
KOTITALOUS	(pj.	Hille	Janhonen-Abruquah)	
	
(Teemasession	I	esitykselle	varattu	20	min,	josta	15	min	esitelmä	ja	5	min	keskustelu,	
Teemasessiossa	II	esitykselle	varattu	17	min)	
	
	
13.00–14.45		Sessio	I	(esitysaika	20	min)	
	
13.00–13.05	Tervetuloa	
	
13.05–13.25	Arkielämän	ilmiöiden	opiskelu	ja	oppilaiden	kiinnostus	monitieteiseen	opiskeluun	
peruskoulussa	
Liisa	Lavonen	/	Helsingin	yliopisto		
	
13.25–13.45		Huslig	ekonomi	ett	skolämne	för	alla		
Kirsi	Salomaa	/	Åbo	Akademi	
	
13.45–14.05	Kotitalousopettajat	ruoka-	ja	kestävyyskasvattajina	–	kasvisruokapainotteisuutta,	
koulutushaastetta	sekä	oppiaineyhteistyön	merkitystä			
Minna	Autio,	Sanna	Sekki	&	Taru	Lindblom	/		Helsingin	yliopisto		
	
14.05–14.25	Matens	betydelse	för	barnkalaset		
Charlotta	Böhlström	/	Åbo	Akademi				
		
14.25–14.45	Mat(b)ordet		
Linda	Qvarnström	/	Åbo	Akademi		
	
15.00–16.30	Sessio	II	(esitysaika	17	min)	
	
15.00–15.17		Yhdenvertaisuuden	rakentuminen	kotitalousluokan	multimodaalisessa	vuorovai-
kutuksessa			
Kati	Oikarinen	/	Helsingin	yliopisto	
	
15.17–15.34	Näkökulmia	Helsingin	yliopiston	Kotitalousopettajan	opintosuunnan	Tasa-arvo-	ja	
yhdenvertaisuussuunnitelman	kehittämistyöstä	
Sonja	Anttila	/	Helsingin	yliopisto		
	
15.34–16.54		Taidon	oppimisen	ja	opettamisen	haasteita	uudessa	normaalissa	
Hille	Janhonen-Abruquah	&	Helena	Soljanto		
	
15.54–16.11		Oppiaineyhteistyö	–	aineenopetusta	ja	aiheenopetusta		
Silpa	Maria	Pöntinen	/	Helsingin	yliopisto	
	
16.11–16.15	Lopuksi			
	



	
ABSTRAKTIT	
	
Liisa	Lavonen	/	Helsingin	yliopisto			
Arkielämän	ilmiöiden	opiskelu	ja	oppilaiden	kiinnostus	monitieteiseen	opiskeluun	peruskoulus-
sa	
	
