motivaatioita kurssille 
osallistumisesta. 

Osio koostui kolmesta kysymyksestä, jotka sisälsivät väittämiä arvioitavaksi 
Likertin asteikolla. Ensimmäinen kysymys kartoitti osallistujien odotuksia 
ja toiveita, toinen syitä osallistumiseen ja kolmas koostui “tämän kurssin 
aikana…” -väittämistä. Jokaisen kysymyksen lopussa oli myös mahdollisuus 
jättää vapaa kommentti omin sanoin täydentämään monivalintavastauksia.

Ensimmäisessä kysymyksessä valmiiksi tarjotuista vaihtoehdoista suurin osa 
näyttäytyi tärkeänä tai melko tärkeänä odotuksena tai toiveena vastaajille. 
Perustaidot (basics) sekä piirtämisessä että taiteen teoriassa arvioitiin tärkeäm-
miksi kuin edistyneet (advanced) taidot. Edistyneet taidot piirtämisen ja taiteen 
teoriassa koettiin jopa vähemmän tai ei lainkaan tärkeiksi (not very important, 
not at all important). Erityisten tekniikoiden oppiminen, esimerkiksi lyijyky-
näpiirtäminen, tai teorioiden, esimerkiksi perspektiivipiirustus ja väriteoria, 
koettiin kuitenkin pääosin hyödylliseksi. Omien olemassaolevien taitojen ja 
omien opintojen kannalta hyödyllisen visuaalisen ilmaisun parantaminen 
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koettiin lähes yksinomaan tärkeäksi. Osallistujille ei ollut tärkeää ainoastaan 
opintopisteen saaminen ja heillä oli odotuksia kurssilta. 

On mielenkiintoista huomata, että väittämät perustaitojen ja edistyneiden 
taitojen välillä ovat poikkeavia, kun osallistujilla on kuitenkin toiveita oppia 
erityisiä tekniikoita jotka voidaan laskea edistyneiksi taidoiksi. Tässä kohtaa 
törmätään osallistujien asenteiden ja mielikuvien muuriin. Vastauksissa ei vält-
tämättä ole mitään ristiriitaa yksittäisen vastaajan mielestä, joka on vastannut 
samalla tavalla kuin vastausten kokonaismäärä jakaantuu. Perustaitojen ja edis-
tyneiden taitojen tasoa ei selitetä kyselyssä millään esimerkeillä, toisin kuin 
tekniikoita ja teorioita. Kritiikki kääntyy kyselyn laatijaa eli minua kohtaan, 
sillä kysymykset leijuvat melko lailla ilmassa ja ovat täysin riippuvaisia osallis-
tujan mielikuvista siitä mitä ovat perustaidot ja edistyneet taidot. Joku saattaisi 
pitää perustaitona esimerkiksi realistista mallipiirustusta, toiselle se saattaa 
näyttäytyä edistyneenä taitona. 

Osallistujien yksittäisiä motivaatioita ja asenteita kuvallista ja taiteellista osaa-
mista kohtaan olisi hyvä kartoittaa enemmän. Nyt vastaukset jäävät tyhjiksi 
mutta samalla arvolatautuneiksi juuri analyysin päästä, sillä luen niitä ensisi-
jaisesti omista lähtökohdistani ja käsityksistäni. Myös kielteinen-myönteinen 
-positio on syytä tiedostaa tulkinnassa; on helppo lukea “ei niin tärkeäksi” 
arvioitua väittämää siten että vastaajat suhtautuvat siihen negatiivisena asiana. 
Toki asenteissa saattaa olla osa negatiivisuutta ja varautuneisuutta “taidejar-
gonia” kohtaan esimerkiksi edistyneen taiteen teorian kohdalla. Tutkimuksen 
tekijänä on ensisijaisesti hyväksyttävä se näkökulma että tämä ei vain ole 
tärkeää tai mielekästä osallistujille, sen sijaan että omat kielteiset asenteet 
leimaisivat vastauksia.

Ensimmäiseen kysymykseen oli lisätty muutamia lisäkommentteja. Suurin 
osa koski toiveita spesifeistä tekniikoista, joista nimettiin maalaus, kompo-
sitio, ihmisen anatomia ja visuaalinen representaatio (kuinka ilmaisen vies-
tini muille visuaalisesti). Yksi vastaus nimeää toiveeksi kasvattaa omaa moti-
vaatiota piirtämisen säännölliseen opetteluun. Ainakin yksi osallistuja odotti 
kurssin tuovan hänelle motivaatiota omaehtoiseen oppimiseen. 

Käsittelen seuraavaksi toista kysymystä “miksi olet kurssilla?” lyhyemmin sillä 
osa sen sisältämistä väittämistä ja vastauksista oli päällekkäisiä ensimmäisen 
kysymyksen  sisällön kanssa. Kolme väittämää, “Tämä vaikuttaa hauskalta/
Olen utelias”, “Olen kiinnostunut pelillistämisestä” ja “Haluan tietää lisää 
minulle saatavilla olevista taideopinnoista Aallossa” poikkeavat aihealueeltaan 
muista kysymyksen väittämistä. Toisen kysymyksen olisi voinut otsikoida eri 
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tavalla ja laatia tähän lisää samantyyppisiä tai tarkentavia väittämiä esimerkiksi 
kuvallisen ilmaisun ja osallistujan omien opintojen suhteesta. 

Yllättävää kyllä, kiinnostus pelillistämistä kohtaan arvioitiin enimmäkseen 
tärkeäksi motivaattoriksi osallistua kurssille. Uteliaisuus ja hauskuus oli erit-
täin tärkeää yli 60% osallistujista. Kokonaisuutena vastaukset kertovat osallis-
tujien äärimmäisen positiivisesta asenteesta pelillistettyihin sisältöihin ja ehkä 
myös positiivisesta, motivoituneesta asenteesta uudenlaisia opiskelun muotoja 
kohtaan. Tämän oletu  suhteessa väittämään opintopisteiden saamisen tärkey-
destä tuo esiin mielenkiintoisen asetelman. Väittämät eivät ole toistensa kanssa 
ristiriidassa tai vastaukset täysin asteikkojen vastakkaisissa päissä. Osallistujien 
motivaatio osallistua on viihtyä ja löytää jotain uutta, ja se on äärimmäisen hyvä 
lähtökohta kurssille. Kolikon kääntöpuolella taas on se, että jos nämä toiveet 
ja oletukset eivät toteudu, ei osallistujilla ole mitään täysin ulkoista motivaat-
toria suorittaa kurssia loppuun. Motivaatio elää ja kuolee sovelluksen käytet-
tävyyden ja sisällön toimivuuden mukana, vaikka ihmiset ovat toki mukautu-
vaisia odotuksissaan. Suuri keskenjättämisprosentti (noin 69% aloituskyselyyn 
vastanneista keskeytti) saattaa olla suhteessa esittämääni väitteeseen. Sitä tukee 
myös kriittinen asenne sovelluksen heikkoja kohtia, esteitä ja hidasteita, kuten 
päivittämistä, kohtaan.

Kolmas kysymyssarja “tämän kurssin aikana…” -väittämiä voidaan jakaa 
kahteen osaan. Ensimmäinen osa koskee pitkälti toiveita liittyen oppimisen 
laatuun. Toinen osa käsittelee kanssakäymistä kurssin opettajien ja muiden 
osallistujien kanssa. Kurssia markkinoitiin itsenäisesti suoritettavana, mutta 
käytössä oli MyCourses-alusta jossa oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun. 
Sinne ei kukaan koskaan kirjoittanut. Tässä kysymyksessä on huomioitava, että 
käytössä oli Likertin asteikon skaala 1-6. Arvolle yksi annettu merkitys oli “en 
halua tätä”. 

Kolmannen kysymyksen ensimmäisessä osassa oli kuusi väittämää: haluan 
pitää hauskaa, haluan tuntea onnistumista, haluan oppia uuden taidon, haluan 
kehittää olemassaolevia taitoja, haluan haastaa itseni ja haluan asioiden olevan 
mahdollisimman helppoja. Neljä ensimmäistä väittämää arvioitiin ylitsevuo-
tavan tärkeiksi, tosin “haluan onnistua” oli suurimmalle osalle jokseenkin 
tärkeää eikä hyvin tärkeää. Hieman yllättäen jokaiseen näistä väittämistä oli 
aina muutama “ei kovin tärkeää” -vastaus. Neutraaleja vastauksia oli myös 
jonkin verran, mutta enemmän ihmettelen “ei kovin tärkeää” -arviointia. Olisi 
mielenkiintoista tietää, millaisia motivaatioita ja asenteita näin vastanneilla 
ihmisillä on ja miksi he ovat hakeutuneet kurssille. 
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Haluan haastaa itseäni- ja haluan asioiden olevan mahdollisimman helppoja 
-kysymysparia voidaan tarkastella varauksellisen dualistisesti. Suurin osa 
arvioi tärkeäksi itsensä haastamisen, mutta helppous arvioitiin neutraaliksi tai 
ei kovin tärkeäksi. Kymmenen vastaajaa ilmoitti ettei halua helppoutta lain-
kaan. Kysymysten kohdalla vastaajat eivät ole välttämättä arvioineet väittämiä 
täysin toistensa vastakohtana. Arvioimalla helppouden neutraaliksi on saatettu 
toivoa sopivaa helppoutta ja osuvaa taitotasoa, ei välinpitämättömyyttä tai 
liiallista helppoutta. 

Kolmannen kysymyksen toinen osa muodostuu väitteistä jotka koskevat 
kanssakäymistä opettajien ja muiden osallistujien kanssa. Osa kysymyksistä 
on ryhmitelty peräkkäin vastapareiksi, esimerkiksi “tahdon jakaa piirrokseni 
opettajille” - “tahdon jakaa piirrokseni muille osallistujille”. Sinänsä vastaukset 
kysymyksiin eivät ole toisiaan poissulkevia tai päinvastaisia. Sama henkilö 
saattaa haluta jakaa piirroksensa sekä opettajille että muille osallistujille oikein 
mielellään tai vastaavasti ei kellekään. Vastauksia tarkasteltaessa onkin syytä 
huomioida se, että ne kertovat enemmän yleisestä suhtautumisesta verkko-
kurssin yhteisölliseen puoleen. Valitettavasti kysymysten asettelu pareiksi 
saattaa ohjata vastakkainasetteluun.   

Kolmannen kysymyksen toisen osan kolmetoista väittämää jakautuvat yhdek-
sään teemaan; tuen saaminen, ajatusten jakaminen ja niistä keskustelu, piir-
rosten jakaminen, palaute piirroksista, piirrosten pitäminen itsellä, toisten 
osallistujien piirrosten katseleminen, piirrosten vertailu keskenään, itsenäisyys 
sekä uudenlaisen kurssin kokeminen.  

Suurin osa väitteistä arvioitiin neutraaleiksi. Yhteisöllinen osa ei siis ollut vält-
tämättä kovinkaan tärkeä osa odotuksia kurssin osallistujille; olihan kurssia 
markkinoitu itsenäisenä. Toisaalta neutraalius voi viitata siihen, ettei heillä 
ole mitään yhteisöllistä puolta vastaan. Täydellinen itsenäisyys arvioitiin 
jokseenkin tärkeäksi, vaikka jakauma kattoi kaikki vaihtoehdot. Tarkastelta-
essa eroa opettajaan ja muihin osallistujiin suhtautumisessa, oli suhtautuminen 
opettajan tukeen tai arviointiin arvioitu tärkeämmäksi. Määrällisesti “en tahdo 
tätä” -arvio oli suurimmillaan kaikissa väitteissä, jotka koskivat omien piir-
rosten jakamista muiden kurssilaisten kanssa. 

Yksi nimeämistämme vahvuuksista Aalto Drawing -kurssille oli se, että 
taidoistaan epävarmempikin kykenee osallistumaan ilman painetta omien 
kuvien jakamisesta. Väite saa tukea näistä vastauksista, vaikka määrällisesti 
väitteet arvioitiin enimmäkseen neutraaliksi kun tarkastellaan enemmistön 
vastauksia. Kiinnostavaa kyllä, hienoinen enemmistö piti toisten osallistujien 
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piirrosten näkemistä tärkeänä. Kysymykseen ei ollut varsinaisesti ladattuna 
mitään kanssakäymisen elementtiä (keskustelu, vertailu, arvostelu) joten vasta-
uksista voisi tulkita osallistujien olevan kuitenkin kiinnostuneita ja uteliaita 
näkemään muiden aikaansaannoksia. Motivaatioita tälle kysely ei valottanut.  

Väitteitä kanssakäymisestä opettajan kanssa arvioitiin hieman tärkeämmiksi 
kuin kanssakäymistä vertaisryhmän kanssa. Vastauksista voi tulkita luotta-
musta asiantuntijuuteen. Samaan aikaan täytyy kuitenkin huomioida vasta-
usten mahdollinen arvolatautuneisuus; vertaisryhmälle jakamista saatetaan 
paitsi ujostella tai sitä ei ehkä pidetä yhtä tärkeänä tai antoisana. Tärkeys tai 
antoisuus ovat itsessään määreitä, jotka kertovat oppijan arvoista. Osallistujat 
saattavat määritellä opettajan tiedon arvokkaammaksi, mutta henkilökohtai-
semmissa toiveissani on ettei tämä koske kaikkea sisältöä. Tällaiset tulkinnat 
ovat jo melko pitkälle meneviä ja lähenevät spekulaatiota, mutta ne avaavat 
erilaisia polkuja osallistujien motiivien ja oppimisen tulkinnalle.     

5. Your relationship with online studies
Viides osio käsitteli kokemuksellista suhdetta verkko-opintoihin. Verkko-
opintoja ei erikseen määritelty koskemaan tietyn muotoisia kursseja tai koko-
naisuuksia, vaan yleisesti opetusta jossa verkkoalustat ovat mukana. Verkko-
opinnot olisivat ehkä tarvinneet tarkempaa määrittelyä kyselyn kontekstissa, 
tai mahdollisesti lisäkysymystä osallistujien kokemista verkko-opinnoista 
(esimerkiksi MOOC, tutoriaalit, opintoihin kuuluvat kurssit…).  Verkkosi-
sällön määrää kursseilla tiedusteltiin, jaettuna prosenttiosuuksittain. Ääripäät 
olivat “ei tapaamisia-kaikki sisältö verkossa (0%-100%) ja “vain tapaamisia, 
ei verkkosisältöä (100%-0%)”. Kysymyksenasettelu vaikuttaa erikoiselta ja en 
ollut itsekään vakuuttunut sen selkeydestä. Kyselyn muiden tulosten valossa 
osallistujat ovat kuitenkin vastanneet siihen johdonmukaisesti,  jota voidaan 
pitää merkkinä siitä että kysymyksenasettelu oli riittävän onnistunut. 

Mahdollisesti kurssille oli jo valikoitunut verkko-opinnoista kiinnostuneita 
ihmisiä, sillä lähes puolet ilmoitti suosivansa kursseja jotka ovat täysin verk-
kopohjaisia. Noin kolmannes suosi kursseja joissa oli vain vähän tapaamisia. 
Kukaan ei ilmoittanut suosivansa enimmäkseen tai täysin tapaamisiin perus-
tuvia kursseja. Allekirjoittaneen kohdalla näiden vastausten yllättävyydessä 
saattaa vallita puhdas kokemuksen tuoma perspektiiviharha. Kuvataidekasva-
tuksen koulutusohjelmassa on verrattain pienet vuosikurssit ja yksittäiset kurssit 
ovat luonteeltaan kontaktiopetukseen panostavia. Verkkokursseja on vähän, ja 
verkko on lähinnä virtuaalinen laajennus kurssille. Varsinainen sisältö tuntuu 
koostuvan tapaamisista; omassa ajattelussani arvotan kasvokkain tapahtuvaa 
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opetustilannetta paremmaksi tai toimivammaksi. Tutkimusprosessi paljastaa 
asenteita ja oletuksia myös tutkijasta. 

Osion kaksi muuta kysymystä koostuivat jälleen väittämistä joita osallistujat 
arvioivat Likertin asteikolla 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä). Kysy-
mykset oli otsikoitu “Kokemuksesi verkko-opinnoista” (You experience with 
online studies) ja “Mikä motivoi sinua verkkokursseilla?” (What motivates you 
on online courses?”). Toinen osio olisi voinut sisältää tarkemmin valikoituja 
kysymyksiä liittyen verkkokurssien poikkeavuuteen ‘tavallisesta’, esimerkiksi 
väitteitä vuorovaikutteisen materiaalin käytöstä. Kysymysten väitteissä oli osit-
taista päällekkäisyyttä aiempien osioiden ja toistensta kanssa. Tästä johtuen 
käsittelen molempien kysymysten vastauksia yhdessä. 

Kokemukset verkko-opinnoista arvioitiin pääosin positiivisiksi ja motivaatio 
niiden suorittamiseen hyväksi. Kokonaisuudessaan noin puolet arvioi silti että 
ei erityisesti suosi verkko-opintoja. Opettajien läsnäolo nähtiin jokseenkin 
tärkeänä ja kanssaopiskelijoiden ei kovin tärkeänä, tosin valtaosa suhtautui 
molempiin neutraalisti. Opettajien antama palaute oli silti suurelle osalle 
tärkeää. Itsenäisyyttä yhteisöstä (“Independence from teachers/peers”) ja 
aikatauluista arvostettiin suuresti. Itsenäisyys oli tärkeää, hieman yllättäen 
keskustelu ja jakaminen verkossa nähtiin negatiivisemmassa valossa, samoin 
ryhmätyöt. Lisämateriaalin saatavuudesta ja materiaalien ‘räätälöitävyydestä’ 
osallistujat pitivät.

