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Äidinkielen tutkielmaseminaari
29. helmikuuta 2016

Tietokonepelien käyttö fysiikan opetuksessa

Peruskoulun ja lukion fysiikan opetuksessa on tällä hetkellä monia haasteita. Suuri osa oppilaista ei saavuta

opetussuunnitelmassa asetettuja käsitteellisiä, menetelmällisiä sekä episteemisistä tietoa koskevia tavoitteita.

Lisäksi kiinnostus fysiikkaan on muiden luonnontieteiden ohella vähäistä verrattuna humanistisiin aineisiin.

Nykyiset opetusmetodit koetaan yksipuolisina, konservatiivisina sekä epämotivoivina ja työtavat perustu-

vat usein pitkälti tiedonsiirtomalliin sen sijaan, että opetettaisiin ongelmanratkaisutaitoja ja opitun tiedon

synteesiä. Demonstraatioita ja oppilastöitä tehdään runsaasti ilman oppimiseen liittyvää tavoitteellista pe-

rustetta. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologian käyttö on nykyisten opettajien koulutuksesta johtuen edelleen

useimmiten yksipuolista ja alkeellista.

Tietokonepelit ovat olleet opetuksessa hyvin marginaalisessa asemassa vuosia ja niitä on hyödynnetty hyvin

rajallisesti vain muutamissa oppiaineissa. Vuodesta 1984 lähtien on suunniteltu useita opetuspelejä. Suurin

osa näistä peleistä testasi oppilaan tietoja tai korkeintaan piti oppilaan mielenkiintoa yllä sen sijaan, että

ne olisivat opettaneet jotain uutta tai mahdollistaneet uuden oppimisen. Lisäksi ne toimivat pitkälti vain

simulaationa jostain ennalta määritetystä opetettavasta tilanteesta. Nykyisin tietokonepelit ovat kuitenkin

saavuttaneet saman aseman muun viihteen sekä median rinnalla ja näin ollen on kasvanut myös opetuspelien

tarjonta ja taso.

Opetuspelejä on tehty aiemmin pääsääntöisesti erilaisten säätiöiden ja yksittäisten asiaan vihkiytyneiden

opettajien toimesta. Pelistä oppiminen ei kuitenkaan vaadi, että se olisi nimenomaan suunniteltu opetta-

miseen. Pelialalla on paljon kaupallisia toimijoita ja peliyhtiöillä onkin suuri taloudellinen motiivi tehdä

peleistänsä helposti opittavia ja omaksuttavia, joten niitä suunnitellaan pedagogiselta kannalta tarkasteltu-

na erittäin tehokkaiksi. Yleensä pelaajalla ei ole juuri ennakkotietoja pelistä ennen pelin aloitusta. Kuitenkin

pelaajan mielenkiintoa peliä kohtaan pitää herätellä heti pelin alussa ja pelaaja opetetaan tutoriaalin avulla

pelaamaan peliä. Pelit vaikeutuvat yleensä asteittain, jotta peleissä säilyy mielenkiinto. Näin ollen pelaajaa

pidetään jatkuvasti pelin kannalta Vygotskin määrittelemällä lähikehityksen vyöhykkeellä.

Tietokonepelien hyödyntäminen fysiikan opetuksessa tarjoaa osaratkaisuja yllä esitettyihin opetuksen haas-

teisiin. Useiden eri tutkimusten mukaan tietokonepelien käyttö ja pelillinen lähestyminen fysiikan opetuksessa

parantaa oppilaiden motivaatiota, fysikaalista intuitiivista ajattelua, spatiaalista hahmotuskykyä ja abstrak-

tien aiheiden ymmärtämistä sekä monia muita opiskelu- ja oppimistaitoja. Tietokonepelejä on hyödynnetty

eri fysiikan aiheiden käsitteenmuodostuksessa monella tavalla. Muun muassa mekaniikan, sähkömagnetismin

ja suhteellisuusteorian osalta on tietokonepelejä käytetty uuden käsitteen esittelyyn, muodostamiseen ja tes-

taamiseen.

Pelien käyttäminen fysiikan opetuksessa tuo myös omia haasteita. Relevantin tiedon poiminen pelistä,

jota ei ole suunniteltu opettamiseen, saattaa olla haasteellista. Lisäksi nykyään osassa tietokonepeleistä

hyödynnetään hyvin realistisia fysiikkamoottoreita, jotka ovat kuitenkin laskentatehon rajallisuudesta joh-

tuen ajoittain puutteellisia ja rikkovat tämän seurauksena fysiikan lakeja. Myös opettajien asenne tietoko-

nepeleihin perustuvaan opetukseen on yleisesti melko kielteinen.
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