Yhdistämällä	kotitalousopetuksessa	eri	tiedonaloja	syvennetään	oppilaiden	kykyä	ymmärtää	moni-
tieteisiä	ilmiöitä	todellisissa	arkielämän	tilanteissa	(POPS,	2014).	Arjen	tilanteisiin	liittyvien	käytän-
nön	oppimistehtävien	tavoitteena	on	muun	muassa	kehittää	oppilaiden	suunnittelu-,	organisointi-	
ja	 työskentelytaitoja.	 Suunnittelutaitojen	 harjoittelemisen	 tavoitteena	 on,	 että	 oppilas	 oppii	 on-
gelmanratkaisutaitoja,	 käyttämään	 luovuutta	 ja	 kriittistä	 tiedonhallintaa	 erilaisissa	 kotitalouden	
arkielämän	ongelmissa	ratkaistessaan	näihin	 liittyviä	oppimistehtäviä	yhdessä	muiden	oppilaiden	
kanssa.	 	Väitöskirjatutkimuksessani	 kotitalousopetuksen	keskeisiä	 taitoja	 yhdistetään	ensi	 kertaa	
luonnontieteen	tietokäytäntöjen	(mm.	havainnointi	ja	mittaaminen,	ennustaminen	ja	päättely)	ja	
tekniikan	 tietokäytänteiden	 (mm.	 suunnittelu	 ja	 ongelmanratkaisu)	 kanssa	 siten,	 että	 alakoulun	
oppilaat	käyttävät	niitä	kohtaamiensa	arjen	ongelmien	määrittelyssä	ja	ratkaisumallien	kehittämi-
sessä	 (NRC	 framework	 2012).	 Tutkimusparadigmanani	 on	 kasvatusalan	 kehittämistutkimus,	 joka	
tarjoaa	 tutkimukselle	 luokkahuonetutkimukseen	kehitettyjä	menetelmiä	 ja	malleja	 (McKenney	&	
Brand-Gruwel,	2018;	Sandoval,	2014).	Väitöskirjatutkimuksessani	 suunnitellaan	alakouluun	 tutki-
van	projektioppimiseen	perustuvia	monitieteisiä	opetusmoduuleja	arkielämän	ilmiöiden	konteks-
tissa	(Krajcik	&	Shin,	2014).	Osajulkaisuissa	tutkitaan	oppilaiden	kiinnostumista	opiskeluun	havain-
noimalla	kerätystä	videoaineistosta	oppilaiden	puhetta	 ja	 toimintaa	peruskoulun	1.	 -ja	3.	 luokan	
luokkahuoneympäristöissä.	Oppilaiden	opiskelua	tarkastellaan	kahden	eri	kotitalouden	arkielämän	
ilmiön	äärellä,	 jotka	ovat	 tahranpoisto	 ja	 taikinan	kohoaminen.	 	 	Tässä	esityksessä	kuvaan	kehit-
tämiäni	 projektioppimiseen	 perustuvia	 opetusmoduuleja,	 jotka	 ovat	 kontekstualisoitu	 kotitalou-
den	arkielämän	ilmiöihin.	Havainnollistan	esityksessäni	sitä,	miten	arkielämän	ilmiöiden	opiskelua	
luokkahuoneessa	 voidaan	 suunnitella	 ja	 tutkia.	 Esimerkkieni	 kautta	 voidaan	 käydä	 keskustelua	
siitä,	mitkä	voisivat	olla	tulevaisuudessa	tarvittavia	kotitalousopetuksen	keskeisiä	tiedonalakohtai-
sia	tavoitteita	perusopetuksessa	ja	miten	tätä	kotitalouden	tiedonalaosaamista	voidaan	tukea	pro-
jektilähtöisten	työtapojen	avulla,	niin	että	oppilaiden	kiinnostus	opiskelua	kohtaan	kasvaa.	
	
	
Kirsi	Salomaa	/	Åbo	Akademi	
Huslig	ekonomi	ett	skolämne	för	alla		
	
I	denna	artikel	kommer	jag	att	belysa	hur	skolämnet	huslig	ekonomi	växte	fram	från	hushållskurser	
avsedda	 för	 flickor	 till	ett	 för	alla	gemensamt	skolämne,	utgående	 från	 förändringar	 i	 samhället.	
Syftet	är	att	undersöka	de	samhälleliga	motiven	för	inrättandet	av	huslig	ekonomi	som	skolämne,	
vad	 skolämnet	 skulle	 bidra	med	 och	 hur	 argumenten	 för	 och	 innehållet	 i	 skolämnet	 förändrats	
över	tid.	Ett	ytterligare	syfte	är	att	undersöka	vilka	elevgrupper	som	ansågs	behöva	detta	skoläm-
ne	och	hur	denna	syn	har	förändrats	över	tid.	Forskningsfrågorna	är	följande:		•	Vilka	personer	och	
organisationer	var	aktiva	med	att	driva	frågan	om	behovet	av	skolämnet	huslig	ekonomi	och	med	
vilka	argument?		•	Hur	beskrivs	behovet	av	huslig	ekonomi	i	statliga	dokument	för	olika	skolformer	
från	skolämnets	införande	för	vissa	elevgrupper	tills	det	blir	ett	skolämne	för	alla	elever?		Utbild-
ningen	påverkas	av	för	tiden	gällande	normer	och	tankesätt	både	vad	beträffar	hur	och	för	vem	
undervisningen	ordnas.	I	läroplanerna	återspeglas	det	dåvarande	tänkesättet	i	samhället,	och	där-



för	 kommer	dessa	 att	 vara	 centrala	 källor,	 liksom	kommittébetänkanden	 i	 vilka	man	 som	oftast	
kan	ta	del	av	diskussionen	och	motiveringarna	för	besluten.	Innehållet	i	 läroplanerna	för	skoläm-
net	 huslig	 ekonomi	 kommer	 jag	 att	 analysera	 enligt	 tematisk	 textanalys.	 Arbetet	 bottnar	 sig	 på		
Goodsons	modell	för	utveckling-	och	etablering	av	ett	skolämne.		Ett	ökat	kunnande	inom	hygien	
och	näringsfrågor	var	ursprungligen	ett	av	motiven	för	att	bilda	skolämnet	huslig	ekonomi.	Upp-
fattningen	 i	 samhället	 om	arbetsfördelningen	både	 i	 hemmen	och	 i	 arbetslivet	mellan	män	och	
kvinnor	har	påverkat	skolämnet	huslig	ekonomi.	 I	de	förväntade	resultaten	framgår	 i	vilken	utst-
räckning	skolämnet	huslig	ekonomi	infördes	i	skolan	och	vilka	faktorer	som	påverkade	att	ämnet	
blir	ett	 för	alla	gemensamt	ämne.	Övriga	resultat	är	vilka	personer	och	organisationer	var	 föres-
pråkare	för	ämnet	och	hur	det	argumenterades	för.	
	