Kyselyn tulosten perusteella osallistujat arvostavat verkkokursseja itsenäi-
syyden ja omaehtoisen tekemisen vuoksi. Olisi hyvä kartoittaa enemmän sitä, 
kuinka tärkeänä omannäköisen sisällön luominen ja valikointi näyttäytyy. 
Verkkokursseilla, joissa on paljon materiaalia, opiskelijoilla on usein varaa 
valita mieleisimmät ja itselleen sopivimmat sisällöt. He kykenevät perehtymään 
syvemmin mieluisiin aihealueisiin. Omannäköisten opintojen luominen on 
ehdottomasti motivoivaa opiskelijalle, jolla on metakognition taitoja ja jonkin-
lainen ‘punainen lanka’ omasta opiskelustaan ja oppimisestaan. Yksi kyselyyn 
vastaajista lisäsi vapaaseen vastaukseen: 

“Kaikki vaihtelee kurssista toiseen. Motivoivin tekijä minulle on se, kuinka 
mielenkiintoinen oppimisprosessi on”. 

Aalto Drawing on myös rakennettu siten, että perustaitojen jälkeen on mahdol-
lista valikoida omaa sisältöään jonkin verran kolmesta eri polusta. Opetta-
jalla on tällaisissa tilanteissa suuri pedagoginen vastuu; kuinka taata sellainen 
sisältö, joka on tyydyttävää myös oppimistaidoiltaan heikommille tai huonosti 
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motivoituneille? Liiallisen runsauden ja itsenäisyyden edessä on vaarana myös 
yliopistotasolla, että jotkut putoavat kelkasta. Kuka silloin ottaa kopin? Tämä 
vähentää opetuksen tasa-arvoisuutta ja saavutettavuutta merkittävästi. Verk-
kokurssit eivät ole ongelmaton runsaudensarvi.

5.3 Itsearviointikyselyt

Tässä kappaleessa on kuvattu ja analysoitu teemoittelun avulla kokonaisuuksia 
joita pelin sisäisissä itsearviointivastauksista nousi esille. Pelin sisäinen itse-
arviointikysely (Liite 2.) toistui jokaisen oppituntikokonaisuuden (lesson) 
lopussa. Kysely sisälsi kaksitoista lyhyttä monivalintakysymystä, joissa käyt-
täjät arvioivat sisällön mielekkyyttä ja omaa suoriutumistaan. Lisäksi kysely 
sisälsi kolme avointa kysymysta, joista ensimmäisen oli pakollinen. Kysely oli 
identtinen jokaisen oppitunnin lopussa lukuunottamatta kysymystä 2, jossa oli 
listattuna kyseisen oppitunnin kappaleet. 

Kurssin suoritti lopulta 27 opiskelijaa. Yksi suorittaneista ei kuitenkaan pystynyt 
palauttamaan itsearviointikyselyjen sisältöä tuntemattomaksi jääneen ohjel-
misto-ongelman vuoksi. Otanta kaiksita itsearviointikyselyistä on yhteensä 
n=183, kun lasketaan yhteen kaikki vastaukset kaikkien oppituntien itsear-
viointikyselyistä. Aineisto ei anna minkäänlaista viitettä siitä, kuinka moni 
kurssin aloitti ja jätti kesken tai siitä, miten pitkälle kokeilleet tekivät tehtäviä. 
Kurssin suorittu noin 31% aloituskyselyyn vastanneista osallistujista (n=85). 

Monivalintakysymykset tarjosivat itsearvioivaa palautetta paitsi opiskelijoille, 
myös eräänlaista laadunvalvontaa meille pelinkehittäjille. Laskettaessa kaik-
kien suorittajien kaikki kyselyvastaukset yhteen saadaan otannan määräksi 
183, joka tarjoaa merkittävää yleistettävää tietoa käyttäjien pelikokemuksesta. 
Aivan jokainen suorittaja ei vastannut jokaisen chapterin kyselyihin, mutta 
keskimäärin yhden chapterin palautekyselyn täytti 20 vastaajaa. Osa vastaajista 
oli saattanut vastata kahteen kertaan saman chapterin itsearviointiin. Kaksois-
vastaukset on huomioitu tutkimusaineistossa. Oletettavasti tuplavastaaminen 
johtuu pelin sisäisestä mekaniikasta - mikäli pelaaja teki uudelleen arviointia 
edeltävän tehtävän, peli ohjaa automaattisesti seuraavaan osioon. Arviointi 
täytyi myös täyttää eikä siitä päässyt pois peruuttamalla. Tällä ratkaisulla 
ehkäisimme pelaajien “huijaamista”. Päätimme että pieni pakote on parempi 
keino saada pelaajat varmasti vastaamaan kyselyyn ennemmin kuin täysi 
vapaaehtoisuus. Osa pelaajista on saattanut haluta vastata muutenkin kahteen 
kertaan samaan kyselyyn. Seuraavaksi käyn läpi kyselyn kehittämistä ja lyhyesti 
monivalintakysymysten tuomaa tietoa pelistä kokonaisuutena. Laadullisten 



70

kysymysten teemoittelun kautta tapahtuvaan analyysiin perehdyn syvälli-
semmin kohdassa 5.3.4. 

5.3.1 Itsearviointikyselyn kehittäminen 

Itsearviointikysely sisällytettiin peliin paitsi aineiston keräämistä varten, myös 
tukemaan oppimisprosessia. Suunnitelussa ensisijainen tavoite oli rakentaa 
kyselystä  oppimisprosessin tarkastelun kannalta mielekäs ja ytimekäs koko-
naisuus. Kaikissa kysymyksissä pyrittiin laadulliseen arviointiin joka suuntaa 
käyttäjän huomion oman kokemuksen arvioimiseen ja pohdintaan. Kysymykset 
on rakennettu siten että käyttäjä saa arvioida itseään ja pelin sisältöjä vapaasti, 
ilman että kysymykset ohjaisivat pelaajaa esimerkiksi arvioimaan jotain asiaa 
paremmaksi kuin todellisuudessa on. Peli ei kommentoi käyttäjän vastauksia 
tai kannusta tekemään muutoksia pelaamiskäyttäytymiseen. Vastaamisesta saa 
aina palkinnoksi kynäpisteen. 

Kyselyn laatimisessa oli haasteita. Se ei saanut olla liian pitkä tai liian monimut-
kainen ja informaation oli mahduttava suhteellisen pienelle alueelle. Avoimia 
kysymyksiä oli vältettävä sillä puhelimella tai tabletilla on hyvin epäkäytän-
nöllistä kirjoittaa tai muokata pitkiä vastauksia. Kysely myös rikkoo pelin 
flow’n, jos käyttäjä joutuu pysähtymään liian pitkäksi aikaa. Kyselyn sisällön 
analyysin lisäksi onkin syytä miettiä tarkasti, kuinka itsearviointi on mahdol-
lista toteuttaa itsenäisesti suoritettavassa pelillistetyssä oppimisympäristössä. 
Millaisia rajoitteita sillä on? Entä mahdollisuuksia, joita ei voi toteuttaa esimer-
kiksi perinteisessä luokkahuonetyöskentelyssä?

Tulevaisuudessa kyselyn esitystapaan ja rakenteeseen on syytä kiinnittää 
huomiota. Tämän opinnäytetyön aineistosta ei selviä se, miten pelaajat kokivat 
pelin sisäisen kyselyn. Kehitysmahdollisuuksia kyselyssä on kokemusten puut-
tuessakin. Suurin riski on jo mainittu flow-tilan särkyminen. Kyselyä voisi 
virtaviivaistaa ja tehdä interaktiivisemmaksi, mutta ei pedagogisen tarkoituk-
senmukaisuuden hinnalla. Kyselyyn vastaamisesta palkintona oli kurssiversi-
ossa kynä, mutta kynät jäävät pisteinä hyvin abstrakteiksi. Niitä tarvitaan vain 
seuraavien oppituntien avaamiseen. Kynien lisäksi vastaamisesta voisi palkita 
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erilaisilla tarroilla, käyttäjäkuvakkeina tai muilla pelin ulkoasuun vaikuttavilla 
elementeillä. 

5.3.2 Monivalintakysymykset 

Pelin sisäisissä kyselyissä tulokset voidaan lukea enimmäkseen positiivisiksi, 
kun tarkastellaan kaikkia vastauksia yhdessä (n=183). Pelaajat kokivat naut-
tivansa sisällöistä ja ymmärtävänsä teoriaosuudet. Sisällöt koettiin hyödylli-
siksi ja mielenkiintoisiksi. Vaikeustaso oli äärimmäisen harvoin liian helppo, 
enimmäkseen se koettiin sopivaksi. Pelaajat näkivät useimmiten jonkin verran 
vaivaa tehtävien eteen. He kokivat onnistumisen tunteita (yes n=101; maybe 
n=63; not really n=19), mutta toisaalta myös merkittävästi turhautumista (yes 
n=71; maybe n=55; not really n=57).

Onnistumisen tunteiden ja turhautumisen välinen yhteys on kiinnostavaa 
tarkasteltavaa. Se on näkökulmastani myös tärkein yhteys oppimiskokemuk-
siin. Yli puolet kokivat enimmäkseen onnistumista sekä turhautumista. Aluksi 
yes- ja maybe-vastausten määrä turhautumisen tunteita koskevassa kysymyk-
sessä harmitti minua; oliko pelin kanssa niin paljon ongelmia ja tyytymät-
tömyyttä? Varsinainen turhautumisen syy ei käy ilmi näistä kysymyksistä. 
Vertaillessa turhautumista onnistumisen kokemuksiin voidaan kuitenkin 
tehdä johtopäätös, että samat asiat ovat saattaneet sekä turhauttaa että tuottaa 
onnistumisen tunteita. 

Oppimisen prosessiin liittyy kiinteästi myös turhautuminen ja sen ylittäminen. 
Pelatessa niin sanottua flow-tilaa pidetään tärkeämpänä. Flow’ssa etenemisen 
tunne tasapainoilee liiallisen helppouden (tylsyys) ja turhautumisen (ahdistus) 
optimaalisessa välimaastossa. Turhautumisen ja onnistumisen päällekkäisyy-
destä päätellen pelaajat ovat ehkä kyenneet saavuttamaan flow-tilan. Turhau-
tumisen ja onnistumisen suhteisuus säilyy suurin piirtein samana eri chapte-
reiden välillä vaikka vastaajien määrä vaihteli. Pelaamiskokemus on saattanut 
olla lähtökohtaisesti erilainen: ehkä tehtävien parissa on aluksi turhauduttu 
ainakin välillä, mutta koettu sitten onnistumista vaikkapa positiivisen arvi-
oinnin myötä. Ainoastaan ihmisen kehon piirtämistä käsittelevässä oppitun-
nissa 3 (vastaajat n=20) turhautumisen määrä ylittää reilusti onnistumisen: 
vain 7 pelaaja vastasi kokeneensa varmasti (yes) onnistumista, kun 13 osasi 
nimetä selkeän turhautumisen kokemuksen. Verrattaessa tuloksia laadul-
lisiin arvioihin syy on melko selvä: piirrettävät kuvat ovat olleet liian yksi-
tyiskohtaisia ja hankalia. Vaatimustaso kasvaa liikaa ja välineen rajat tulevat 
vastaan. Hieman yllättäen vastaavantyyppisiä yksityiskohtaisia ja hankalia 
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piirustuskuvia sisältänyt lesson 8: Animals (vastaajat n=22) sai pelaajat tunte-
maan paljon vähemmän turhautumista (yes n=8) verrattuna onnistumiseen 
(yes n=11).  

Turhautuminen voi liittyä kokemukseen myös muulla tavoin. Pelin sisäiset 
bugit tai epäselvyydet saattavat suututtaa pitkäpinnaisenkin pelaajan, joka 
haluaa edetä tehtävissä. Tällainen tulos näkyi vahvasti pelin laadullisissa arvi-
oissa. Bugeista mainittiin varmasti usein sen takia, että se on hyvin konk-
reettinen ongelma. Bugeihin ja sovelluksen ongelmiin turhautuminen on 
meille kehittäjille ikävä juttu, sillä korjasimme sovellusta koko ajan ja tietenkin 
toivoimme että bugeja olisi mahdollisimman vähän. Samalla näihin ongelmiin 
hermostuminen on ikään kuin käänteinen positiivinen tulos: se kertoo moti-
vaatiosta suorittaa annettu tehtävä.         

5.3.3 Avoimet kysymykset 

Kysely sisälsi kolme avointa kysymysta, joista ensimmäisen oli pakollinen. 
Minkäänlaista sana- tai merkkimäärää ei oltu asetettu. Pelin luonteesta johtuen 
vastaukset ovat pääasiassa lyhyehköjä parin sanan tai lauseen mittaisia. Avoimet 
kysymykset olivat seuraavat:

• During this lesson I learned… (tämän oppitunnin aikana opin...)
• There should have been more/less… (toivon enemmän/

vähemmän…)
• Leave feedback (jätä palautetta)

Analyysivaiheessa kokosin kaikki avointen kysymysten vastaukset yhteen. 
Alunperin tarkoituksena oli analyysissa käsitellä kysymyksiä rajattuina paket-
teina, kolmessa erässä. Tämä osoittautui pian epäkäytännölliseksi sillä vastaajat 
olivat saattaneet antaa ikään kuin päällekkäisiä vastauksia kysymysten kesken, 
erityisesti kahden viimeisen avoimen kysymyksen osalta. Päädyin käsittele-
mään vastauksia yhtenä ryppäänä. Jaottelin vastauksia aiheiden mukaan ja 
annoin niistä muodostua erilaisia esiin nousevia teemoja. Vastausten lyhyy-
destä johtuen niiden teemoittelussa ei ollut kovin montaa “kierrosta” joiden 
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aikana olisin päässyt yhä eriäviin ja syveneviin aihealueisiin. Aineisto satu-
roitui hyvin nopeasti. 

5.3.4 Teemoittelu

Teemoissa korostuu oppijoiden tunteiden ja kokemusten kuvaus oppimis-
prosessissa. Analyysivaiheessa saatoin todeta itsearviointikyselyn tuottaneen 
sellaisia tuloksia, joita hain. Kyselyn toteuttamisen haasteista huolimatta se 
tarjosi paljon aineistoa. Aineiston rikkauteen vaikutti myös vastausten suuri 
määrä, joka kompensoi niiden lyhyyttä ja yksipuolisuutta. Tutkijan roolissa 
jouduin silti joskus tulkitsemaan kokemuksia niin sanotusti rivien välistä. 
Lyhyet vastaukset eivät tarjoa yksittäisinä kovin seikkaperäistä tietoa, mutta 
teemojen muodostuessa kokemusperäisen tiedon määrä kasvoi ja syveni. 

Kyselyn teemojen ytimessä on oppimisprosessin ja opitun kuvaus. Teemoja 
voidaan käsitellä eräänlaisena kaaviona (kuva 13), joka jakautuu aina pienem-
piin osa-alueisiin kullakin tasolla. Seuraavaksi käsittelen teemoja yleisesti sekä 
erikseen jaoteltuna pienempiin osioihin. Kuljetan mukana kaaviota, joka esittää 
visuaalisesti teemojen jaottelua. 

Voin jakaa teemat karkeimmillaan kahteen osaan; sisäiseen ja ulkoiseen. 
Sisäinen-teema on kattokäsite sellaiselle sisällölle, jossa kuvaillaan kokemuk-
sellisella tai konkreettisella tavalla oppimisprosessia, opittua ja opitun sovelta-
mista. Ulkoinen-teema taas sisältää asioita jotka vaikuttivat oppimisprosessiin, 
mutta eivät olleet käyttäjästä lähtöisin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi käyttö-
kokemus, laiteongelmat tai erilaisten tehtävämuotojen arviointi. 

Aalto Drawing
teemoiteltu tulkinta 
oppimisprosessista

Teema: Sisäinen
kuvaus oppimisproses-
sista, opitusta ja opitun 

soveltamisessta

Teema: Ulkoinen
kuvauksia oppimisproses-

siin vaikuttaneista teki-
jöistä, jotka eivät olleet 

käyttäjästä lähtöisin.

Alateema: Opittu 
sisältö

Alateema: Oppimispro-
sessin kuvaus

Alateema: Ohjelman 
laatu

Alateema: Sovelluksen 
ja laitteiden käyttö

Alateema: Pelilliset 
elementit

KUVA 13. Teemoittelun rakenne.
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Teemoja tarkastellessa on muistettava, että ne eivät ole toisistaan erillisiä 
lokeroita jotka ovat selkeästi erotettavissa aineistossa. Osa asioista saattaa 
olla päällekkäisiä ja esiintyä useamman teeman alla. Teemat ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa ja yhteydessä. Ne ovat kuin saman kolmiulotteisen kappa-
leen eri sivuja, yksittäistä sivua kohti katsoessa kokonaisuus näyttäytyy aina 
hieman erilaisena. Erityisesti tahdon täsmentää sitä, että ulkoinen-teeman alla 
olevat tekijät ovat käyttäjien kuvauksia heidän kokemuksistaan eivätkä ylhäältä 
annettuja ärsykkeitä. Ulkoiset tekijät liittyvät pelaajien kokemukseen pelistä ja 
vaikuttavat näin välillisesti oppimiskokemukseen. Kokemus ei ole puhdas ja 
objektiivinen arvio, ja siihen voi vaikuttaa esimerkiksi ennakkoasenne. Käyt-
täjä on vaikkapa saattanut odottaa että peli on aloittelijamainen kyhäelmä, 
koska hänellä on opiskelijaprojekteista sellainen kokemus, ja yllättynyt posi-
tiivisesti kun jokin elementti onkin näyttänyt ammattimaiselta ja loppuun asti 
mietityltä. Kokemus voi olla myös päinvastainen, pettyneisyyttä ja harmitusta. 
Käyttäjien kokemukset eivät kuitenkaan ole valheellisia tai vääriä, vaan heidän 
autenttisia käsityksiään ja kertomuksiaan oppimisprosessista.     

Teema: Sisäinen
Sisäinen-teema jakautuu kahteen alateemaan. Opittu sisältö-teema käsittelee 
käytännön havaintoja oppimisesta ja vastaa kysymykseen “mitä opin”. Teema 
sisältää hyvinkin suoraviivaisia ja konkreettisia kommentteja opitusta sisällöstä 
ja sen soveltamisesta. Toinen alateema, oppimisprosessin kuvaus, käsittelee opittua 
astetta syvällisemmin. Tämän teeman alla analysoidaan omaa oppimista, oppi-
misen tapoja ja prosesseja. 

Alateema: Opittu sisältö
Opittu sisältö-teeman alle on kerätty oppimiseen liittyviä erittäin konkreettisia 
kuvailuja, esimerkiksi “opin piirtämään korvia” tai “opin muotojen nimiä”. 
Kuvaukset näyttäytyvät oppimiskokemuksen kannalta laadullisesti melko 
ohuina ja liittyvät ensisijaisesti kussakin oppitunnissa esiintyneisiin tehtävien 
teemoihin ja teoriaosioihin. Käytän termiä laadullisesti ohut kertomaan koke-
muksen kuvailun syvyydestä: oppimiskokemus ja sisäistetty tieto ei sinällään 
ole ohutta tai tarpeetonta. Pelaajat ovat vain saattaneet kuvata oppimaansa 
hyvin pinnallisesti. 

Pinnallisia kuvailuja esiintyi aineistossa paljon, ja ne ovat ehdottomasti suurim-
massa roolissa itsearviointikyselyissä. Kysymys “mitä opin” kannustaakin 
vastaamaan oikeastaan juuri sen mukaan, mitä on juuri konkreettisesti tehnyt. 
Itsearviointikyselyssä ei kysytty esimerkiksi “mihin käyttäisit juuri oppimaasi 
tietoa” tai “mitä hyödyt juuri oppimastasi tiedosta”. Kysymyksenasettelu itses-
sään ei kannusta kovin syvälliseen kuvailuun. Uskoakseni toinen merkittävä 
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syy laadullisesti ohuisiin kertomuksiin oli aiemmin mainitsemani kyselyn 
vastausformaatti. Pienelle ruudulle on hankala kirjoittaa pitkiä vastauksia, kun 
kysely saattaa muutenkin tuntua pelaamista jarruttavalta. Mahdollista on myös 
se, että pelaajat eivät sisäistäneet oppimaansa ainakaan välittömästi kovin 
syvälliselle tasolle. Voi olla vaikeaa pohtia soveltamisen tapoja jos ei ole juuri 
ollut tarvetta esimerkiksi taidolle piirtää ihmisen korvia.

Konkreettisissa oppimissisällöissä ja -kokemuksissa korostuu muutamia 
elementtejä. Oman piirtämisen kuvailussa opiskelijat nostivat esille käytän-
nönläheisyyden, toistettavuuden, mallista oppimisen ja mallien (esimerkiksi 
kuinka piirtää kasvot käyttämällä perusmuotoja) siirtämisen omaan työskente-
lyyn. Kuvauksissa opiskelijat viittasivat myös runsaasti teoriaosuuksiin, joskus 
hyvinkin yksityiskohtaisesti: 

“[During this lesson I learned] about the v shapes”  

V-muodot liittyivät yhdessä diassa esitettyyn tapaan hahmottaa ihmisen keski-
vartalon anatomiaa (kuva 14).

Yksityiskohtien esiin nostaminen on kiinnostava esimerkki pelaajien koke-
muksista.Kyseessä on saattanut olla opiskelijalle jonkinlainen oivalluksen 
hetki.  Teoriaosuuksista mainittiin oikeastaan yksinomaa perusmuoto-, kasvot-, 
ihmisvartalo- ja hahmosuunnittelu -oppituntien yhteydessä. Edellämainituista 
kolme käsittelee jollain tavalla ihmisen anatomiaa, hahmosuunnittelu lähinnä 

KUVA 14. Introduction (Lesson 3, chapter 4).
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pelkistämisen ja ilmeikkyyden muodossa. Kurssin aloituspalautteen perus-
teella ihmisen piirtäminen oli monille kiinnostavaa ja sama teema nostettiin 
esille itsearviointikyselyissä. Ihmisen piirtämistä pidetään oman kokemukseni 
mukaan haastavana ja vaikeana tehtävänä. Ehkä useampi opiskelija teki ihmisen 
piirtämiseen  liittyen tärkeitä ja oivaltavia havaintoja ja sai näin mielekkäitä 
oppimiskokemuksia. 

Alateema: Oppimisprosessin kuvaus
Kaikista itserviointikyselyjen tarjoaman aineiston teemoista Oppimispro-
sessin kuvaus on antoisin teema opinnäytetyöni kannalta. Se sisältää laadul-
lista kuvailua oppimisesta. Oppimisprosessin kuvailuissa korostuu omakoh-
taisuus, kokemuksellisuus sekä tunneilmaisut. Opiskelijat sanallistivat omaa 
oppimisprosessiaan monipuolisesti. Vastauksista käy ilmi ennen kaikkea se, 
miten paljon variaatiota saman tehtäväpaketin ja teorian läpikäyneillä pelaajilla 
syntyy oman oppimiskokemuksen sanoittamisessa. Muutamien kokonaisuuk-
sien kohdalla vastauksia saattaa olla vain yhdeltä tai kahdelta pelaajalta, mutta 
ne ovat yhtä tärkeitä kuin suuret useamman kymmenen vastauksen katego-
riat. Myös yksittäiset kokemukset ovat tärkeitä ja voivat tuoda esiin arvokkaita 
huomioita. 

Teeman alle sijoittuvissa ilmaisuissa on paljon päällekkäisyyttä edellä käsitellyn 
Opittu sisältö-teeman kokonaisuuden kanssa. Ilmaisut eroavat lähinnä laadul-
lisella rikkaudellaan. Uuden oppimisen kokemusta on käsitelty arvioivammin 
ja se saattaa sisältää ennen-jälkeen -tyyppistä sanoittamista. 

“[During this lesson I learned] not to start the drawing always from the 
head first. To get the right proportions (and to fit the whole drawing on 
the screen) it was easier to first draw the body and then the head and 
details.” 

Soveltaminen ja kehittyminen on havaittavissa vastauksista. Paikoin kuvailu 
on melko yksiulotteista “opin piirtämään paremmin”-tyyppistä. Kuten yllä 
olevasta lainauksesta näkyy on joukossa myös paljon kuvailuja, joissa opiske-
lija on havainnut toiminnassaan muutoksen joka johtaa parempaan lopputu-
lokseen. Joukkoon mahtui myös kuvauksia kertaamisesta ja vanhan uudelleen 
muistamisesta. Yhtä tärkeää on myös uusien oivallusten tekeminen: 

“[During this lesson I learned] To just quickly do something no reason 
focus on details too much” 

Pelaajat arvottivat oppimistaan ja tarjottuja sisältöjä: 
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“I enjoyed the tasks of drawing a coffee cup and a birdhouse. I feel these 
taught me the most during this lesson.”

Tehtävien sisältö ei ollut yhdentekevää ja niiden mielekkyyttä arvioitiin oman 
oppimisen kannalta. Mielekkyyden ja tärkeyden kuvailut viittasivat pääosin 
kuitenkin vain teoriaosuuksissa mainittuihin asioihin. Pelaajat kuvailivat 
asioita jotka olivat huomanneet teoriaosuuksien perusteella tärkeäksi, kuten 
havainnointia ja mittasuhteita.   

Oppimisen arvottaminen ylsi myös toiveisiin sisällöstä ja sisällön kyseenalais-
tamiseen. Vastauksissa näkyi toive suurempaan avoimuuteen ja perusteluihin. 
Opiskelijat halusivat tietää, miksi he tekivät tehtäviä ja mikä on ajatus niiden 
taustalla. Joskus teorian ja tehtävien yhteys tuntui epäselvältä. Oppimispro-
sessin kuvauksissa epävarmuudet ja pohdinta ovat aivan yhtä tärkeitä kuin 
onnistumisen kokemusten sanoittamiset. Ihmettely, kyseleminen ja toiveet 
sisällön läpinäkyvyydestä ovat tärkeää palautetta pelintekijöille.

Useampi vastaus käsitteli toivetta siitä, että mallikuvissa olisi selitetty viivojen 
paikka. Mallikuvat olivat pelkästään viivapiirroksia, joista iso osa oli jäljennetty 
valokuvien pohjalta. Mallikuvia tuottaessa jouduimme aina tekemään arvova-
lintoja siinä, mitä viivoja sisällytämme kuviin. Sisällyttääkö kuvaan jokainen 
naururyppy silmäkulmassa vai kenties vain näkyvimmät ihopoimut? Iso osa 
piirrosten viivoista valikoitui lopulta sillä perusteella, että vain tietty määrä 
“sisältöä” oli mahdollista mahduttaa mallikuvaan. Niiden piti pysyä yksinker-
taisina mutta tarpeeksi kuvailevina. 

Viivapiirroskuvat sisältävät useita piirtäjän valintoja. Kolmiulotteisesta 
esineestä otetun kuvan toisintaminen viivapiirrokseksi tuntuu kokeneen piir-
täjän kannalta intuitiiviselta ja luonnolliselta. Piirtäessä viivojen määrää ja 
paikkaa saattaa määrittää esimerkiksi muodon kuvaaminen, valon ja varjon 
vaihtelu, massa sekä rytmi. Harjoittelevan piirtäjän näkökulmasta valinnat eivät 
ole lainkaan itsestäänselviä. Pelaajien sanoittamat kokemukset ja havainnot 
paljastivat aukon suunnittelussa. Se ei ole anteeksiantamaton puute tai epäjoh-
donmukaisuus, joka vähentäisi pelin arvokkuutta. Se on ensisijaisen hieno 
askel käyttäjän oppimisprosessissa: hän on siirtynyt kuvan jäljentämisestä 
jonkinlaiselle “seuraavalle asteelle” havainnoimaan kuvaa ja kyseenalaista-
maan sen lainalaisuuksia. Pelaajalle, joka pohtii mallikuvien sisältöä, olisi hyvä 
olla mukana haasteellisempaa materiaalia tai neuvoja kuinka siirtyä eteenpäin 
piirtämisen harjoittelussa.
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Tehtävien vaikeustaso oli opiskelijoille yksi keskeisimmistä asioista Oppimis-
prosessin kuvaus-teeman alla. Vaikeustaso on tulkittavissa melko subjektiivi-
seksi asiaksi, sillä vastaukset olivat usein keskenään ristiriitaisia. Jotakuta helpot 
perusmuodot tylsistyttivät, toinen toivoi niitä lisää. Vaikeustason arvioinnit 
sijoittuvat helppo-vaikea -janan ääripäihin. On oletettavaa että jos vaikeustaso 
oli sopiva ja nautittava, asiaa ei juurikaan sanoitettu.  

Negatiiviset arviot vaikeustasosta keskittyivät pääasiassa siihen, että kuvat 
olivat liian hankalia ja haastavia. Vastauksista on luettavissa turhautumista: 
pelaajat eivät kyenneet suoriutumaan toivomallaan tavalla. Liian vaikeiksi kuvia 
arvioitiin enimmäkseen loppupuolen oppitunneissa, jossa piirrettiin monimut-
kaisia kuvia kuten eläimiä tai maisemia. Yksi opiskelija kuvaili, että vaikeus 
syntyy siitä että mittasuhteet on vaikea pitää yhtenäisinä mallikuvaan nähden. 
Hän on tehnyt havainnon siitä, mikä tehtävää vaikeuttaa. Jonkin verran nega-
tiivisuutta aiheutti myös toisto. Toisto saattaa syntyä tehtävätyyppien saman-
kaltaisuudesta tai liian tasapaksusta vaikeustasosta. 

Positiivisia arvioita vaikeustaso keräsi paljon vähemmän. Yksi pelaaja kuvasi 
näin:

“I enjoyed the tasks of drawing a coffee cup and a birdhouse. I feel these 
taught me the most during this lesson.“

Hän on huomioinut vaikeustason haastavuuden yhteyden siihen, mistä oppi 
eniten. Usein positiivisemmiksi tulkittavat arviot ja kuvailut sisälsivät pyynnön 
haastavammista tehtävistä jollakin aihealueella. 

Vaikeustasoteeman alle voi luokitella myös ne vastaukset, joissa pelaaja ilmoitti 
ettei oppinut (juurikaan) mitään. Tällaisiin arvioihin on syytä suhtautua 
pienellä varauksella - on pohdittava mitä “en oppinut mitään” todellisuudessa 
tarkoittaa. Kaikki itsearviointivastaukset ovat peräisin opiskelijoilta, jotka 
suorittivat kurssin ja ansaitsivat siitä opintopisteen. Totta kai on mahdollista, 
että opiskelija koki jossakin oppitunnissa sekä teorian että tehtävät niin yhden-
tekeviksi tai itsestäänselviksi, että suorittaminen tuntui vain mekaaniselta 
pakolta. Joillekuille oman oppimisen arviointi voi olla vierasta ja vaikeaa, jos 
sitä ei ole tottunut tekemään tai jos sitä ei koe palkitsevaksi tai hyödylliseksi.  

Yksi mahdollisuus ei-minkään oppimisen arvioihin saattaa piillä itse kyse-
lyssä. Miksi vaivautua vastaamaan mitään jos ei koe itsearvioinnin avoimia 
kysymyksiä millään tapaa motivoiviksi tai hyödyllisiksi? On paljon nopeampaa 
kirjoittaa muutama sana kuin kompakti lause tai pari, koska kysely ei päästä 
pelaajaa eteenpäin jos hän ei ole vastannut ensimmäiseen, pakolliseen avoimeen 
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kysymykseen mitään. Yksi opiskelija oli vastannut systemaattisesti kaikkiin 
pakollisiiin avoimiin kysymyksiin kirjoittamalla pelkän pisteen. “Tyhjä” -tyyp-
pisten vastausten vuoksi on ensisijaisen tärkeä tarkastella itsearvioinnin mielek-
kyyttä ja esitysmuotoa, jolla tehdä siitä mielekästä ja pelin rytmiin sopivaa.  

Teema: Ulkoinen 
Ulkoinen-teema käsittelee kuvauksia jotka ovat vaikuttaneet opiskelijoiden 
oppimisprosessiin, mutta eivät olleet heistä itsestään lähtöisin. Teema jakautuu 
kolmeen eri alateemaan. Ohjelman laatu -teema esittelee käyttäjien kokemuksia 
ohjelmasta ja sen vaikutusta oppimisprosessiin. Sovelluksen ja laitteiden käyttö 
-teema käsittelee nimensä mukaisesti käyttökokemuksia. Pelielementit -teema 
sisältää käyttäjien kokemuksia ja arvioita pelin erilaisista elementeistä kuten 
pelimoodeista. Kaikki teemoista ovat aineistoltaan melko negatiivisesti värit-
tyneitä ja pelaajien kommentit koskevat usein jotakin kohtaa tai elementtiä, 
joka pelissä ei toimi ja haittaa heidän edistymistään. Tästä voidaan vetää johto-
päätös, että peli on vielä kehitystyön tarpeessa ja käyttäjien kommentit tulee 
ottaa vakavasti jotta peliä voidaan hioa ja hienosäätää.

Alateema: Sovelluksen ja laitteiden käyttö 
Käyttökokemus ja laitteiden käyttö-teema ilmeni konkreettisena ja kaksiulottei-
sena: laiteongelmina ja parannusehdotuksina pelin ja sovelluksen käytettävyy-
teen. Muutama vastaus käsitteli myös laitteen tai sovelluksen käytön oppimista 
joka on osa oppimiskokemuksesta. Nämä vastaukset liittyivät ensimmäiseen 
oppituntiin (lesson), jonka yksi tavoite oli tutustua sovelluksen käyttöön sekä 
omaan laitteeseen piirustusvälineenä. Kuvataidekasvatuksen näkökulmasta 
tällainen tavoite on osa välinehallintaa. Menetelmään tai välineeseen tutustu-
minen on osa harkittua pedagogiikkaa.    

Kehittäjän roolista käsin laite- ja käytettävyysongelmista esiin nouseminen on 
epämiellyttävää mutta se on välttämätön osa pelinkehittämisen iteratiivista 
prosessia.  Käytettävyyteen liittyvät ongelmia oli ennakoitavissa. Piirtämisen 
ilmoitettiin olevan vaikeaa. Laitteen tuottama piirustusjälki ei yhden käyttäjän 
mielestä vastannut hänen omaa piirustusjälkeään. Turhautuminen on ymmär-
rettävää, kun kynänjälki esimerkiksi katkeilee tai hyppii kosketushäiriöiden 
takia. 

Android-laitteet, joille ohjelma oli suunniteltu, eivät myöskään kykene erotte-
lemaan tarkoituksellisia ja tahattomia kosketuksia toisistaan. Tavallinen piirus-
tusasento, jossa kämmenen ulkosyrjä lepää vasten piirustuspintaa, saattaa 
tuottaa erilaisia toimintaongelmia tableteilla jotka tulkitsevat sekä stylus-
kynän kärjen kosketuksen että kämmensyrjän kosketuksen tasaveroisiksi. 
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Keskustelimme aiheesta useita kertoja tiimin kanssa. Oma näkökulmani on, 
että tällaisista hankaluuksista on päästävä eroon - miksi rikkoa intuitiivista ja 
täysin käypää työskentelytapaa vain siksi että laitteen toimintaa täytyy muuttaa? 
Tiimin sisällä mielipiteemme asiasta erosivat ja lopulta ongelman ratkaisi se, 
että asialle ei ollut mahdollista tehdä mitään android-laitteilla mikäli ei puhuttu 
korkeamman laatutason laitteesta. 

Laitteiden käytettävyyteen liittyy myös asia, joka ei näyttäydy itsearviointiky-
selyissä mutta josta minulla on kokemuksia kurssin ajalta. Käyttäjien laitteet 
eivät ole keskenään identtisiä. He saattavat käyttää ohjelmaa eri valmistajien 
laitteilla joissa on hieman toisistaan poikkeavia toimintoja tai ohjelmistoja. 
Aalto Drawing toimii sekä puhelimilla että tablettilaitteilla, mutta käytettä-
vyydessä on valtavia eroja vertailtaessa näyttöjen kokoja. Pienillä puhelinten 
näytöillä pelattaessa sovellus on luonnollisesti vaikeampi käyttää. Tablettitie-
tokoneenkaan ei tarvitse olla suuri jotta sovellus on mukavampi käyttää kuin 
puhelimella. Omat testilaitteemme olivat 9.6-tuumaisia. Niissä piirtoalue on 
noin postikortin kokoinen. 