	
Minna	Autio,	Sanna	Sekki	&	Taru	Lindblom	/		Helsingin	yliopisto			
Kotitalousopettajat	ruoka-	ja	kestävyyskasvattajina	–	kasvisruokapainotteisuutta,	koulutushaas-
tetta	sekä	oppiaineyhteistyön	merkitystä			
	
2020-luvun	kotitalousopetuksessa	yhä	tärkeämmäksi	teemaksi	on	nousemassa	arjen	kestävyystai-
tojen	 opetus.	Kestävä	 ruokapedagogiikka	 sekä	 siihen	 läheisesti	 kytkeytyvät	 kodin	 ekologisen	 ta-
loudenpidon	taidot	ovat	yhteiskunnan	kehityksen	kannalta	keskeisiä	–	kun	tavoitellaan	1.5	asteen	
elämäntyyliä.	Kotitaloustiede	yhdessä	lähitieteiden	kanssa	(mm.	kulutus-,	ruoka-	ja	perhetutkimus	
sekä	 kasvatustiede)	 tarjoaa	 tieteellisen	 pohjan	 kotitalousopetukselle.	 Kotitalousopetus	 on	 ollut	
ruokapainotteista	ja	siten	ruoka-	ja	ravitsemuskasvatus	ovat	olleet	keskeisiä	tutkimuskohteita	alal-
la	 (mm.	Murphy	 2011,	Höijer	 et	 al.	 2011,	 Janhonen	2016,	Worsley	 ym.	 2016,	 Ronto	 ym.	 2017).	
Kestävyyden	 ajattelutapa	 	 kotitalousopetuksessa	 on	 pohjannut	 säästäväisyyden	 ja	 taloudellisuu-
den	 ajattelulle	 (mm.	 Øvrebø	 2015)	 ja	 ekologinen	 kestävyys	 (ml.	 kestävyyskasvatus)	 on	 noussut	
tutkimuskohteeksi	paljolti	2010-luvulla	(mm.	Dewhurst	&	Pendergast	2011;	Øvrebø	2015,	Haapala	
ym.	2014,	Elorinne	ym.	2020).		Tarkastelemme	esityksessä,	miten	peruskoulussa	toimivat	kotitalo-
usopettajat	näkevät	ruoka-	ja	kestävyyskasvatuksen	tavoitteet	ja	merkityksen	työssään.	Empiirinen	
aineisto	koostuu	keväällä	2020	toteutetusta	kyselystä	(n=153),	jonka	kautta	avaamme	kotitaloutta	
opettavien	näkemyksiä	opetettavista	teemoista,	kuten	ruoka,	asuminen,	vaatteet	ja	kuluttaminen	
osana	kestävyyttä.	Tarkastelemme	myös	opettajien	näkemyksiä	kestävyyskasvatuksesta	yleisesti.			
Tutkimuksen	mukaan	enemmistö	opettajista	 tunnistaa	 ruoan	kestävyyteen	 liittyviä	ajankohtaisia	
kysymyksiä.	 Suosittuja	 ruokakasvatuksen	 teemoja	 ovat	 kasvisproteiinit,	 hävikkiruoka,	 lähiruoka	
sekä	 satokausiajattelu.	 Näiden	 teemojen	 avulla	 paneudutaan	 ilmastonäkökulmaan	 ja	 eri	 raaka-
aineiden	 ympäristövaikutuksiin	 sekä	 harjoitellaan	 ympäristön	 kannalta	 kestävämpien	 valintojen	
tekemistä	omassa	arjessa.	Kestävyyteen	liittyviä	teemoja	huomioidaan	opetustyössä	kotitalouden	
eri	sisältöalueilla.	Kestävyyskasvatusta	toteutetaan	usean	oppiaineen	yhteistyönä	ja	opettajat	te-
kevät	yhteistyötä	mieluiten	biologian	 ja	yhteiskuntaopin	kanssa.	Vain	23	%	opettajista	oli	 samaa	
mieltä	siitä,	että	koulutus	antaa	riittävät	valmiudet	kestävyyskasvatuksen	opetukseen.	Tämä	aset-
taa	haasteen	opettajankoulutukselle.	
	