Näytön koon lisäksi käyttömukavuuteen vaikuttaa piirustusväline. Sormella 
piirtäminen muuttuu vaikeaksi, kun tehtävien vaikeustaso kasvaa. Yksinker-
taisia muotoja kuten ympyröitä on vielä mahdollista piirtää sormella, mutta 
esimerkiksi kasvojen tai esineiden piirtämiseen sormi on aivan liian epätarkka. 
Suosittelin kurssin alussa että ohjelmaa käytetään tableteille tarkoitetulla stylus-
kynällä ja meillä oli testitilaisuuksissa aina stylukset mukana. Ensimmäisen 
peliversion toimivuus vain Android-järjestelmällä vähentää saavutettavuutta, 
mutta Aalto-yliopiston Takeout-systeemi palveli myös niitä opiskelijoita joilla ei 
ollut omaa android-tablettia. Yksi vastaajista ilmoittikin käyttäneensä Aallolta 
lainattua laitetta. 

Sovelluksen ja laitteiden käyttö-teeman toinen osa sisälsi kehitysehdotuksia. 
Kehitysehdotukset saattavat toisinaan näyttäytyä jopa ärsyttävinä kehotuksina 
tehdä muutoksia elementtiin jonka puutteet itsekin tiedostaa. Tässä tilanteessa 
käyttäjiä on hyvä ymmärtää kanssakehittähittäjinä, jotka eivät viesti paran-
nusehdotuksia ärsyttääkseen parhaansa tehneitä sovelluskehittäjiä. Heidän 
syynsä kertoa parannusehdotuksista voi olla paitsi halu auttaa, mutta myös 
halu parantaa omaa pelikokemustaan. Korjasimme mahdollisuuksien mukaan 
vikoja ja hienosäädimme pelin ominaisuuksia kurssin aikana. Teimme tästä 
prosessista näkyvän erilaisten päivitysten julkaisun ja MyCourses-alustalla 
viestinnän muodossa. Käyttäjät lähtivät innokkaasti mukaan pelin kehitys-
prosessiin - he olivat siis sitoutuneita käyttämään sovellusta ja oppimaan sen 
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sisältöjä. Osalla käyttäjistä saattoi olla jopa kokemusta sovelluskehittämisestä, 
jolloin heillä oli enemmän asiantuntemusta kuin esimerkiksi minulla.          

Sitoutuminen kertoo sisäsyntyisestä motivaatiosta oppia ja parantaa omia 
tuloksia ratkaisemalla tiellä olevia ongelmia. Opiskelijalla, joka ehdottaa 
opettajalle tapoja parantaa opetusta, on tavoite oppia paremmin. Hänellä on 
näkemys paremmista  tavoista tukea oppimista. Tämä voi tavallisessa luokka-
huonetyöskentelyssä olla esimerkiksi pyyntö käyttää tai välttää tiettyjä mene-
telmiä. Aalto Drawing-sovelluksessa kehitysehdotukset olivat kaikkein pitkälle 
viedyin tapa opiskelijoilta ilmaista omaa haluaan virtaviivaistaa oppimiskoke-
musta. Kaikki eivät tietenkään kehitysehdotuksia tarjonneet, mutta ne jotka 
tarjosivat, saattavat olla tietoisempia omasta oppimisprosessistaan ja tiedostaa 
sen paremmin. Heitä on siis syytä kuunnella ja arvostaa. 

Alateema: Ohjelman laatu
Ohjelman laatu-teema on aihepiiriltään hyvin lähellä edellä kuvattua Sovel-
luksen ja laitteiden käyttö-teemaa. Ohjelman laatu on kuitenkin erotettu erilli-
seksi teemaksi, koska halusin käsitellä sovelluksen toiminnasta (ja toimimatto-
muudesta) syntyneitä kokemuksia. Tämän teeman alle olen kerännyt ohjelman 
laatua ja toimintaa käsitteleviä vastauksia ja arvioin niiden merkitystä opis-
kelijoiden oppimiskokemukseen. Yksi yhdistävä tekijä vastauksissa on niiden 
raporttimaisuus: opiskelijat ovat tienneet jonkun lukevan palautetta. Pelikyse-
lyjen lisäksi heillä oli käytössään paljon vikkelämpi vuorovaikutteinen väylä 
MyCoursesin muodossa. Siellä oli oma alue erilaisille toimintaongelmille ja 
bugiraporteille. 

Bugien raportointi oli hyvin keskeistä ohjelman laatua koskevissa vastauk-
sissa. Bugi merkitsee ohjelmistossa olevaa vikaa. Alunperin sana on peräisin 
jo Thomas Edisonilta vuodelta 1876, liittyen insinöörityöhön. Tunnetuksi 
tietokonekielessä sen teki Grace Hopper löydettyään vuonna 1947 Harvard-
yliopiston tietokoneen releestä koneen toimintoa häiritsevän yökkösen - ötökän 
(Magoun & Israel, 2013).

Käyttäjät raportoivat oman pelimme bugeja kurssin edetessä. Korjasimme 
vikoja aina kun kykenimme. Silti moni oli kokenut tärkeäksi kertoa samoista 
ongelmista itsearviointikyselyissä. Edellisen teeman tavoin voin tässäkin 
tulkita, että laadun arviointi, kehitysehdotukset ja palaute toimimattomista 
osista kertoo osaltaan sitoutumisesta. 

Mikä bugeissa sitten erityisesti turhauttaa - sen ilmeisen asian lisäksi että 
toimimaton väline on lähtökohtaisesti ärsyttävä? Aalto Drawingin kaltainen 



82

pelillistetty sovellus on rakennettu siten, että pelaaja etenee ennalta määri-
teltyä reittiä tehtävästä ja osiosta toiseen. Tietyt tehtävät on suoritettava ennen 
seuraavia ja tehtävistä on kerättävä tietty määrä pisteitä. Motivoituneet pelaajat 
saattavat pyrkiä suoritukseen, jossa he saavat esimerkiksi kaikista tehtävistä 
vähintään kaksi tähteä. Osaa saattaa viehättää jopa pelkästään yhdenmu-
kaisen tähtirivistön visuaalinen ilmiasu. Toiset pelaajat saattavat haluta tehdä 
parhaansa jokaisen piirustushaasteen parissa, koska he pitävät sitä mukavana 
ajanvietteenä ja oppivat taitoja piirtämällä sovelluksen kuvia. Kaikelle on 
yhteistä ennaltamäärätyn etenemisen katkeamattomuus. Bugi, joka katkaisee 
etenemisen, on häiritsevä. Bugi saattaa pysäyttää pelin, estää tehtävän latautu-
misen tai aiheuttaa arvioinnissa virheen. 

Siinä missä paperille piirtävä opiskelija voi vaihtaa paperin tai kynän, kun 
toteaa että nykyinen väline ei jostain syystä toimi, ei sovelluksen pelaajalla 
ole samanlaista mahdollisuutta toimimattoman välineen vaihtamiseem. Jollei 
bugia korjata ja peliä päivitetä, vaikuttaa se tehtävän suorittamiseen vaikka 
pelaaja yrittäisi käyttää erilaisia väyliä pelissä etenemiseen, kuten valikon kautta 
etenemistä. Pelin kaltaisessa suljetussa systeemissä etenemisen katkeaminen 
pelaajan ratkaisukyvyn ulottumattomissa olevaan ongelmaan voi saada käyt-
täjän jopa jättämään pelin kesken. Suorituksesta ei seuraa palkintoa ja palkin-
nosta sekä tehtävistä paitsi jääminen aiheuttaa negatiivisia tunteita. Bugit ovat 
voimakkaasti oppimiskokemukseen vaikuttava tekijä.

Jotkut käyttäjät osasivat myös eritellä negatiivisessa palautteessa tehtävän ja 
välineen: 

“The posture exercises were too difficult; not because of the tasks but 
because the drawing program isn’t good enough to complete them.”

Turhautuminen liian korkeaan vaikeustasoon suuntautuu piirustustyökaluun 
eikä niinkään suoritettavaan tehtävään. Ainakin tässä tapauksessa pelaajan 
oppimiskokemusta on värittänyt se että hän on halunnut käsitellä tehtävää 
ja välinettä erillään. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki tehtävät olivat 
pedagogisesti onnistuneita tai että tehtävien vaikeustaso olisi ollut aina sopiva 
kaikille.  

On hyvä pohtia sitä, voiko tehtävää pitää onnistuneena jos ainoa sen tekemiseen 
tarjottu väline ei tuota onnistumisen tunnetta. Eikö väline ole silloin kiinteä 
osa tehtävää? Opettajan näkökulmasta on ikävää tuottaa pettymys henki-
lölle, jonka kokemuksesta välittyy halu tehdä parhaansa. Samantyyppisestä 
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pettymyksestä ja harmistumisesta kertoo erään toisen pelaajan kommentti liit-
tyen arviointialgoritmiin:

“I wish the checking algorithm was better. Often I get better scores with 
ridiculous drawings that are completely inaccurate compared to ones that 
I spent an hour making. It really decreases motivation.”

Käyttäjä nimeää erikseen motivaation laskun kokemuksena algoritmin epätark-
kuudesta. Se saattaa vaikuttaa älykkäältä, mutta todellisuudessa se ei ymmärrä 
sisältöjä joita se arvioi. Käyttäjän kokeman vaivannäön ja arvioinnin välillä on 
kuilu, joka saa pelaajan turhautumaan ja motivaation laskemaan. Kukapa halu-
aisi piirtää uudelleen kuvaa, jos on jo kokenut nähneensä vaivaa ja tehneensä 
hyvää työtä? Epäreiluuden tunne on kenties yksi haitallisimmista kun ihminen 
pyrkii kehittämään taitojaan peilaamalla niitä jotakin toista ihmistä tai mallia 
vasten. Algoritmille annetut kannustavat sanat eivät auta, jos se ei toimi 
johdonmukaisesti. Tällaisten sovellusten käytössä juuri näitä asioita on tärkeä 
punnita tarkasti ja harkiten: onko sopivaa päästää “vapaaksi” koneellinen 
arvioija joka on joskus hyvin epäluotettava? Onko se enemmän ”väärin” kuin 
ihminen arvioijana, joka on joskus hyvin epäluotettava arvioissaan? Koneelta 
ei voi pyytää perusteluja, ihmiseltä voi - mutta on eri asia, suostuuko hän niitä 
antamaan. 

Piirtämistoiminnon laatua myös kiiteltiin ja siitä pidettiin, mutta nämä arviot 
annettiin vain ensimmäisen perusmuotoja käsittelevän oppitunnin kohdalla. 
On kaksi mahdollisuutta jotka eivät ole toisiaan poissulkevia. Ensimmäkseksi, 
piirto-ominaisuus on mukava ja tyydyttävä käyttää, kun sitä käytetään help-
pojen tehtävien parissa. Tehtävien haasteen kasvaessa piirto-ohjelma muuttuu 
hankalaksi käyttää ja arviointi epäluotettavaksi. Toiseksi, piirto-ohjelma säilyi 
kyllä mielekkäänä käyttää mutta se ei ollut kokemus joka tuli tietoisuuteen asti. 
Mielekäs käyttö saatettiin ottaa loogisena osana pelin kokonaisuutta, jota ei 
suuremmin huomioitu. Paras suunnittelu on usein näkymätöntä suunnittelua.     

Ohjelman laatu-teeman toinen merkittävä osuus koostui bugien raportoin-
nista. Bugeista kertominen ei ehkä ensisilmäyksellä vaikuta kovin mielekkäältä 
aineistolta kokemuksellisuuden tutkimisessa, mutta on tärkeää jälleen nähdä 
esiymmärryksen taakse. Bugit olivat yksi konkreettisimmin negatiivisesti 
vaikuttavista tekijöistä. Ohjelman toimimattomuus tai häiriötila harmittaa 
pelaajaa samalla tavalla kuin paperille piirtäjää turhauttaa jatkuvasti katkeileva 
kynän terä. Itsearviointipalautteissa bugeista raportoiminen oli hyvin suoravii-
vaista ja informaatio oli ensisijaisesti suunnattu juuri meille, ei niinkään pelaa-
jille itselleen. Useat bugiraportit päätyivätkin “leave feedback”-kohtaan. 
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Alateema: Pelielementit
Pelielementit tarkoittavat tässä kontekstissa Aalto Drawing-ohjelman erilaisia 
ominaisuuksia, toimintoja ja sisältöjä joista peli rakentuu. Näitä ovat esimer-
kiksi pelin pisteytys, erilaiset pelimoodit kuten piirtäminen tai paloista raken-
taminen ja pelin sisällöt kuten oppituntien aihepiirit. Tämän teeman alle kertyi 
määrällisesti vähän aineistoa. Nostin sen kuitenkin erilliseksi teemaksi, koska 
pelin erilaisiin elementteihin liittyvä aineisto tuli selkeästi esiin analyysivai-
heessa. Tavallaan aineiston vähäisyys on positiivista, koska korostunut määrä 
negatiivisesti värittyneitä kommentteja viittaa aina suurempaan määrään ärty-
neitä pelaajia. Kaikki turhautuminen esimerkiksi pelimoodeihin ei varmasti 
näyttäydy, mutta näkymättömiin jäävät myös monet onnistumisen koke-
mukset. Onnistumisia ja toimivia pelielementtejä ei välttämättä kommentoida 
niin hanakasti, koska niitä ei tiedosteta. Ne eivät haittaa edistymistä ja näin 
ollen häiritse käyttäjää.  

Pelin vaikutus oppimiskokemukseen tulee esille pelielementit-teeman tarkas-
telussa. Käyttäjät kommentoivat melko paljon sisältöjä, erityisesti silloin kun 
ne eivät olleet mielekkäitä. Toinen selkeä kategoria oli toiveet tietynlaisesta 
sisällöstä. Käyttäjä saattoi toivoa lisää tietyntyyppisiä tehtäviä tai piirrettäviä 
kuvia jostakin tietystä aihealueesta kuten kasvoista. Joitakin aiheita saatet-
tiin pyytää myös vähemmän. Pelielementtien kuten pisteiden ja pelimoodien 
kohdalla pätevät samat lainalaisuudet, ja niihin liittyvät kommentit ilmaisivat 
usein kielteisiä tuntemuksia. 

Vaikka aineistoa on määrällisesti vähän tämän teeman alla, siitä voidaan vetää 
joitain johtopäätöksiä liittyen käyttäjien tuntemaan motivaatioon, mielekkyy-
teen ja turhautumiseen. Oletan että kommentoidessaan jotakin pelimoodiin 
tai tiettyyn sisältöön liittyvää asiaa, pelaajan tunne on ylittänyt voimakkuu-
dessaan jonkin määrittelemättömän tason, joka saa hänet kommentoimaan 
asiaa palautteessa. Esimerkiksi viivatehtävän vaikeustaso on voinut vaikuttaa 
jollain tapaa merkitsevästi käyttäjän kokemukseen. Kovin voimakkaita tunteen 
ilmaisuja ei aineistossa näyttäydy, mutta tykkäämistä, ärsyttävyyttä tai toiveita 
kuvaillaan selkein sanoin.

5.4 Loppukysely

Kurssin suorittaneet 27 opiskelijaa vastasivat loppukyselyyn, joka oli osa kurs-
sisuoritusta. Loppukysely koostui määrällisestä ja laadullisesta osasta. Kysely 
laadittiin kattamaan koko työryhmän tutkimukselliset tarpeet, joten se on erityi-
sesti määrälliseltä osaltaan lähempänä HCI-, peli- ja motivaatiotutkimuksen 



85

kenttiä kuin varsinaisesti taidekasvatuksen tai oppimisen tutkimusta. Keskityn 
tässä kappaleessa kyselyn laadullisiin vastauksiin.

Itsearviointikyselyn ja loppukyselyn teemoittelut ovat pääosin yhteneviä ja 
niitä voidaan tarkastella jatkumona. Siinä missä itsearviointikyselyt ovat piste-
mäisiä otantoja Aalto Drawing-pelin etenemisen aikajanalta, on loppukysely 
otanta kokonaisuudesta. Ideaalitilanteessa opiskelijan yksittäiset kokemukset 
ovat syntetisoituneet kokonaisuudeksi. Osa “matkan varrella” tapahtuneesta 
on sisällytetty kokonaisuuteen, osa on unohtunut tai unohdettu ja synteesin 
myötä on syntynyt uusia käsityksiä ja kokemuksia omasta oppimisesta.

5.4.1 Kyselyn laatiminen 

Loppukyselyn tarkastelussa on tärkeää huomioida, että kysely on laadittu 
alunperin pelisuunnittelullisesta näkökulmasta ja minusta riippumatta. Aalto 
Drawing-projektissa mukana oleva tietotekniikan laitoksen tutkijatohtori 
Maximus Kaos on alunperin laatinut kyselyn kahden olemassaolevan kysely-
rungon yhdistelmäksi. Hänen omat tutkimusintressinsä ovat HCI-tieteenalalla. 
Kysely on yhdistelmä Player Experience Inventory (PXI) ja Intrinsic Motivation Inven-
tory (IMI) -kyselyistä. Kyselyt on ensisijaisesti kehitetty mittaamaan määrällistä 
tietoa kokemuksesta, mutta tulkitsen aineistoa opinnäytetyöni viitekehyksestä.