	
Charlotta	Böhlström	/	Åbo	Akademi				
Matens	betydelse	för	barnkalaset		
	
Att	fira	födelsedag	tillsammans	med	sina	kompisar	är	nästan	en	självklarhet	bland	barn	idag.	Från	
att	ha	varit	en	tillställning	i	hemmet	för	barn	i	högre	samhällsklasser	har	barnkalas	blivit	en	obliga-



torisk	fest	där	valmöjligheterna	vid	organiseringen	är	otaliga.	Det	som	dock	har	varit,	och	fortfa-
rande	 är,	 gemensamt	 för	 de	 flesta	 barnkalasen	 är	 serveringen.	Man	 kan	 dra	 den	 slutsatsen	 att	
även	om	kalasen	kan	se	olika	ut,	bjuds	det	alltid	på	något	ätbart.	 I	början	var	 födelsedagstårtan	
med	ljus	ett	viktigt	inslag	på	kalasen	medan	den	idag	kan	ersättas	av	till	exempel	glass	eller	andra	
bakverk.			Att	barnkalas	firas	på	så	många	olika	sätt	idag	har	väckt	mitt	intresse	för	kalasets	bety-
delse	 och	 vad	maten	 som	bjuds	 på	 kan	 berätta	 om	 familjens	mattraditioner.	 Jag	 vill	 undersöka	
vilken	typ	av	mat	barnkalasen	innehöll	tidigare	och	jämföra	det	med	maten	på	dagens	barnkalas.	
Matens	betydelse	för	kalaset	är	också	av	intresse.	Är	maten	avgörande	för	om	kalaset	ska	klassifi-
ceras	som	ett	lyckat	kalas?			Syftet	för	undersökningen	är	att	ta	reda	på	vilka	matminnen	dagens	
föräldrar	(föräldrar	till	barn	i	åldern	4–10	år)	förknippar	med	kalas	i	sin	barndom.	Genom	att	un-
dersöka	matminnen	 fås	 även	en	 förståelse	 för	matens	betydelse	 för	barnkalas.	 	 	Utgående	 från	
syftet	har	följande	forskningsfrågor	utformats.		1.Vilken	typ	av	maträtter	och	bakverk	serverades	
under	kalasen?	2.Hur	upplevdes	matsituationen	under	kalasen?	3.Vem	planerade,	köpte	och	tilla-
gade	kalasmaten?		Datainsamlingen	görs	som	en	intervju	med	föräldrar	till	barn	i	åldern	4–10	år.	
För	att	väcka	minnen	hos	informanterna	används	fotografier	från	deras	barndomskalas	som	stöd	
för	intervjun.	Det	empiriska	materialet	analyseras	med	hjälp	av	en	narrativ	analys.				Studien	ingår	i	
min	doktorsavhandling	 vars	övergripande	 syfte	är	 att	undersöka	hur	 fenomenet	barnkalas,	med	
fokus	på	mat,	upplevs	idag	av	föräldrar	och	lärare.	De	två	övriga	studierna	fokuserar	på	föräldrar-
nas	upplevelser	av	barnkalas	 idag	och	på	kalas	ur	skolans	och	 lärarens	perspektiv.	För	att	kunna	
jämföra	dagens	barnkalas	med	kalas	då	dagens	föräldrar	var	barn,	är	tanken	att	intervjua	samma	
informanter	i	den	första	och	andra	studien.	Den	tredje	studien	tar	fasta	på	kalas	ur	pedagogernas	
perspektiv	 och	 vilka	 lärandemål	 de	 upplever	 som	 viktiga	 i	 sin	 verksamhet	 när	 det	 kommer	 till	
barnkalas	och	kalasmat.	
	