Intrinsic Motivation Inventory -kysely pohjautuu psykologian tieteenalan itsemää-
räämisteoriaan. IMI-kyselyä on käytetty paljon itsesäätelyn ja sisäsyntyisen 
motivaation tutkimuksessa. Se on kuitenkin ensisijaisesti ollut käytössä järjes-
tetyissä laboratorio-olosuhteissa eikä ole sinänsä kehitetty tutkimaan mitään 
tiettyä autenttista tilannetta. Kysely on kuitenkin laadittu muodoltaan sellai-
seksi, että se on helposti muokattavissa. IMI-kyselyä on käytetty myös pelitut-
kimuksessa. (Center for Self-Determination Theory 2019; Vanden Abeele ym. 
2016, 336)

Player experience inventory (PXI) on kehitetty varta vasten standardoiduksi kyse-
lyksi pelikokemusten tutkimusta varten. PXI on suunniteltu mittaamaan kahta 
ulottuvuutta, joista kokonaisvaltainen pelikokemus koostuu. Ensimmäinen 
ulottuvuus  (dynamics) käsittelee toiminnallisia kokemuksia, jotka liittyvät 
ensisijaisesti pelin pelaamiseen ja sen elementteihin. Näitä kokemuksia ovat 
esimerkiksi pelin audiovisuaalinen miellyttävyys tai vaikeustason sopivuus. 
Toinen ulottuvuus (aesthetics) käsittelee psykososiaalisia ja yksilön sisäisiä 
kokemuksia, jotka liittyvät esimerkiksi pystyvyyteen, mielenkiintoisuuteen ja 
immersioon. (Vanden Abeele ym. 2016, 335-338.)
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Maisterintutkielmani poikkitieteellisen luonteen vuoksi en näe ristiriitaa siinä, 
että käytän toisten tieteenalojen tarkoitukseen laadittuja kyselypatteristoja 
arvioimaan laadullisesti Aalto Drawing-kurssille osallistuneiden oppimiskoke-
muksia. Minulla itselläni oli koko ajan mahdollisuus vaikuttaa kyselyjen sisäl-
töön ja tarkastelin kyselyä myös omien tutkimusintressieni kannalta. Ainoas-
taan viimeinen, informaali “kerro terveisesi tiimillemme” -kysymys on minun 
lisäämäni. Koin tärkeäksi että opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus jättää 
kyselyyn myös vapaamuotoinen vastaus.

Huomionarvoinen suunnittelullinen sattuma on se että tulin kyselyjen 
teemoittelussa tutkineeksi sekä pelin toiminnallisuuteen liittyviä kokemuksia 
että psykososiaalisia kokemuksia kuten PXI-kyselyssä. Kokemusten laadulli-
sessa analysoinnissa en kuitenkaan operoi numeraalisella mitta-asteikolla tai 
analysoi kokemuksia samoja käsitteitä käyttäen kuin IMI- tai PXI-kyselyt. 
Olen myös kategorisoinut psykososiaalisiksi tulkittavat kokemukset oppimisen 
näkökulmasta. Tutkielmani avoimuuden ja luotettavuuden kannalta on tärkeää 
huomioida se, millaisia ulkopuolisia standardisoituja testejä kokemusten sanoit-
tamiseen on käytetty. En ole kuitenkaan sisällyttänyt koko kyselyä liitteisiin, 
koska erittelen seuraavassa kappaleessa ainoan kyselystä käyttämäni sisällön.

5.4.2 Avoimet kysymykset

Kysely sisälsi kuusi avointa kysymystä, joista viisi ensimmäistä oli pakollisia. 
Kysymykset on esitetty minä-muodossa. Kuudes kysymys oli niin sanottu 
vapaa sana, jossa kehotettiin opiskelijoita kertomaan omin sanoin mahdollinen 
viesti tai terveiset pelitiimille. Siihen vastasi 15 opiskelijaa kahdestakymmenes-
täseitsemästä. Ohessa luettelo kysymyksistä, mukana vapaa käännös: 

• I think that doing this activity is useful for… 
(Mielestäni tämä toiminta on hyödyttää…)

• I think this is important to do because it can… 
(Mielestäni tämä on tärkeää, koska..)

• I think doing this activity could help me to… 
(Mielestäni tämä toiminta voi auttaa minua…)

• I learned the following from doing this activity: 
(Opin seuraavaa tästä toiminnasta:)

• I have the following suggestions to make the app and course better: 
(Minulla on seuraavanlaisia ehdotuksia appin ja kurssin 
kehittämiseksi:)
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• Would you like to tell our team something additional? Here is your 
chance! 
(Haluaisitko kertoa tiimillemme jotain muuta? Tässä on tilaisuutesi!)

Vastausten perusteella kysymykset tulkittiin pääosin oikein ja ilman ongelmia. 
Opiskelijat vastasivat kysymyksiin mielekkäästi ja joskus jopa värikkäästi, 
vaikka luultavasti suurimmalle osalle heistä englanti ei ole äidinkieli. Ainoas-
taan ensimmäinen kysymys “I think that doing this activity is useful for…” 
tulkittiin muutaman kerran siten että vastattiin kenelle (useful for whom) 
toiminta eli sovelluksen käyttäminen voisi olla hyödyllistä. Tulkintaa ei sinänsä 
kannata sivuuttaa arvottomana koska sovelluksen hyödyllisyyden arviointi 
toisen henkilön näkökulmasta kertoo vastaajan käsityksistä siitä, mitä Aalto 
Drawing voi antaa käyttäjälleen. 

5.4.3 Teemoittelu

Aineistosta nousevat sisällöt ovat hyvin samankaltaisia kuin itsearviointikyse-
lyissä. Samankaltaisuus kertoo kyselyjen onnistumisesta, sillä ne ovat todennä-
köisesti testanneet samaa asiaa. Loppukyselyn aineisto on tietyllä tavalla syvä-
luotaavampaa vaikka se on määrällisesti pienempi kuin itsearviointikyselyn 
aineisto. Opiskelijat ovat kyselyssä reflektoineet pelin parissa viettämäänsä 
ajallista kokonaisuutta.

Oletettavasti opiskelijat ovat vastanneet kyselyyn tietokoneella, jolla on 
helpompi kirjoittaa ja muokata pitkiä vastauksia kuin tabletilla tai puhelimella. 
Kysely ei ole ollut häiriötekijä tai keskeytys pelin flow’hun. Toki osa vastaajista 
on saattanut pitää tätäkin kyselyä turhanpäiväisenä pakkona, mutta runsassa-
naiset vastaukset viittaavat siihen, että opiskelijat ovat pääosin suhtautuneet 
loppukyselyyn vakavasti. Aineistojen laadussa on havaittavissa se, miten paljon 
väline, aika ja tila vaikuttavat vastausten tuottamiseen.   

Kokemuksellisuus ja omien motivaatioiden kuvaus on loppukyselyn aineis-
tossa vieläkin näkyvämmin esillä kuin pelin sisäisissä itsearviointikyselyissä. 
Vastauksia on  helpompi tulkita suoraan, siinä missä itsearvioinnin lyhyitä 
vastauksia on luettava myös rivien välistä. Helppous voi olla tutkijalle ansa. 
Materiaaliin on täytynyt perehtyä yhtä lailla jotta siitä saa irti kaiken mahdol-
lisen ja mahdottoman - myös sanoittamattoman kokemuksen. 

Vaikka loppukyselyn aineiston teemoittelu on samankaltainen itsearviointiky-
selyjen kanssa, lähestyn aineistoa hieman eri tavalla. Keskityin aineiston parissa 
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enemmän kokemukseen ja tunneperäiseen kuvaamiseen reaktiivisen ja lyhyen 
kuvaamisen sijaan. Itsearviointikyselyissä erilaisista bugeista ja ongelmista 
raportoiminen korostui todella paljon. Yksityiskohtainen raportointi ongel-
makohdista on edelleen läsnä loppukyselyssä, mutta opiskelijat reflektoivat 
paljon enemmän kokemuksiaan liittyen ongelmien kohtaamiseen ja niiden 
ratkaisemiseen tai ratkeamiseen. Aiemmin käyttämäni kokemusten jaottelu 
ulkoisiin (pelaajan kokemukseen vaikuttavat elementit, jotka eivät ole hänestä 
itsestään lähtöisin: esimerkiksi laiteongelmat tai tehtävämuodot) ja sisäisiin 
(oppimisprosessin kuvaus, konkreettinen opitun sisällön nimeäminen) on yhä 
häilyvämpää. 

Opiskelijat nimeävät erilaisia kokemuksen osa-alueita enemmän ja enemmän 
ristiin, siten että ne ovat olennaisesti keskenään myötävaikuttamassa kokemuk-
seen.  Lisääntynyt päällekkäisyys vaatii oman uuden teeman luomista, joka 
käsittelee Aalto Drawing-kurssikokonaisuutta. 

Seuraavaksi käsittelen loppukyselyssä esiin nousseita teemoja. Teemoittelu 
on nähtävissä jatkumona, vertailukohtana ja rinnakkaisena itsearviointiky-
selyn teemoittelulle, jota kuljetan mukana toiston välttämiseksi. Loppukyselyn 
teemoittelussa pyrin nostamaan esiin sellaisia elementtejä ja sisällön eriä-
vyyksiä, joita ei itsearviointikyselyssä ollut tai jotka täydentävät itsearviointi-
kyselyn analyysia. 

Teema: Sisäinen
Loppukyselyn aineisto tuo Sisäinen-teemaan uusia määreitä: soveltaminen 
ja kokemuksien sulauttaminen kokonaisuuteen (Kuva 15). Se toimii tietyllä 
tavalla oppimisprosessin kuvaus-teeman läpäisevänä filtterinä. Opiskelijoiden 
kuvaukset omasta oppimisprosessista ovat enemmän kiinni kokonaisuudessa 
ja toisaalta tulevaisuudessa, opitun soveltamisessa. Oma suhde piirtämiseen 
tai visuaaliseen ilmaisuun näyttäytyy selvemmin. “Mitä opin” -kysymyksen 
lisäksi on vastattu kysymykseen “miten voin soveltaa oppimaani”. Loppuky-
selyn avoimista kysymyksistä useampi myös suuntasi opiskelijoita vastaamaan 
suoraan tähän kysymykseen. 

Alateema: Opittu sisältö 
Konkreettisia, oppimiskokemuksen kuvaukseltaan melko pinnallisia vasta-
uksia esiintyi loppukyselyn aineistossa paljon, kuten itsearviointikyselyissäkin.  
Erona itsearviointikyselyyn teeman sisällöt erkanevat yksityiskohtaisuudesta, 
eivätkä keskity enää nimeämään sitä mitä on juuri äsken opittu. Muutos on 
looginen, kun tarkastellaan loppukyselyä raporttina kokonaisuudesta. “Opin 
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piirtämään paremmin”, “opin piirtämisen teoriaa”, “kehityin piirtämisessä” 
ovat tyypillisiä kuvauksia oppimiskokemuksista. 

Sovelluksen opetussisällöistä ihmisen piirtäminen ja sen osa-alueet kuten 
hahmo, ilmeet ja mittasuhteet olivat merkittävässä asemassa. Ihmisen piir-
tämistä käsittelevää sisältöä oli määrällisesti eniten sovelluksessa. Kasvot, 
ihmiskeho sekä sarjakuvamaisia hahmoja käsittelevät oppitunnit muodostivat 
lähes puolet koko Aalto Drawingin sisällöstä ja kurssin aloituskyselyssä se oli 
yksi eniten osallistujia kiinnostanut aihealue. Ei siis ole ihme että ihmisen 
piirtäminen jäi mieleen. Opiskelijat ovat luultavasti saaneet paljon irti näistä 
osuuksista. Monet opiskelijat nostivat loppukyselyssä ihmisen piirtämisen 
kokemukset esiin. Ihmisen piirtäminen on taiteen opettamisessa keskeinen 
aihealue. Ihmisen piirtäminen “oikein” vaativaa, mutta myös palkitsevaa. 

Mieleen jääneistä aihealueista maininnat teoriaosuuksista jäivät vähäisiksi. 
Piirtäminen ja sen erilaiset aihealueet korostuivat. Teoriasta mainittiin lähinnä 
havaitseminen sekä muodon dekonstruoiminen yksinkertaisiksi kappaleiksi, 
joista voidaan rakentaa kompleksi kokonaisuus.

Alateema: Oppimisprosessin kuvaus
Loppukyselyssä opiskelijat kuvasivat pääosin oppimisprosessin kokonaisuutta. 
Vastauksista on tulkittavissa jokaiselle henkilökohtainen kokemusten synteesi. 
Oppimiskokemusten moninaisuus ja henkilökohtaiset merkitykset ovat hyvin 

Aalto Drawing
teemoiteltu tulkinta 
oppimisprosessista

Teema: Sisäinen
kuvaus oppimisproses-
sista, opitusta ja opitun 
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mielenkiintoista ja ilahduttavaa luettavaa. “En oppinut mitään” -tyyppisiä 
vastauksia oli koko loppukyselyn aineistossa vain kolme kappaletta. 

Opiskelijat olivat kiinnostuneita kuvaamaan kokemuksiaan. He kuvasivat 
paljon sitä, millaisia muutoksia oppimiskokemus on tuonut mielikuviin tai 
omaan toimintaan. Se on saanut heidät arvostamaan visuaalista ilmaisua tai 
ymmärtämään miten paljon opiskelua esimerkiksi piirtäminen vaatii:

“[this activity is useful for] learn[sic] what goes into creating 
work that includes visual arts and appreciate it in a new way”  
“[this activity can] teach people to appreciate visual arts in their everyday 
life.” 

He saattoivat innostua piirtämisestä: 

“[this activity could help me to] try out drawing my thoughts instead of 
writing them out always”

“thanks to this course I picked up a paper sketchbook after I completed 
the app and started drawing basic things in my environment sometimes. 
It’s a fun activity!”

Uusien näkökulmien saaminen ja ajattelutapojen muutos esiintyi aineistossa 
usein:

“[this activity can] Introduce me to drawing (again), which I noticed is a 
great form of self-expression and a way to perceive the world in a diffe-
rent way.”

“[this activity is useful for] personal development, visualisation skills, 
being an engineer, foster my creativity, increase observation skills”

“[this activity can] helped[sic] me to think differently and out of the box.

“[I learned the following:] improved multidimensional thinking”

Opiskelijoiden arviot kertovat paljon siitä, että he ovat kykeneväisiä tutkimaan 
omaa oppimistaan myös sellaisella alueella, joka ei ole heille ennestään tuttu. 
Heillä on ollut sisäsyntyistä motivaatiota oppia ja haastaa itseään sekä omaksua 
uudenlaisia tapoja katsoa ja havaita ympäristöään. He osaavat yhdistää kuvallisen 
ajattelun työkaluja aiemmin opittuun. Oppimiskokemus sulautuu kokonaisuu-
teen ja omaan elämismaailmaan. Useat opiskelijat nimesivät hyötyvänsä oppi-
mastaan tulevaisuudessa, harrastustensa parissa tai omalla ammattikentällään. 
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Aineistosta käy ilmi kyseenalaistaminen ja ihmettely. Eräs opiskelija koki osan 
tehtävistä epäselvinä ja esitti kysymyksiä:

“-  how do I start drawing things that are outside, and that are not line 
drawings? 

-How do I ”perceive” the world as a drawer? 

- How can I create the effect of 3D depth and texture with simple lines (as 
was sometimes done in the models - without explanation)?”

Opiskelija on törmännyt sovelluksen rajoihin. Hän kaipaa lisää esimerkkejä ja 
ohjausta edistyäkseen havainnoijana ja piirtäjänä. Havainnoimisen konkretia 
ei välttämättä avaudu kovin helposti henkilölle, joka ei ole juurikaan piirtänyt 
havainnosta. Kuten itsearviointikyselyissä kävi ilmi, on opettajalle todella 
tärkeää pyrkiä näkemään omat sokeat pisteensä. 

Vastauksista käy ilmi myös piirtämisen positiiviset, välineelliset vaikutukset 
itsensä kehittämisessä ja elämänlaadun parantamisessa: 

“[this activity can] Help taie[sic] your mind off of more stressful work”   

“[this activity is useful for] concentrate better”

“[this activity is useful for] Relaxi g [sic]”

“[this activity can] teach me daily habits and give me a sense of (pride and) 
accomplishment”

Rentouttava toiminta ei ole itseisarvoltaan vähäisempää kuin tuottava ja tulos-
keskeinen opiskelu tai työnteko - ehkä nykymaailmassa jopa päinvastoin. 
Kuvallinen tuottaminen ja itseilmaisu on monelle sitä harrastavalle rentou-
tumisen väline, joka tuottaa palkitsevia pystyvyyden kokemuksia. Tällaisesta 
mainitsee myös lainauksissa viimeisenä esiintyvä opiskelija. Hän on tuntenut 
ylpeyttä saavutuksistaan. 

Aalto Drawing -sovellukseen liittyi myös toiston ja rutiinin luominen. Sovellus 
sisälsi päivittäisen piirtoharjoituksen ja samoja asioita toistettiin ja harjoitel-
tiin erialisissa muodoissa. Rutiineista esiintyi kaksi täysin vastakkaista koke-
musta. Yksi opiskelija esitti rutiininomaisen tavan pelata päivittäin hyvässä 
valossa. Muutama muu vastaus ilmaisee turhautumista rutiineihin ja “grindaa-
miseen”. Grindaus, grinding, merkitsee peleissä toistuvaa ja yleensä monotonista 
ja helppoa  mutta epämotivoivaa tekemistä, joka helpottaa merkittävästi etene-
mistä (Sorens, 2007). 
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Aalto Drawingissa grindausta on saattanut joutua tekemään sen vuoksi, ettei 
ole saanut tarpeeksi tähtiä oppituntien tehtävistä. Grindausta voi esimerkiksi 
tehdä pelaamalla joka päivä sama lämmittelytehtävä, joka antaa aina uuden 
tähden kokonaisarvioon, vaikka tehtäväsarja toistuu samana joka päivä. Oppi-
tuntien tehtävien toistaminen ei varsinaisesti ole grindausta, koska tähtiä ei voi 
saada kuin maksimissaan kolme (ja yhden bonustähden, jos saa suorituksesta 
100% arvion). Mikäli pelaaja on joutunut läpikäymään kaikki tehtävät paran-
taakseen suoritustaan, voi tämä näyttäytyä grindaamisena ja tähän turhautu-
minen on ymmärrettävää. 