	
Linda	Qvarnström	/	Åbo	Akademi		
Mat(b)ordet		
	
Måltiden	handlar	om	gemenskap,	att	mätta	magar	och	bygga	relationer	men	måltidsgemenskapen	
är	hotad	eftersom	vi	har	allt	mera	bråttom.	Ensamhet	ökar	och	bland	äldre	 finns	ensamboende	
som	mot	sin	vilja	äter	utan	sällskap	dagligen.	Att	äta	tillsammans	skapar	rutin	i	vardagen.	Kan	man	
äta	 tillsammans	virtuellt	och	den	vägen	hålla	kontakten	samt	öka	måltidsgemenskapen?	 	Denna	
studie	 fokuserar	på	virtuell	måltidsgemenskap	bland	pensionerade	seniorer.	Andelen	äldre	ökar,	
tekniska	lösningar	utvecklas	hela	tiden,	ensamheten	växer	-	behöver	fysisk	distans	längre	medföra	
social	distans?	Den	teoretiska	referensamen	inkluderar	det	sociala	med	måltiden,	äldres	måltids-
preferenser	och	virtuella	möten.		Syftet	med	studien	är	att	öka	måltidsgemenskap	och	ta	reda	på	
upplevelser	om	att	äta	tillsammans	virtuellt	bland	äldre.	Five	Aspects	Meal	Model-	modellen,	som	
är	utvecklad	vid	Örebro	Universitet	för	att	beakta	restaurangmåltidens	olika	aspekter	har	använts	
som	utgångspunkt	 för	 att	 bygga	 upp	 studien.	 Forskningsfrågorna	 är:	 Vilka	 positiva	 och	 negativa	
aspekter	finns	med	den	virtuella	måltiden?,	Hur	kan	aspekterna	av	FAMM-modellen	ersättas	vir-
tuellt?,	Ökas	matlusten	av	virtuella	måltider?		Den	empiriska	delen	av	studien	är	en	aktionsforsk-
ning	och	FAMM-modellen	har	genomsyrat	den	kvalitativa	undersökningen,	där	seniorer	intervjua-
des	om	olika	aspekter	av	upplevelsen	om	att	äta	tillsammans	virtuellt.	Deltagandet	var	frivilligt	och	
undersökningen	utfördes	genom	att	deltagarna	skickades	recept	via	e-post	samt	tillredde	en	mål-
tid	hemma	hos	sig	och	satte	sig	sedan	ner	för	att	samtala	och	äta	samma	mat	via	bildsamtalsprog-
rammet	Zoom.	Resultatet	visar	att	virtuell	gemenskap	går	att	skapa	för	seniorer	via	gemensamma	
intressen.	Motiverande	 teman	 i	denna	undersökning	var	att	 äta	 tillsammans,	 att	 få	 sällskap	och	



diskutera	med	andra	samt	nyhetsvärdet	som	tekniken	medförde.		Detta	pilotprojekt	är	en	möjlig	
intervention,	för	att	minska	ensamhet	och	öka	måltidsgemenskap	bland	äldre	genom	att	äta	till-
sammans	virtuellt.	Detta	kunde	vara	ett	försök	att	föra	samman	familjer,	 liksinnade	seniorer	och	
eventuellt	också	vårdpersonal	och	kunder	för	en	gemensam	måltid	-	på	distans.	Slutsatser	är	att	
även	äldre	är	beredda	att	använda	teknik	och	villiga	att	pröva	på	nytt.	Att	äta	tillsammans	virtuellt	
kan	vara	något	att	beakta	 inom	vuxenutbildningar.	 Jag	hoppas	också	att	resultatet	av	denna	un-
dersökning	kan	användas	inom	utvecklingen	av	äldreomsorgen.	
	
	
Kati	Oikarinen	/	Helsingin	yliopisto			
Yhdenvertaisuuden	rakentuminen	kotitalousluokan	multimodaalisessa	vuorovaikutuksessa			
	
Moninaistuva	yhteiskunta	 ja	kouluyhteisö	sekä	perusopetuksen	opetussuunnitelmasta	kumpuava	
vaatimus	 yhdenvertaisuuden	 edistämisestä	 heijastuvat	 opettajan	 työn	 arkeen.	 Esitys	 pohjautuu	
väitöskirjatutkimukseeni,	 jonka	 tavoitteena	on	 tunnistaa	 ja	 ymmärtää	 yhdenvertaisuuden	 raken-
tumista	 sukupuolen	 ja	 kielellisen	moninaisuuden	 näkökulmasta	 kotitalousluokan	 vuorovaikutuk-
sessa.	 Esittelen	 tulevaa	 tutkimusta	 kokonaisuutena	 ja	 etenkin	 videointia	 tutkimusmenetelmänä.	
Kotitalous	 toiminnallisena	 ja	 vuorovaikutuksellisena	 oppiaineena	 asettaa	 opettajalle	 haasteita	
huomata	kaikkea	luokassa	tapahtuvaa.	Videointi	mahdollistaa	vuorovaikutuksen	yksityiskohtaisen	
tarkastelun	 ja	sen	avulla	näkymätön	voidaan	nostaa	näkyväksi.	Väitöstutkimus	koostuu	kolmesta	
osatutkimuksesta,	 joista	ensimmäinen	tulee	tarkastelemaan	yhdenvertaisuuden	rakentumista	su-
kupuolen	ja	sukupuolittavien	käytänteiden	näkökulmasta.	Sukupuolittuneisuutta	on	vaikea	tunnis-
taa	sen	arkisuuden	takia	tai	käytänteet	voivat	olla	tiedostamattomia.	Toinen	osatutkimus	tarkaste-
lee	monikielistä	kotitalousluokkaa	 ja	 sitä,	miten	opettaja	 ja	oppilaat	käyttävät	puhetta,	 kehoa	 ja	
materiaa	 vuorovaikutuksessa	 luodakseen	 jaettua	 yhteisymmärrystä	 ja	 yhdenvertaisuutta.	 Lisäksi	
tutkimuksessa	tarkastellaan	sukupuolen	ja	monikielisyyden	limittymistä	toisiinsa	ja	sitä,	mikä	vuo-
rovaikutuksessa	kenties	toiseuttaa,	sulkee	pois	tai	 luo	konflikteja.	Tämän	 laadullisen	tapaustutki-
muksen	 informantteina	 ovat	 pääkaupunkiseudun	 koulussa	 työskentelevä	 kotitalousopettaja	 ja	
hänen	 kaksi	 7.	 luokan	 opetusryhmää.	 Tutkimusaineisto	 kerätään	 videokuvaamalla	 kotitalousluo-
kan	opetuskertoja	helmi-huhtikuussa	2021.	Aineiston	analysoinnin	viitekehys	rakentuu	ajatuksesta	
vuorovaikutuksen	 monikanavaisuudesta	 eli	 multimodaalisesta	 vuorovaikutuksesta.	 Kielen	 lisäksi	
rakennamme	merkityksiä	myös	käyttämällä	kehoa,	eleitä,	ilmeitä	ja	asentoja	sekä	ympäristöä,	tilaa	
ja	materiaa.	Tutkimukseni	lähtökohdat	paikantuvat	kotitaloustieteen,	feministisen	pedagogiikan	ja	
kulttuurisesti	 responsiivisen	 pedagogiikan	 kentille.	 Tutkimus	 lisää	 ymmärrystä	 kotitalouden	 ai-
neenopetuksen	ja	luokan	vuorovaikutuksen	moniulotteisuudesta	ja	tarjoaa	opettajille	työvälineitä	
erilaisten	oppilaiden	yhdenvertaiseen	kohtaamiseen.	
	
	
Sonja	Anttila	/	Helsingin	yliopisto		
Näkökulmia	Helsingin	yliopiston	Kotitalousopettajan	opintosuunnan	Tasa-arvo-	 ja	yhdenvertai-
suussuunnitelman	kehittämistyöstä						
	
Helsingin	 yliopiston	 Kotitalousopettajan	 opintosuunnan	 ensimmäisen	 tasa-arvo-	 ja	 yhdenvertai-
suussuunnitelman	valmistelu	aloitettiin	syyskuussa	2020	ja	suunnitelma	on	nyt	viimeistelyvaihees-
sa.	 Suunnitelman	 tekemisessä	 ovat	 olleet	 mukana	 opintosuunnan	 henkilökunta,	 perustutkinto-
opiskelijat	 ja	tohtorikoulutettavat.	Kaikki	suunnitelman	tekemiseen	osallistuneet	ryhmät	tunnisti-
vat	 sekä	hyviä	käytänteitä	että	kehitettäviä	asioita	opintosuunnan	 toiminnassa	 ja	 tilaratkaisuissa	