Merkittävä ero oppimisprosessista kertoviin kuvauksiin loppukyselyn ja itse-
arviointikyselyn vastausten välillä on vaikeustason arvioinnin tai kommen-
toinnin puute ensimmäisessä. Vaikeustasoon liittyviä kokemuksia kyllä tuli 
ilmi loppukyselyn aineistossa, mutta ne liittyvät kiinteästi piirustustyökaluun, 
sisältöön tai arviointialgoritmiin kohdistuvaan palautteeseen. Esimerkiksi 
“tuntui vaikealta keskittyä uuden oppimiseen, koska vaikeustaso oli liian 
korkea” -tyyppisiä vastauksia ei ollut yhtäkään, joten en luokitellut vaikeus-
tasoa koskevia kommentteja tämän teeman alle lainkaan. Vaikeustaso koettiin 
ilmeisesti kokonaisuuden kannalta sopivaksi. Jos se oli joskus liian korkea, se 
ei haitannut merkittävästi oppimista kokonaisuuden kannalta. 

Teema: Ulkoinen 
Loppukyselyn ulkoinen -teema jakautuu alateemoihin hieman eri tavalla kuin 
itsearviointikyselyissä. Sisällöllisesti teema on sama, mutta jäsentyy alatee-
moihin hieman eri tavoin: Piirustustyökalu ja arviointialgoritmi, Bugit ja laiteon-
gelmat sekä Pelielementit. Opiskelijoiden sanoittamat kokemukset olivat itses-
sään jäsentyneempiä ja moninaisempia kuin itsearviointikyselyissä, ja sallivat 
näin tarkempaa erottelua erityisesti piirustustyökalun ja arviointialgoritmin 
kohdalla.

Ulkoinen-teemalle on edelleen ominaista erilaisten ongelmien ja toimimatto-
muuksien ilmaisu. Ongelmakohtiin ja kokemuksen kuvaamiseen liittyy myös 
toinen aspekti. Loppukyselyssä opiskelijat tuntuvat olevan ymmärtäväisempiä 
ja sallivampia Aalto Drawing’in erilaisia vikoja ja puutteita kohtaan. He saat-
tavat ilmaista jonkin ongelman, mutta jatkaa samaan lauseeseen kannustavasti: 
“keep up the good work” eli “jatkakaa samaan malliin”. Ongelmat eivät mahdol-
lisesti tuntuneet enää niin suurilta ja häiritseviltä kuin peliä pelatessa. Koko-
naiskuva kurssista ja oppimiskokemuksesta on muuttunut positiivisemmaksi. 
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Alateema: Piirustustyökalu ja arviointialgoritmi
Loppukyselyssä toistuvat hyvin samantyyppiset kokemukset sekä piirustustyö-
kalusta että arvioinnista kuin itsearviointikyselyissä. Piirtäminen on epätyy-
dyttävää ja turhauttavaa vaikeiden kuvien kohdalla, sormella piirtäminen 
mahdotonta ja piirustustyökalun puutteet korottavat vaikeustasoa keinotekoi-
sesti. Algoritmi tuntuu joskus epäloogiselta, löyhältä ja epätarkalta. 

Turhautumisen kokemuksia nimetään voimakkaasti, mutta yhtä usein kerro-
taan parannusehdotuksia:

“I would rather have kidney stones than draw anything meaningful using 
the app. Having layers might confuse some users, but there could be a 
separate pen for blocking/sketching the drawing that would be erased 
when the drawing is submitted.” 

Opiskelijat ovat myös loppukyselyn vastausten perusteella sitoutuneita tekemi-
seen ja kiinnostuneita siitä. Eräs vastaaja kertoo olevansa halukas testaamaan 
pelin tulevia versioita, vaikka on juuri valmistumassa yliopistosta. 

Sekä piirustustyökalu että arviointi vaativat kehittämistä jotta ne olisivat toimi-
vampia käyttäjille. Kyse ei ole pelkästään käyttömukavuudesta, vaan toimi-
vasta pedagogisesta lähestymistavasta. Arviointialgoritmin antama palaute 
voi olla käyttäjille uusi elementti, mutta virtaviivaisempi piirustustuntuma 
lienee tuttu paljon useammalle. Kokeellinen pelillistetty opetuskokonaisuus ei 
kykene kilpailemaan käyttäjäkokemuksella ohjelmistojättien, kuten Adoben tai 
Applen, tuotteiden kanssa. Pienten, oppimiskokemusta tukevien askelten otta-
minen on kuitenkin mahdollista ja johdonmukaista toimintaa, jonka myötä 
voimme pelinkehittäjinä sekä kuvataidekasvattajina seistä asettamiemme 
tavoitteiden takana.

Alateema: Bugit ja laiteongelmat
Siinä missä bugeista ja laiteongelmista kertominen oli melko runsasta itsear-
viointikyselyssä, loppukyselyssä näiden kokemusten rooli on huomattavasti 
vähäisempää. Turhauttavuuden ja ärsytyksen elementit toistuvat, mutta saman-
sisältöisiä teemoja vertaillessa on mielenkiintoista huomata, miten suopeasti 
pelaajat suhtautuvat bugien olemassaoloon tällä kertaa. Monet nimeävät bugien 
tuoman rasituksen pelikokemukselle, mutta kiittelevät siitä että sovellusta 
korjattiin jatkuvasti. Bugin tuottama pettymys on kuitenkin jäänyt monelle 
mieleen.

Loppukyselyssä opiskelijat eivät juurikaan nostaneet esille laiteongelmia, 
lukuunottamatta sitä että pelisovellus ei toiminut yhtä sulavasti kaikilla 
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laitteilla. En itse kykene juuri ottamaan kantaa sovelluksen optimointiin tai 
laitteiden keskinäisiin ongelmiin, sillä en tunne alaa riittävän hyvin. Laite-
ongelmat sinällään ovat valitettavia, mutta odotettavissa sovellusten kehi-
tystyössä. On positiivista, että laiteongelmat eivät ole juurikaan vaikuttaneet 
negatiivisesti opiskelijoiden kokemuksiin Aalto Drawingin parissa. 

Alateema: Pelielementit
Pelielementit merkitsevät Aalto Drawingin erilaisia pelaamiseen liittyviä 
ominaisuuksia ja toimintoja kuten pelaamisen tehtävämuotoja. Teeman alle 
kerätty aineisto käsittelee pelin sisältöjen vaikutusta oppimiskokemukseen. 
Teeman aineisto oli niukka myös loppukyselyssä, mutta tarpeeksi merkittävä 
ansaitakseen oman teemansa. 

Poiketen itsearviointikyselystä, loppukyselyssä pelielementteihin liittyvät koke-
mukset olivat paljon positiivisempia. Sisältöä pidettiin korkealaatuisena, mutta 
toimimattomat tehtävämuodot tuottivat päänvaivaa ja ärsytystä. Pelillistämistä 
pidettiin onnistuneena ja toivottiin, että peli olisi ollut jo julkaisuvaihessa 
kokonaan valmis, koska peli oli pelillisesti toimiva ja ”vei mennessään”. Moit-
teet tai kritiikki kohdistuvat lähinnä yhteen asiaan: pelaamisen keskeytymiseen 
jonkin teknisen ongelman vuoksi. Teeman alle kerätyistä kokemuksista näkyy 
jälleen se, miten tärkeää flow ja jatkuvuus on mielekkäälle pelikokemukselle.

Teema: Kurssikokonaisuus
Nostan kolmanneksi pääteemaksi sisäisen ja ulkoisen rinnalle kurssikokonai-
suuden. Se sijoittuu luonteeltaan kahden aiemmin mainitun teeman ulko-
puolelle. Kurssikokonaisuus-teeman alla käsittelen erikseen ilmaisuja, jotka 
liittyvät Aalto Drawing-kurssin suorittamiseen ja opiskelijoiden siitä teke-
miin huomioihin. Niitä oli määrällisesti vähän, mutta loppukyselyn kokoavan 
laadun takia havaintojen sisällyttäminen omaksi teemakseen on tärkeää.

Kurssikokonaisuutta kuvaavissa kokemuksissa korostui toivomus siitä että 
sovellus olisi ollut kokonaisuutena valmis heti kurssin alkaessa. Kurssin aikana 
pelistä julkaistiin muutamakin päivitetty versio, jotka sisälsivät bugikorjauksia 
ja lisättyä sisältöä. Eräs opiskelija mainitsee erikseen flow-kokemuksen:

“Probably pilot test it more and also release all the lessons in one go so we 
don’t have to wait for the other lessons to break the flow of the drawing.” 

Hän ei välttämättä käytä sanaa flow samassa merkityksessä kuin olen sitä käyt-
tänyt (ns. flow-tila) mutta merkitysyhteys on riittävän samankaltainen. Toinen 
opiskelija kertoi, että hän olisi mielellään pelannut koko pelin läpi nopeasti, jos 
vain kaikki sisältö olisi ollut saatavilla. 
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Tällaiset palautteet ovat kannustavia, kun arvioidaan kurssin kokonaisuutta, 
pelin mielekkyyttä ja oppimiskokemusten laatua. Vastauksista ilmeni opiske-
lijoiden ilo ja mielenkiinto peliä kohtaan ja he myös kiittelevät peliä. Koko-
naisuus ei tietenkään ollut täydellinen, mutta sitä on hyvä lähteä kehittämään 
eteenpäin.   
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6 Pohdinta

6.1 Mitä pohdin?

Tässä luvussa tuon yhteen opinnäytetyöprosessissa kiteytyneitä havaintoja. 
Mitä oikeastaan pohdin? Määrittelin tutkimustehtäväkseni lopulta “millaista voi 
olla pelien käyttö kuvataidekasvatuksen kontekstissa”. Kysymys on hyvin monita-
hoinen ja aukeaa lukemattomiin eri suuntiin. Pohdinnasani keskityn kuitenkin 
omiin kokemuksiini sekä opinnäytetyön aineiston analyysin avulla tekemiini 
tulkintoihin. 

Pohdintaani ohjaa suhde kuvataiteen opettamiseen. Pohdin esimerkiksi 
millaisia mahdollisuuksia on pelillistetyllä sovelluksella kuvataiteen opettami-
sessa. Mahdollisuuksien rinnalla pohdin luonnollisesti myös erilaisia ongelma-
kohtia ja haasteita. Mahdollisuuden vastakohtapariksi mielletään usein uhka, 
mutta uhkien sijaan minä katson mieluummin ristiriitoja - ristiriidat voidaan 
ratkaista, niistä voidaan oppia ja ne voidaan kääntää voitoksi. Uhka on jotain, 
jota täytyy vain ja ainoastaan välttää ja jota täytyy pelätä.  

Opinnäytetyöni on osaa diskurssia, joka tarkastelee sekä kuvataiteen oppiai-
neen että kuvataidekasvatuksen tulevaisuuden yhtä suuntaa. Kaikki digitaa-
linen työskentely ja työkalut voidaan nähdä uhkana kuvataidekasvatuksen 
ihanteiden toteutumiselle. Tällaista keskustelua olen valitettavan usein opiske-
luaikanani kuullut. Suhtaudun itse avoimesti ja uteliaasti kuvataideopetuksen 
tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Toivon pohdinnastani välittyvän sellaisen 
avoimen ja tulevaan luottavan mielenlaadun, jonka itse kykenin saavuttamaan 
GLiVCS-projektissa. Se ei tapahtunut ilman ristiriitoja, ja haluan olla niistäkin 
avoin. 

6.2 Tutkinko sitä, mitä väitän tutkivani? Tutkielman 
luotettavuus ja kritiikki

Tutkielmaani liittyy olennaisena osana myös sen pohtiminen, olenko onnis-
tunut käyttämieni menetelmien avulla tuottamaan sellaista tietoa, jota olen 
tavoitellut, ja olenko tehnyt sen eettisesti kestävästi. Pohdin myös tutkielmani 
heikkoja kohtia ja mahdollisia tapoja parantaa niitä.
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Tuomi ja Sarajärvi (2009, 68-69, 113) määrittelevät laadullisen tutkimuksen 
tavoitteeksi toisen ihmisen ymmärtämisen. Toisen ymmärtämiseen liittyy aina 
subjektiuden ongelma, koska tarkastelemme maailmaa ainoastaan itsestämme 
käsin. Miten minä voin ymmärtää tutkittaviani? Miten lukija voi ymmärtää 
minua? Laadullisen tutkimuksen luotettavuus palaa aina toiseuden ongelmaan, 
mutta siitä voidaan pyrkiä pääsemään irti. 

Keskeisintä tutkimuksen luotettavuudelle on sisäinen johdonmukaisuus jokai-
sessa vaiheessa. Tutkimus on aina kokonaisuus ja sen osat ovat vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Tutkimuksen ja sen viitekehyksen täytyy olla selkeä, perus-
teltu ja avoin. Laadullisessa tutkimuksessa ei korostu niinkään tutkimuksen 
toistettavuus eli reliabiliteetti. Tutkimuksen validiteetti on tärkeämpää. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 127, 136-137.) Olen omassa tutkimuksessani toteut-
tanut näitä periaatteita mielestäni kiitettävästi. Myönnän kuitenkin, että viite-
kehys ja opinnäytetyöni taustateoria selkeytyi paljon myös tutkimusprosessin 
aikana. Olen kuitenkin tietoisesti punninnut kaikkia Aalto Drawing -projektin 
ja tutkielman toteutuksen aikaisia ratkaisujani. Tutkielmaan ei sisälly sellaisia 
osia joita joutuisin kohtelemaan arvojeni vastaisena.

Laadullisen tutkimuksen onnistumiselle keskeistä on myös eettisyys. Tutki-
muksen eettisyys muotoutuu pitkälti samoista tekijöistä kuin luotettavuus. 
Omalla kohdallani eettisyyden kysymys kietoutui erityisesti tutkittavien ja 
itseni väliseen vuorovaikutukseen. Tutkijalla on aina institutionaalinen positio 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 125), ja olen siten erityisen sidottu noudattamaan 
eettisesti hyviä käytäntöjä. Minulla on tutkimuksen tekijänä vastuu ja velvol-
lisuus toimia tutkittavia kohtaan siten, että tarkoitusperäni ovat aina selkeitä 
ja näkyvillä. Omaan positiooni kuului myös eettisyys koko GLiVCS-ryhmää 
kohtaan; Aalto Drawing-kurssin opettajana ja ohjaajana toimin koko projektin 
kasvona. Konkreettisimpana esimerkkinä eettisestä läpinäkyvyydestä on tutki-
mustiedon käytöstä tiedottaminen avoimesti. Kerroin jatkuvasti ja selkeästi 
opiskelijoille, että kurssille osallistujat luovuttavat kurssisuorituksensa (kyse-
lyvastaukset, piirrokset, sovelluksen keräämä data) tutkimuskäyttöön. Tämä 
ilmoitus oli esillä jokaisen kyselyn yhteydessä sekä kurssilaisille suunnatussa 
viestinnässä. 

Haluan esittää itseäni ja tutkimusmenetelmiäni kohtaan myös selkeää kritiikkiä, 
joka liittyy aiemmin mainitsemaan viitekehyksen täsmentymiseen tutkimus-
vaiheessa. Analyysivaiheessa kävi selväksi, että kyselyjen kysymykset olivat 
joskus puutteellisia. Olen kirjoittanut aiheesta jo aiemmin luvussa 5. Kyse-
lyillä saatiin tietoa samoista asioista ja ne olivat sen suhteen valideja, mutta 
jälkikäteen tarkasteluna kyselyt olisivat kuitenkin vaatineet terävöittämistä. 
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Esimerkiksi loppukyselyyn olisin voinut sijoittaa selkeän kysymyksen “mitä 
opin Aalto Drawing-sovellusta käyttäessä”. Löysin välillisesti vastauksia tähän 
analyysissani muiden olemassaolevien kyselyvastausten perusteella, mutta 
edellämainitun kaltainen kysymys olisi auttanut täsmentämään ja kohdenta-
maan aineistoa paremmin. 

Tämä tutkielma antaa huonosti vastauksia siihen, miten pysyviä opiskelijoiden 
kurssilla oppimat taidot ja tiedot ovat. Taidot ja tiedot ovat jokaiselle yksi-
löllisiä ja laadullisesti erilaisia. Opiskelijat nimesivät oppimiskokemuksiaan 
aineistossa, ja ainakin osa niistä oli meidän asettamiemme oppimistavoitteiden 
mukaisia. En usko että mikään kyselyaineiston uudelleensuuntaus tai terävöit-
täminen olisi tuottanut täysin kattavaa vastausta pohdintaani, mutta olisin 
voinut esittää esimerkiksi kysymyksen “Oletko käyttänyt tämän sovelluksen 
parissa oppimiasi asioita jossakin arkielämässsäsi tai opinnoissasi? Missä? 
Miten? Jos et ole, miksi et?”. Tällainen kysymys olisi tarjonnut selkeämmän 
tarttumapinnan aiheen pohdintaan vaikka pitkäaikaiset vaikutukset jäisivät 
epäselviksi. 

Tutkielmassani on luonnollisesti puutteita ja parantamisen paikkoja. Niiden 
havaitseminen ja tiedostaminen on tärkeä osa oppimisprosessiani; oman teke-
misen reflektointi ja kriittinen pohdinta suhteessa tutkielmani tavoitteisiin ja 
omiin intentioihini kuvataiteen opettajana on lähestymistapani perusta. Pidän 
kokonaisuutta onnistuneena maisterintutkielmana, ja toivon että tutkielmas-
tani hyötyvät tulevaisuudessa muutkin kuvataidekasvatuksen parissa toimivat 
henkilöt.  