näihin	teemoihin	liittyen.			Opintosuunta	on	naisvaltainen	yhteisö	ja	on	tärkeää	tarkastella	millaisia	
sukupuolittuneita	 käytäntöjä	 toimintaan	 liittyy.	 Puolet	 perustutkinto-opiskelijoille	 tehtyyn	 kyse-
lyyn	vastanneista	ei	ollut	kohdannut	epätasa-arvoon	tai	yhdenvertaisuuteen	liittyviä	haasteita.	Ne	
vastaajat,	 jotka	olivat	 tunnistaneet	haasteita,	mainitsivat	 sukupuoleen,	opiskelijan	 taitotasoon	 ja	
keskinäiseen	vuorovaikutukseen,	 sairauspoissaoloihin,	etätyöskentelyyn	sekä	opettajien	 lähestyt-
tävyyteen	liittyviä	haasteita.	Henkilökunnan	osalta	toiveet	liittyivät	kuulluksi	tulemiseen	erilaisissa	
työhön	 liittyvissä	 kohtaamisissa,	 koulutustarpeisiin	 tasa-arvon	 ja	 yhdenvertaisuuden	 teemoihin	
liittyen,	 tohtorikoulutettavien	 osallisuuden	 kokemuksiin,	 opetusjärjestelyiden	 tasa-arvoiseen	 to-
teuttamiseen	 ja	 opetustyön	 tasa-arvoisuutta	 edistäviin	 käytäntöihin.	 Lisäksi	 todettiin,	 että	 tasa-
arvo-	ja	yhdenvertaisuusteemat	tulee	huomioida	tutkimuksen	osalta	ja	opetussuunnitelmatyössä.				
Kotitaloustieteessä	 ja	 -	 opetuksessa	 on	 paljon	 sisältöjä,	 kuten	 esimerkiksi	 perhe-	 ja	 kulutusasiat	
sekä	ruokakasvatus,	 joissa	 tasa-arvo	 ja	yhdenvertaisuusteemat	ovat	 luontevasti	 läsnä,	mutta	 toi-
saalta	 ne	 voivat	myös	 helposti	 jäädä	 huomioimatta.	 Tasa-arvo-	 ja	 yhdenvertaisuussuunnitelman	
viemisestä	 käytännön	 toiminnaksi	on	kirjattava	 suunnitelmaan	 toimenpiteitä	aikatauluineen.	 Su-
kupuolitietoinen	 opetus	 opintosuunnan	 kursseilla	 ja	 sellaisten	 tietojen	 ja	 taitojen	 opettaminen,	
joilla	opiskelijat	pystyvät	itse	myöhemmin	toteuttamaan	sukupuolitietoista	opetusta	omassa	työs-
sään	ovat	keskeisiä.	Tulevien	opettajien	koulutuksessa	on	kiinnitettävä	huomio	paitsi	yhdenvertai-
suustaitojen	vahvistamiseen	ja	normien	tunnistamiseen	myös	valmiuksiin,	joilla	opettaja	voi	puut-
tua	 syrjintään	 koulumaailmassa.	 Kotitaloustieteellä	 ja	 –	 opetuksella	 on	 loistavat	mahdollisuudet	
edistää	tasa-arvon	toteutumista	yhteiskunnassa	sukupuolitietoisten,	rasisminvastaisten	 ja	yhden-
vertaisuutta	edistävien	toimintatapojen	myötä.	
	
	
Hille	Janhonen-Abruquah	&	Helena	Soljanto			
Taidon	oppimisen	ja	opettamisen	haasteita	uudessa	normaalissa			
	
Oppimisen	voidaan	ajatella	 tapahtuvan	 joko	yhtä	aikaa	 toisen	kanssa	 (synkronisesti)	 tai	 vapaasti	
omassa	tahdissa	(asynkronisesti).	Oppimisympäristö	voi	puolestaan	olla	joko	fyysinen	tila	tai	virtu-
aalinen	todellisuus.	Tällaisen	nelikentän	avulla	hahmotamme	sitä	oppimisen	modaalista	muutosta,	
johon	koronapandemian	myötä	päädyimme.	Näkökulmamme	taidon	oppimisen	muutokseen	nou-
see	 oman	 yliopisto-opettajuutemme	 kokemusten	 kautta.	 Kalenterivuonna	 2020	 opetimme	 kym-
mentä	eri	opintojaksoa	kasvatustieteen	kandi-	ja	maisteriohjelmissa	kotitalouden	opintosuunnas-
sa.	Näistä	 jokainen	toteutettiin	uudella	tavalla.	 	Oppimisen	siirryttyä	yhä	enemmän	fyysisistä	op-
pimisympäristöistä	virtuaalisiin	oppimisen	tiloihin	pedagogisen	suhteen	rakentuminen	ja	ylläpitä-
minen,	yhteisöllisyyden	muodostuminen	ja	vertaisoppimisen	mahdollisuuksien	luominen	haastoi-
vat	 opettajaa.	 Taidon	oppimisessa	mestari-kisälli	 –asetelma	 tai	 ekspertti-noviisi	 –suhde	oli	mah-
dollista	rakentaa	virtuaalisestikin,	mutta	vaati	uusia	toimintatapoja.	Havainnollistamisen	mahdolli-
suudet	virtuaalisessa	todellisuudessa	vaativat	edelleen	kehittämistä.	Yksilöllisesti,	omalla	ajalla	 ja	
itse	 valitussa	 paikassa,	 tapahtuva	oppiminen	 vaikkapa	 kirjastossa	 tai	 kotona	 sai	 rinnalleen	myös	
muita	fyysisiä	oppimisympäristöjä.	Virtuaalisista	oppimisympäristöistä	tuttu	Moodle	sai	haastajak-
si	 uusia	 digitaalisia	 ympäristöjä.	 Nelikentän	 avulla	 voi	 hahmottaa	myös	 pedagogisten	 välineiden	
käytön	 muutosta.	 Fyysisen	 oppimisympäristön	 välineet	 eroavat	 virtuaalisen	 oppimisympäristön	
välineistä.	Opettajaksi	opiskelevien,	 kuten	heidän	opettajiensakin,	 tuleekin	hallita	 yhä	enemmän	
erilaisia	pedagogisia	välineitä	ja	ottaa	niitä	myös	rohkeasti	käyttöön.		Uudessa	normaalissa	on	pal-
jon	vanhaa,	mutta	myös	uusien	kokeilujen	tuottamaa	muutosta.	Tulevien	opintojaksojen	suunnit-
telun	 näkökulmasta	 lienee	 olennaista	 ottaa	 huomioon,	 että	 opiskelijan	 opinnot	 sisältävät	 niin	



omaan	 tahtiin	 opiskelua	 kuin	 opintoja	 samaan	 tahtiin	 toisen	 kanssa	 ja	 että	 opinnot	 toteutuvat	
monipuolisesti	erilaisissa,	niin	fyysisissä	kuin	virtuaalisissakin,	oppimisympäristöissä.	
	
Silpa	Maria	Pöntinen	/	Helsingin	yliopisto			
Oppiaineyhteistyö	–	aineenopetusta	ja	aiheenopetusta		
	
Tämä	 esitys	 pohjautuu	 väitöskirjatutkimukseeni	 (Pöntinen,	 2019),	 joka	 kohdistui	 oppiaineyhteis-
työhön	 aineenopettajaopiskelijoiden	opetusharjoittelussa.	Oppiaineyhteistyöllä	 tarkoitan	 kahden	
tai	useamman	aineen	opettajien	(keskinäistä)	tai	opettajien	ja	oppilaiden	(välistä)	yhteistoimintaa,	
jonka	päämääränä	on	edistää	osallistujien	oppimista	ja	luoda	uusia	käytäntöjä.		Tutkin	väitöskirjas-
sani	oppiaineyhteistyön	toteutumista	–	esteitä,	edellytyksiä	 ja	mahdollisuuksia.	Teoreettinen	tar-
kastelu	kohdistui	oppimisen	 sosiaaliseen	 luonteeseen,	 kollektiiviseen	asiantuntijuuteen	 ja	 siihen,	
miten	 oppiaineyhteistyö	 voi	 edistää	 oppimisen	 siirtovaikutusta.	 Tutkimus	 oli	 laadullinen	 tapaus-
tutkimus.	Sen	aineisto	koostui	ryhmäkeskusteluista,	haastatteluista	ja	palautepalaverikeskusteluis-
ta.	 	Tutkimus	osoitti,	että	oppiaineyhteistyölle	on	monia	esteitä	ja	sen	toteuttaminen	opetushar-
joittelussa	 oli	 vähäistä.	 Tutkittavat	 suhtautuivat	 siihen	 kuitenkin	 pääsääntöisesti	 myönteisesti.	
Keskeisimmiksi	 oppiaineyhteistyön	 esteiksi	 ja	 edellytyksiksi	 osoittautuivat	 erilaiset	 hallinnolliset	
tekijät,	tutkittavia	koskevat	henkilökohtaiset	ominaisuudet	sekä	voimavarat.			Työyhteisön	merki-
tys	oppiaineyhteistyön	toteutumisen	kannalta	osoittautui	tärkeäksi	tekijäksi.	Koulun	toimintakult-
tuuri	 ilmenee	 kouluyhteisön	 käytännöissä.	 Yksi	 keskeinen	 tutkimustulos	 tiivistyi	 oppiaineyhteis-
työn	intensiteettiin.	Jotta	se	voisi	kasvaa,	tulee	yhteistoiminnan	lisääntyä	ja	olla	osa	koulun	toimin-
takulttuuria.	 Oppiaineyhteistyön	 intensiteetin	 ollessa	 vähäistä	 painottuu	 se	 aineenopetukseen.	
Intensiteetin	kasvaessa	eri	aineiden	opettajien	yhteissuunnittelu	lisääntyy	ja	edetään	laajan	yhtei-
sen	 oppimiskokonaisuuden	 toteuttamiseen	 samanaikaisopetuksena.	 Aiheenopetusta	 on	 esimer-
kiksi	perusopetuksen	monialaisten	oppimiskokonaisuuksien	opetus.	Sen	toteuttamisessa	tarvitaan	
oppiaineyhteistyötä.	 	 Pöntinen,	 S.	M.	 (2019).	Oppiaineyhteistyö	opetusharjoittelussa.	 Tapaustut-
kimus	aineenopettajakoulutuksesta.	Helsinki:	Helsingin	yliopisto.	
	
	