6.3 Oppimisen kokemukset sovelluksen parissa - voiko 
kuvataidetta opettaa pelillä?

Aineiston analyysin perusteella opiskelijoiden oppimiskokemukset ovat risti-
riitaisia. Pelillistäminen ei estänyt oppimista, mutta se ei myöskään tehnyt 
siitä poikkeuksellisen mielekästä ja onnistunutta. Monet oppimista jarruttavat 
tekijät tuntuivat liittyvän juuri sovelluksen pelielementteihin, kuten arvioin-
tiin, piirtämisohjelman laatuun tai pisteytykseen. Bugit sovelluksessa rasittivat 
erityisen paljon. Tekivätkötekniset ongelmat Aalto Drawingista pedagogisesti 
arvottoman tai projektista epäonnistuneen? Saavutettiinko Aalto Drawingilla 
se, mitä tavoiteltiin?

Aalto Drawingin päätavoitteeksi kirjattiin alusta alkaen opiskelijoiden itse-
tunnon kasvattaminen visuaalisina ilmaisijoina. Piirtämään oppiminen nähtiin 
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välineenä jolla tätä itsetuntoa kasvatetaan. Huolimatta kielteisestä palaut-
teesta ja korkeasta keskeytysprosentista osallistujat raportoivat onnistumisen 
kokemuksista. He olivat löytäneet itsestään jotain uutta kurssin myötä. Joku 
kertoi oppineensa piirtämään koiran, toinen kertoi huomanneensa havain-
noivansa ympäristöään uudenlaisella tavalla. Opinnäytetyöni puitteissa ei ole 
mahdollista tutkia, käyttävätkö Aalto Drawing -kurssin suorittaneet opiske-
lijat vaikkapa piirtämistä keinona kommunikoida ideoitaan muille tästä tule-
vaisuudessa. Kyselyissä he ovat kuitenkin kertoneet kehittyneensä ja arvioivat 
oppineensa jotain. He ovat kurssin myöstä jollain tapaa muuttuneet tai saaneet 
jotakin uutta tietoa. 

Pelkkiä palautteita määrällisesti arvioimalla joku voi väittää, että Aalto 
Drawingin tavoitteet eivät toteutuneet koska niin moni koki ristiriitaisia 
tunteita tai ei suorittanut kurssia sille ilmoittauduttuaan. Sovellus ja kurssi 
oli uuden kehittämistä ja kokeilua, ja niitä täytyy arvioida tästä lähtökoh-
data. GLiVCS-projekti avasi uudenlaisia polkuja ainakin siinä mielessä, että 
se oli kokeellinen tapa opettaa visuaalista ilmaisua ja kuvataiteen aihealueita 
yliopisto-opiskelijoille. Osaa opiskelijoista pelillistäminen motivoi niin paljon, 
että he kiinnostuivat suorittamaan sovelluksen tehtävät loppuun ja sitä kautta 
saivat kurssista opintopisteen. 

Itselleni tärkein projektin parissa saavutettu oppimiskokemus oli, että myös 
tällä tavalla opettaa kuvataiteen sisältöjä on mahdollisuuksia menestyä. Tällä 
en tarkoita  sitä, että taiteen opetus pitäisi tai voitaisi pelkistää algoritmin 
arvioimaksi kuvan kopioinniksi tai pikkupuuhasteluksi tablettilaitteella - 
päin vastoin. Rakentavampaa on ajatella, millaisia mahdollisuuksia sallimme 
erilaisille muodoille opettaa ja oppia visuaalista ilmaisua. Esimerkiksi Aalto 
Drawingin piirroksia arvioiva algoritmi on aivan alkeellisella tasolla ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen nähden. Se ei pärjää   kuvasta keskustelulle dialo-
gissa toisen ihmisen kanssa, tai sille millaista on kuvasta keskustelu opettajan 
ja oppilaan kesken. Arvioinnilla on rajat, joissa toimia, ja ne rajat on hyväksyt-
tävä ja niitä on käytettävä vahvuutena. Palaan tässä luvussa arviointiin vielä 
omassa osiossaan. 

Rajojen testaaminen ja sallimisen mahdollisuus on ollut myös minulle keskeinen 
teema sovelluksen kanssa työskennellessä. Iso osa omista henkilökohtaisista 
ristiriidoistani syntyi juuri siitä että pohdin, saako tai voiko kuvataidekasvattajana 
edistää tällaista tapaa opettaa. En edelleenkään pidä algoritmin mallipohjaista 
arviointia parhaana tapana arvioida kuvallista ilmaisua. Minusta tiivistettyjen 
opetusmateriaalien kautta välitettävä “valmis” tieto ilman kriittistä, dialogista 
pohdintaa ei vastaa luonteeltaan sitä, mikä on ominaista taidepedagogisessa 
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lähestymistavassa. Olen tämän tutkielman avulla kuitenkin nähnyt että se on 
yksi lukemattomista ja mahdollisista lähestymistavoista lähestyä kuvataiteen 
opetusta ja tuottaa oppimista edistäviä kokemuksia. Jos emme koskaan kokeile 
mitään, emme kehity emmekä opi mitää omista arvoistamme.  

Pelillistämistä ei myöskään pidä tuomita toimimattomana tapana edistää kuva-
taiteen oppimista. Tutkielmassani tuli toki esille, että pelillistäminen tuottaa 
ristiriitaisia oppimistuloksia. Tulos on yhteneväinen olemassaolevan pelillis-
tämistutkimuksen kanssa. Alan tutkimuksen kehittyessä ja kokemusten kart-
tuessa uskon vahvasti siihen, että pelillistämistä opitaan hyödyntämään tule-
vaisuudessa entistä paremmin. Tämä vaatii sen, että pelillistämisen käyttöä 
pystytään perustelemaan paremmin ja pedagogisesti johdonmukaisesti. Lähtö-
koohtana täytyy olla oppijan etu ja oppimisen edistäminen. Pelillistämistä ei 
voi käyttää vain siksi, että se mainitaan valtakunnallisessa opetussuunnitel-
massa tai että se olisi lähtökohtaisesti automaattista kivaa.  

Pelillistämistä ei välttämättä tarvitse käyttää kokonaisen kurssin tai muun 
määritellyn oppimäärän tuottamiseen. Pelillistäminen kuvataidekasvatuksen 
kontekstissa voi tarkoittaa esimerkiksi visuaalisen ilmaisun tapojen tutkimista 
pelillisyyden avulla. Pelillistämistä voisi kokeilla yksittäisessä kuvataideope-
tuksen tehtävässä siten, että tiettyjen tavoitteiden saavuttamisesta tehtävässä 
saisi pisteitä. Mitä jos tehtävän materiaalit, aihe tai muut kuvalliset elementit 
arvotaan nopalla, ja tuotetaan niiden mukaan odottamaton lopputulos? 
Opetuksessa pelejä voidaan tutkia kriittisesti myös median tuotteina hyvin 
monelta näkökannalta.   

Vaikka suhtaudun epäilevästi pelkkään peliin perustuvaan kuvataiteen opetuk-
seen, on silti tärkeä pohtia tilanteita joissa Aalto Drawingin tyyppinen sovellus 
voi olla todella toimiva ratkaisu itsenäisenä oppimateriaalina ja oppimisym-
päristönä. Aalto Drawingin idea syntyi autenttisesta tarpeesta opettaa visu-
aalista ilmaisua ja kommunikaatiota opiskelijoille. Vaikka se kehitettiin hyvin 
rajattuun ympäristöön ja käyttötarkoitukseen, huomasimme testitilaisuuksissa, 
että muutkin kuin yliopiston opiskelijat kiinnostuivat siitä. Erityisesti sovellus 
kiinnosti vanhempia, jotka etsivät lapsilleen jonkinlaista “rakentavaa” pelat-
tavaa sekä ihmisiä joilla oli muutenkin kiinnostusta visuaaliseen ilmaisuun. 
Aalto Drawingin kaltaisille sovelluksille löytyy todennäköiseti tulevaisuudessa 
paikka informaalin oppimisen piiristä, esimerkiksi samankaltaisista Inter-
netin ympäristöistä ja kulttuusista maisemista joissa nyt tapahtuu vertaisop-
pimista. Ehkä opettajat voivat käyttää samantyyppisiä sovelluksia koulussa 
tarjotakseen lisämateriaalia sitä haluaville oppilaille. En usko että mikään 
sovellus tulee korvaamaan perinteistä opetusta, enkä sitä toivokaan. Rikastavia 
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mahdollisuuksia on kuitenkin monenlaisia, ja erilaisten oppimiskokemusten 
tarjoaminen toivottavaa.  

6.4 Automaattisen arvioinnin problematiikka

Pohdinnassa tahdon nostaa erilliseksi kohdaksi Aalto Drawingin automaat-
tisen arvioinnin, koska se on niin merkittävä osa sovelluksen pedagogiikkaa. 
Positioni pelinkehittäjä-kuvataidekasvattajana oli toisinaan hyvin ristiriitainen 
pelin arvioinnin luonteen vuoksi. 

Peli tuottaa arvioinnin automaattisesti algoritmilla, joka mittaa mallikuvan ja 
pelaajan piirtämän kuvan yhdennäköisyyttä. Algoritmi valitsee molemmista 
kuvista satunnaiset 200 pistettä ja vertaa niitä toisiinsa. Arviointi perustuu 
pelkästään mallioppimiseen, joka ei vastaa käsitystäni mielekkäästä oppimi-
sesta tai opettamisesta. Projektissamme teknologian rajat määrittivät myös 
oppijan tekemisen rajat, sillä ei ole olemassa sellaista koneälyä joka todella 
ymmärtäisi mitä katsoisi. Yksittäiselle käyttäjälle oli mahdotonta antaa sisäl-
löllistä palautetta siitä, mihin hänen kannattaisi kiinnittää huomiota piirrok-
sessaan. Mallioppimisen ja rajallisen palautteen suhteen ei synny ongelmaa, 
mikäli käyttäjä tiedostaa ohjelman luonteen. Harvalle se kuitenkaan on itses-
täänselvää, ja käyttäjä luottaa  sokeasti ohjelman antamaan “ammattimaiseen” 
arvioon. Ohjelmalta ei voi kysyä esimerkiksi sitä, miksi se antaa jostakin piir-
roksesta tietyn pistemäärän vaikka käyttäjä kokisi onnistuneensa paremmin. 
Vuorovaikutuksen ja luottamuksen puute voi johtaa turhautumiseen ja moti-
vaation laskuun. 

Algoritmin rajoitusten huomioiminen ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen 
löytäminen oli sovellusta kehittäessä tärkeä osa pedagogista kokonaisuutta. 
Arvioinnin sävystä ja pisteytyksestä tehtiin riittävän lempeä. Vielä testivai-
heessa, jossa en ollut mukana, sovellus saattoi tarjota huonon piirroksen arvi-
oiksi “bad”. Testikäyttäjät reagoivat tähän negatiivisesti ja lopullisessa versiossa 
sovellus toteaakin “try again!”. Parempien käsitteiden ja ilmaisujen kehittä-
minen arviointiin ei kuitenkaan edistä algoritmiin perustuvan arvioinnin 
laatua ja poista ristiriitaa sen ja omien ihanteideni väliltä. 

Arvioinnin laatua ei voi parantaa pelkästään algoritmin laskennallisella kehit-
tämisellä eli lisäämällä mallin ja piirroksen samankaltaisuuksien vertailun 
tarkkuutta. Lisäksi tarvitaan ihmisen panosta. Pisteytimme Christinan kanssa 
alkutestauksesta syntyneen datasetin jokaisen olemassaolevan kuvan astei-
kolla 1-10. Mitä lähempänä kuva oli mallikuvaa sitä korkeammat pisteet se sai. 
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Lisäksi mallikuvat pisteytettiin vaikeusasteen mukaan asteikolla 1-3. Pelkkä 
ympyrä on vaikeusasteella 1, ihmisen kasvot, eläimen vartalo tai muu kompleksi 
epäsäännöllinen kuva on vaikeusasteella 3. Mitä korkeampi vaikeusaste kuvalle 
oli annettu, sitä pehmeämmin ohjelma arvioi pelaajan piirrosta. Esimerkiksi 
pelkkää ympyrää piirtämällä oli mahdollista saada 100% eli “täydellinen” 
suoritus, mutta ihmisen kasvoja piirtämällä täydellinen suoritus on melkein 
mahdoton saavuttaa huolimatta pehmeämmästä arvioinnista. Kuvien vaikeus-
tason pisteyttäminen tapahtui ikään kuin piilossa, me opetimme algoritmia 
kertomalla sille kuinka pehmeästi kuvia tulee arvioida. Kysymys arvioinnin, 
pelin ja pelaajan suhteesta on tärkeä pohtia ja tehdä näkyväksi. Pelaaja saattaa 
lähtökohtaisesti olettaa oppivansa piirtämään, jos hän luottaa ”opettajaansa”, 
joka on todellisuudessa passiivinen konearvioija. Algoritmin on kuitenkin 
kirjoittanut ja ohjeistanut ihminen. 

Ympyrän ympyrämäisyyden arviointi saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, 
mutta jouduimme sopimaan siihenkin tiettyjä lainalaisuuksia. Meillä saattoi 
algoritmia opettaessa olla kaksi ympyräpiirrosta, joista toisessa on hyvinkin 
symmetrinen, ympyrämäinen ympyrä mutta jonka ääriviiva katkeaa ja “häntä” 
karkaa pois ympyrän kehältä. Toisessa piirroksessa viiva on lähes täydellisen 
yhtenäinen mutta ympyrä on hieman litistynyt soikiota kohti. Meidän oli 
neuvoteltava esimerkiksi siitä, kuinka pisteyttää ympyrät yhdenmukaisesti. 
Suosimmeko katkeamatonta ääriviiva joka kertoi ehkä huolellisuudesta vai 
suosimmeko yhdenmukaista, vaikkakin hieman epätäydellistä muotoa joka 
kertoi pelaajan piirtäneen kuvion nopeasti ja miettimättä liikoja? 

Huomasin arviointeja tehdessä että arvioinnin ankaruus riippui hyvin paljon 
omasta mielentilastani. Väsyneenä ja hyväntuulisena olin paljon sallivampi 
arvioinnissa, mutta virkeänä taas tiukempi. Myös Christinan ja minun väliset 
arviot vaihtelivat ja oli tasapainoilin jatkuvasti sen välillä miten paljon luotan 
vain omaan arviointiino vai taivunko myötäilemään toisen tekemää arvi-
ointia. Tavoitteena oli kuitenkin, että meidän arvioimme olisivat keskenään 
melko samankaltaiset jotta niillä voitiin antaa algoritmille ohjeita. Useimmiten 
päädyimmekin melko samoihin arvoihin, mutta jouduimme joidenkin kuvien 
kohdalla keskustelemaan ja tarkistamaan omia arvioitamme jälkikäteen. Tästä 
on täydellinen riippumattomuus kaukana. Pohdin monesti arviointeja tehdessä 
kuinka epäluotettava olenkaan mittaamaan onnistumista mallin pohjalta - 
miten mieletöntä onkaan luottaa juuri minun sanaani siitä mikä on 10 pisteen 
arvoista ja mikä ei. 

Arvioinnin pisteytystä ja laatumäärittelyä voidaan pitää piilo-opetussuunni-
telmana ohjelman taustalla. Sen lainalaisuudet tai rajat eivät olleet edes meille 
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aina selkeitä, vaikka vastasimme niiden määrittelystä. Koodia ei voi syyttää sen 
mahdollisista virheistä ja oikuilta vaikuttavista toiminnoista. Aalto Drawingin 
kaltaista digitaalista, vuorovaikutteista oppimisympäristöä luodessa tekijän 
täytyy nöyrästi tunnustaa se, että hän ei voi aina tarkkaan tietää mitä on teke-
mässä tai mihin tietyt päätökset johtavat. Kynnykseksi voi muodostua myös 
se, että ohjelmoinnista vastaa täysin toinen henkilö. Suunnittelija ja ohjelmoija 
saattavat olla molemmat loistavia työssään, mutta yhteisen kielen löytäminen 
ja erilaisten ilmiöiden selittäminen (koodin ilmeneminen toiminnassa) voi 
olla vaikeaa. Näiden asioiden tiedostaminen etukäteen auttaa kokonaisuuden 
hallitsemisessa ja odottamattomiin tilanteisiin kykenee reagoimaan paremmin. 
Mielestäni normatiivisessa luokkamuotoisessa opetuksessa vallitsevat saman-
kaltaiset teemat, mutta olemme opettajina usein valheellisesti rakentaneet 
kuvan tunnetusta toimintaympäristöstä jossa kykenemme navigoimaan 
vaivattomasti.

Erilaisia algoritmin epävarmuustekijöitä, tavoitteita ja toimintapeiraatteita on 
perusteltua arvioida suhteessa niiden merkityksellisyyteen. Kenelle ja miksi 
tällä on merkitystä? Olisivatko oppimistulokset parempia, jos oppijat tuntisivat 
algoritmin mekanismit? Onko heillä absoluuttinen oikeus tietää niistä? Emme 
ole missään vaiheessa aktiivisesti piilotelleet edellämainittua tietoa osallistu-
jilta, mutta emme ole myöskään sitä heille erikseen kertoneet. Tähän seikkaan 
liittyy myös piilo-opetussuunnitelmaisuus. Peliä kehittäessä emme tietoisesti 
pohtineet yhdessä, että näitä asioita täytyisi pelin pelaajille kertoa. Ne ovat 
kuitenkin taustamekanismeja joille koko pelin toiminta perustuu. Tämän takia 
on tärkeä kysyä, miksi niitä ei pitäisi tuoda näkyväksi? Omaan opetusfilosofi-
aani kuuluu vahvasti oppimisen perusteleminen ja avoimuus. Tulevaisuudessa 
niin meidän kuin muidenkin vastaavan kaltaisten projektien parissa toimi-
vien on ehkä syytä pohtia, onko pedagogisesta näkökulmasta tärkeää selvittää 
pelaajille/osallistujille tällaisia rakenteita ja miksi näin on. Pelillisesti ne eivät 
ole tärkeitä ja usein jopa ei-toivottuja, koska ne eivät lisää pelin kiinnostavuutta 
(harva pelaaja haluaa pelissä ensin tutustua syihin ja periaatteisiin joille peli 
on rakennettu). Oppimisen tulisi olla yksilölle merkityksellistä ja jatkumossa 
tapahtuvaa. Näiden asioiden toteutumiseen vaaditaan usein avoimuutta myös 
opettajalta - oppijan on tiedettävä mitä hän on oppimassa ja miten. Näin syntyy 
itseohjautuvuutta, joka oli myös meidän tavoitteenamme. On perusteltua arvi-
oida uudelleen niitä tapoja ja keinoja, joiden avulla voisimme edistää oppimis-
käsityksen toteutumista, esimerkiksi esimerkiksi avaamalla arviointialgoritmin 
periaatteita ymmärrettävällä tavalla.. 
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Aalto Drawingin kaltaisten sovellusten kehittämisessä olisi hyvä paneutua 
myös sisältöjen tarkoituksenmukaisuuden arviointiin. Sisällöissä voisi keskittyä 
enemmän havainnointiin ja pohtivaan otteeseen. Varsinkin monimutkaiset 
piirustustehtävät eivät enää palvelleet tarkoitustaan, koska algoritmin ja sovel-
luksen tarjoaman oppimisympäristön rajoja koeteltiin niin paljon. Tekeminen 
muuttui oivaltavasta ärsyttäväksi ja liian vaikeaksi. Voisiko tulevaisuudessa 
visuaalista ilmaisua opettava sovellus päästää kokonaan irti mallinmukai-
sesta piirtämisestä ja keskittyä enemmän kriittiseen ajatteluun? Sen sijaan, 
että algoritmi pisteyttäisi piirrettyä kuvaa, se voisi tarjota neuvoja. Käyttäjä 
voisi etsiä siltä tietoa; miten käyttää värejä? Kuinka havainnoida “kuin piir-
täjä”? Ohjelman tekoäly voisi olla myös vuorovaikutuksellinen; se voisi tehdä 
käyttäjälleen ehdotuksia parantaa piirrosta, esimerkiksi piirrettäessä realistista 
havaintoperspektiiviä tai ihmisen kasvoja. Liikkuisimme edelleen hyvin raja-
tuissa aihealueissa, joihin koneälyä on mahdollista soveltaa. 

Erilaisten koneälyjen, algoritmien ja muiden vastaavien automatisoitujen 
prosessien käyttöön liittyy myös paljon eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Kuka 
algoritmit laatii? Millaista aineistoa niihin syötetään? Vastaavatko ne opetuksen 
ja oppimisen tavoitteita? Olemme jatkuvasti saaneet lukea uutisia sellaisista 
päätöksistä ja ratkaisuista, joissa koneälyt on valjastettu arveluttaviin mene-
telmiin kuten kasvojentunnistukseen koulussa8. Kuka valvoo tai päättää siitä 
miten ja millaisia koneälyjä  käytetään opetuspeleissä ja sovelluksissa? Milloin 
koneäly tai algoritmi on haitta ja milloin se on ihmiselle apuna? Esimerkiksi 
koneälyyn perustuva Woebot-chatsovellus käyttää kognitiivis-behavioraalisen 
terapian menetelmiä ja tekee ahdistuneisuuden itsehoidosta vuorovaikutteista 
ja saavutettavampaa9.

Aalto Drawingin algoritmi oli meidän hallussamme ja se ei tarjoa juurikaan 
tietoa tai ratkaisuja  pisteytystä lukuunottamatta. Pisteyttämiselläkin on toki 
vaikutus käyttäjään, kun hän arvioi onnistumistaan. Tämä tuli esille myös 
aineistossa muun muassa siinä, että opiskelijat saattoivat pitää algoritmia 
epäluotettavana. Algoritmin arviot eivät täsmänneet opiskelijoiden omiin käsi-
tyksiin heidän tekemiensä kuvien laadusta, tai algoritmi teki virheitä. Koneel-
lisen arvioinnin ja koneälyn käyttö on perusteltua harkita tarkkaan ja avoimen 
kriittisesti. On pohdittava ja määriteltävä, mihin tilanteisiin ne sopivat ja ovat 
pedagogisesti perusteltavissa. Aalto Drawingin parissa saimme määritellä omat 
opetuksen tavoitteemme ja opetussuunnitelmamme. Meillä oli varaa päästä 
8 Jenny Matikainen: Kuka viittaa, kuka nuokkuu? Kiinalaislukiossa kasvoja tunnistavat 
kamerat valvovat oppilaiden jokaista ilmettä ja asentoa. Yle Uutiset 7.8.2018. Saatavilla: https://
yle.fi/uutiset/3-10296993
9 Woebot.io 2019. Saatavilla: https://woebot.io/
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kokeellinen algoritmi “irti” asettamissamme rajoissa. Se ei voinut aiheuttaa 
mitään peruuttamatonta vahinkoa käyttäjilleen. Esimerkiksi peruskoulussa 
tämän tyyppisen sovelluksen käyttö täytyisi arvioida paljon kriittisemmin ja 
huolellisemmin, vaikka se olisi vain pieni osa muuta opetusta.  

Algoritmin ja arvioinnin ristiriidoista ja rajoitteista huolimatta - tai oikeas-
taan juuri niiden vuoksi - näen ensisijaisen tärkeänä sen, että mahdollisimman 
erilaisten ammattiryhmien edustajat ovat mukana projekteissa joissa pohditaan 
ja kehitetään koneälyn ja algoritmien hyödyntämistä opetuksessa ja oppimi-
sessa. Opintojeni alussa en olisi voinut kuvitellakaan että kirjoitan maisterin 
opinnäytetyössäni koneellisesta arvioinnista kuvataiteen opetuksessa. Aihe-
piiri tuntui ensikosketuksella kovin kaukaiselta ja vieraalta. Aalto Drawingin 
kehittämisen ja opinnäytteeni myötä tulin vakuuttuneesksi, että kuvataide-
kasvatuksen ammattilaisena minun on tärkeää osallistua tähän liittyvän tule-
vaisuuden rakentamiseen. Kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ovat niitä 
ihmisiä, joilla on kaikkein vähiten varaa sulkea silmänsä tulevaisuudelta. En 
väitä tai toivo, että kollegani olisi vuonna 2040 tietokoneessa asuva “robot-
tiope” mutta uskon vahvasti että erilaisten tekoälyjen ja muiden vastaavien 
menetelmien käyttö yleistyy myös opetus- ja kasvatusalalla. Tulevaisuutta avoi-
mesti ja kriittisesti tarkastelemalla ja rakentamalla voimme saavuttaa yhdessä 
mielenkiintoisia ulottuvuuksia myös kuvataidekasvatuksen saralla. 
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8 Liitteet 

Liite 1. Aloituskysely

Selostus osallistujalle

Welcome to the course Aalto Drawing!

Please take this survey to start the course. In the end of this survey you will be 
given a download link for the application. 

It will take you about 20 minutes to complete. 

This survey is conducted for research purposes of Iina Nokelainen’s (BA, Art 
Education) master’s thesis, and the rest of the GLinVC team. The survey is 
divided into 8 parts, which are as follows:

- Introduction
- Basic Information
- Your relationship with visual expression
- Career/studies and visual expression
- Your hopes and needs
- Your relationship with online studies
- Form of consent 
- Download link to the app 

All questions and inquiries about this survey should be sent to iina.noke-
lainen@aalto.fi.

In case of academic questions, please contact martti.raevaara@aalto.fi

You can find this info on MyCourses here https://mycourses.aalto.fi/mod/
page/view.php?id=394801 
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ABOUT AALTO DRAWING
Aalto Drawing is a pilot course built around an application of the same name. 
The application and this course are part of the Aalto Online Learning-funded 
project ”Gamifying Learning in Visual Communication” (GLinVC). 

The Aalto Drawing application is a gamified online-learning platform which 
teaches the user the basics of visual communication. Visual communication 
is a vast area, encompassing things like typography, graphic design, color and 
drawing. Aalto Drawing aims to benefit the users so that they are able to use 
more visual communication & expression in their studies and career,  and gain 
confidence in themselves.  

COURSE CONTENT
The course is completed by independently playing through Aalto Drawing, a 
gamified online learning application. The students require their own device 
(preferably a tablet computer).  

Aalto Drawing contains eleven lessons, each themed differently. Each lesson 
consists of theory portions and exercises. Exercises include drawing, placing 
elements into a correct order and quizzes, for example.

The content of Aalto Drawing is based on an earlier online inquiry on students’ 
wishes and needs, focusing on the basics like drawing a human, perspective 
drawing and graphic design skills.  

The course also includes surveys conducted for research purposes. The first 
is a starting questionnaire. Second set of short questionnaires is included in 
the application. Third, a small set of participants will be invited to in-depth 
interviews. All participants will get further information by MyCourses and/
or email. 

The course and the Aalto Drawing application are part of the Aalto Online 
Learning project Gamifying Learning in Visual Communication Skills. The 
questionnaires and interviews are included for master’s thesis research of Iina 
Nokelainen (BA, Art Education). 

GOALS
The student gains and strengthens their visual communication and represen-
tation skills by completing the Aalto Drawing application independently. The 
student understands the importance of visual communication in their own 
field, being able to use the skills for their benefit. 
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The student learns the basics of visual communication on multiple topics, 
like perceptive drawing and graphic design. They gain an understanding of 
the importance of visual communication and expression in general. They will 
recognise and learn to use core theories of visual arts, e.g. graphical perspec-
tive and color theory. 

The course aims to strengthen the student’s self-confidence and allow them to 
use visual aides in representations and studies more freely, for example draw 
on a whiteboard during a representation or group exercise.

The participating student is a self-imposed learner, reflecting on their own 
learning processes and recognising what is beneficial and motivational to 
themselves.

DURATION AND COMPLETION
The course ends in February. 

Aalto Drawing is completed by gaining 1000 stars in-game and giving in the 
collected data.

The participants have two scheduled weeks to return the data collected onto 
their devices.  

To complete the course the student must give consent to using their survey & 
drawing data in research. The data will be saved on their individual devices 
locally and collected by the end of the course. The research will never identify 
single students by name or any other features that could lead to identification.

Basic Information

Please fill in some basic information about yourself.
I am a...

Bachelor’s student
Master’s student
Other
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I study at...
Aalto ARTS
Aalto BIZ
Aalto CHEM
Aalto ELEC
Aalto ENG
Aalto SCI
Other

Where did you find out about this course? (monivalinta)
E-mail notification
I left my e-mail address in the original questionnaire
Through the grapevine/from other students
I have tested the Aalto Drawing application and wanted to know more later
Other

Your relationship with visual arts

First, there are some questions about drawing as it is the main form of exer-
cises in Aalto Drawing.

Then, some overall questions about your relationship with visual arts in general.

You and drawing
1 (completely disagree) 2 3 4 5 (completely agree)

I think drawing is a valuable skill
I think I’m good at drawing
I enjoy drawing
I’d like to be better at drawing
I feel confident about drawing
I draw often
I would draw more if I knew how to do it better

Have you done visual arts as a hobby or on your free time?
Yes, I used to
Yes, and I still do
No, never
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Where? When? (monivalinta)
Mandatory studies in school (comprehensive school/upper secondary school/vocational 
school)
Adult education (kansanopisto/kansalaisopisto/aikuislukio)
Children’s/Youth Art School (Kuvataidekoulu)
Other hobby group
University level studies (university/school of applied sciences)
Independently, alone
Independently, with friends or family
Other

What forms of visual art? (monivalinta)
Drawing
Painting
Sculpture
3-D sculpting
Photography
Video/film
Animation
Digital drawing/painting
Other

Career/Studies and visual expression

This part deals with your career/studies and visual expression. 

Here, visual expression means any kind of act of using visual elements to 
express ideas or information

Do you ever use visual expression in your field of studies/work?
yes
no
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Are visual communication studies part of your program?
Yes, mandatory as an individual course
Yes, as a part of existing mandatory courses (no individual course)
Yes, voluntary as an individual course
Yes, as a part of voluntary courses (no individual course)
No
Other

How have you experienced visual studies in your program?
They have been mostly beneficial to me
Sometimes they are beneficial, sometimes useless
They have been mostly useless to me
I have had no courses/content related to visual expression
Other

Do you enjoy using visual expression?
Yes, I use visual expression every chance I get
Yes, but I don’t always know how to or where to use it
Yes, but I don’t feel like it’s strongly connected to my studies
No, it’s something that is just mandatory at times
No, I avoid it at all costs
No, but I wish I did enjoy it
Other

How often do you use visual expression in your field of studies/work?
All the time
Often
Sometimes
Not very often
Never
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What kind of forms of visual expressions you use? (monivalinta)
Live-drawing during presentations etc. to explain something to other people
Graphs, charts, mindmaps or other forms of data visualization
Illustrative images accompanying text or presentation (photographs or drawings)
3-D models (simulation, prototyping...)
CAD
Technical drawing by hand
Self-made video/film
Video/film made by someone else
Sketching up ideas for my own purposes; doodling, mindmapping
Other

What kind of situations you use visual expression in? (monivalinta)
Finalised coursework (essays, exercises, prototypes...)
Personal lecture notes
Group Exercises
Representations
Un-finalised coursework (sketching up ideas)
Other

Your expectations about the course

This part maps your wishes and expectations about the course.

What do you expect or wish to learn during this course?
1 (not at all important) 2 3 4 5 (very important)

Basic drawing skills
Advanced drawing skills
General theory about art and drawing
Advanced theory about art and drawing
How to use visual expression more or better in my studies
Improvement on my pre-existing skills
I just want the credit/I have no expectations
Specific techniques, like howe to draw with a pencil
Specific theories, like perspective drawing or color theory

Something else you would like to add?
(avoin kysymys)
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Why are you on this course?
1 (not at all important) 2 3 4 5 (very important)

I want to learn how to draw
I want to learn about art in general
I want to learn about visual expression in general
I see this beneficial for my studies/work
I need/want academic credits
It seemed like a fun thing to participate in/I’m curious
I’m interested in gamification
I want to learn more about art studies available for me in Aalto
I want to learn visual communication/expression to help me with my studies

Something else you would like to add?
(avoin kysymys)

During this course
1 (I don’t want this) 2 (not at all important) 3 4 5 6 (very important)

I want to have fun
I want to feel accomplishment
I want to learn a new skill
I want to develop my pre-existing skills
I want to challenge myself
I want things to be as easy as possible
I want support from the teacher(s)
I want support from other participants
I want to share and discuss ideas with the teacher(s)
I want to share and discuss ideas with other participants
I want to share my drawings with the teacher(s)
I want to share my drawings with other participants
I want feedback from my drawings from the teacher(s)
I want feedback from my drawings from other participants
I want to keep my drawings to myself
I want to see other people’s drawings
I want to compare drawings with others
I want to be completely independent
I want to experience a new kind of course
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Something else you would like to add?
(avoin kysymys)

Your relationship with online studies

This part maps your general experience with online studies.

Your preferences for online content on courses in general (percentage desc-
ribes balance between offline-online content)

No meetings, everything is online (0%-100%)
A few meetings, lots of online content (20%-80%)
Some meetings, more online content (40%-60%)
Meetings and online content in a perfect balance (50%-50%)
More meetings, some online content (60%-40%)
Lots of meetings, little online content (80%-20%)
All meetings, no online content (100%-0%)

Your experience with online studies
 (completely disagree) 2 3 4 5 (completely agree)

I enjoy online studies
I prefer online studies
Online courses have usually been a good experience for me
I am usually motivated to finish online courses
Teacher presence is important for me on online courses
Peer presence is important for me on online courses
I want to be as independent as possible
I enjoy discussing and sharing ideas online
I prefer there to be a lot of additional material online
I prefer online courses that have some live meetings
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What motivates you on online courses?
1 (completely disagree) 2 3 4 5 (completely agree)

Independence from teachers/peers
Discussing and sharing ideas
Additional material on the online platform
Independence regarding schedule
Voluntary meetings
Ability to meet teachers for tutoring
Getting acquainted with other students
Group work
Individual work
Feedback from peers
Feedback from teachers
Variety; being able to use materials that are meaningful for me

Something else you would like to add?
(avoin kysymys)

Form of consent

By participating on the course Aalto Online Learning (TAI-C1173) I agree to:

- the game to collect and save gaming data locally on my device 
- give the collected data away for research purposes
- allow the GLinVC team to use the collected data in their research 
- allow the GLinVC team to use this and other survey answers in their research 
- allow the GLinVC team to use all MyCourses content in their research
- entertain the possibility to be invited in to in-depth interviews
- allow my interview data to be used for research purposes

The GLinVC team agrees to:

- always use all data in a way that leaves individual users anonymous 

I have read and understood this form (please sign with your name and email address) 
(avoin täyttö)

Awesome! Here is the link to download Aalto Drawing onto your device

See the Materials -tab in MyCourses!
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https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=23095&section=3

Installation instructions

https://mycourses.aalto.fi/mod/page/view.php?id=396500 

Remember to check this to submit your form!
Send form!
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Liite 2. Pelin sisäinen itsearviointikysely
Monivalintakysymykset

1. The most interesting part of this 
lesson was…

a. Exercises
b. Theory 
c. Quiz

2. My favourite chapter was…1

I composition
II colour
III typography

3. I enjoyed this lesson
a. yes
b. maybe
c. not really

4. I understood the theory
a. yes
b. maybe
c. not really

5. I felt there was a connection 
between theory and exercises 

yes
maybe
not really

6. How long did this lesson take you?
less than one hour
1-2 hours
more, or hard to say

7. This lesson was…
beneficial
useless

8. This lesson was…
interesting
boring

9. The challenge was…
too easy
at a right level
too hard

10. I put in…
a lot of effort
some effort
no effort

11. I felt accomplishment
yes
maybe
not really

12. I felt frustration
yes
maybe
not really

Avoimet kysymykset

1. During this lesson I learned…

2. There should have been more/
less…

3. Leave feedback 
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