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1 Johdanto 
 

Teemme arjessa päivittäin valintoja esteettisin perustein. Valinnat perustuvat 

aistihavainnoille, jotka jollain tavalla hätkähdyttävät esimerkiksi värinsä, muo-

tonsa, makunsa, tuoksunsa tai tuntumansa vuoksi. Voimme valita kauniimman 

työvälineen käytännöllisemmän sijaan tai mieluisamman värisen vaatteen edul-

lisemman sijaan. Estetiikan näkökulmasta katsottuna arkisetkin asiat voivat 

näyttää kauniilta. Kauneus on kuitenkin katsojan silmässä, kuten sanotaan ja 

jokainen voikin muodostaa oman arvionsa arjen esteettisestä olemuksesta. 

Kaunista, värikästä, maistuvaa ja tuoksuvaa ruokaa syödään mielellään ja nau-

titaan kaikilla aisteilla. Mitä estetiikasta koulussa opetetaan ja kuinka sitä voi-

daan opettaa? Tätä lähdimme pohtimaan opetuskokeilun näkökulmasta.  

Tieto- ja viestintäteknologia on osa arkipäivää ja lapset ja nuoret ovat tottuneita 

verkossa toimijoita. Kännykät, erilaiset päätelaitteet ja sosiaalisen median so-

vellukset ovat kytkeytyneet jo niin vahvasti erityisesti nuorten arkeen, että niitä 

pidetään jo melkein itsestäänselvyytenä ja siksi teknologian apuna käyttäminen 

koulussa oppimisen välineenä on vahvasti nykyaikaa. Nuoret ovat aktiivisia me-

diankäyttäjiä ja käyttävät kommunikaatioteknologiaa päivittäin, joten samalla 

myös opettajien teknologiset taidot ja käyttökokemus olisi hyvä pitää mukana 

kehityksessä, jotta uudet innovaatiot tukisivat myös opetusta ja oppimista. 

Tässä tutkielmassa kuvaamme opetuskokeilua, joka toteutettiin eteläsuomalai-

sessa peruskoulussa. Koulu on varustettu uusimmalla opetusteknologialla ja 

esimerkiksi älytaulun pedagogisia käyttömahdollisuuksia kehitetään siellä aktii-

visesti. Toteuttamassamme projektissa seiskaluokkalaiset tutustuvat arjen este-

tiikan käsitteeseen ja ruoan estetiikkaa havainnollistetaan koulun käyttämää 

opetusteknologiaa hyödyntävän oppimistehtävän avulla. Projektin toteuttamis-

tapa saattaa olla tämän koulun oppilaille ehkä opetusteknologian käytön kannal-

ta arkipäivää, mutta meille tulevaisuuden opettajille se on haaste ja mahdolli-

suus oppia uudenlaisia tapoja toimia nykyaikaista teknologiaa hyödyksi käyttä-

en.  
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2 Opetuskokeilua ohjaavat oppimiskäsitykset 
 

Opetuskokeilukoulussa korostetaan oppilaan mahdollisuuksia oppia erilaisin 

työtavoin sekä kannustetaan oppilaita ottamaan vastuuta omasta oppimises-

taan. (Opetuskokeilukoulun opas, 2013–2014). Tavoitteenamme on antaa oppi-

laille mahdollisuus oppia asioita erilaisilla tavoilla. Näin he pystyvät myös hyö-

dyntämään aikaisemmin oppimaansa ja luomaan uutta aineistoa, josta on hyö-

tyä itselle sekä muille oppilastovereille. 

 

2.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys  

Konstruktivistisessa oppimisessa korostetaan oppilaan omaa aktiivisuutta op-

pimisessa. Oppilas käy läpi aikaisemmin oppimaansa ja rakentaa tämän kautta 

uutta tietoa. Oppilaan käsitykset asioista sekä ilmiöistä muuttuvat ja tarkentuvat. 

Asioiden ymmärtäminen on tärkeämpää kuin pintapuolinen oppiminen tai ulkoa 

opettelu. Opettajan rooli oppimisessa on antaa näkökulmia sekä tukea oppimis-

ta. Opettaja pyrkii löytämään keinoja motivoida oppilaita ajattelemaan ja työs-

tämään tietoa. (Kauppila, 2007, ss. 40, 43.)  

Valitsimme opetuskokeiluamme ohjaavaksi oppimiskäsitykseksi konstruktivisti-

sen oppimiskäsityksen, koska se tukee hyvin kotitaloudenopetusta. Kotitalou-

denopetuksessa pidetään tärkeänä, että oppilas oppii etsimään tietoa ja sovel-

tamaan sitä arkielämän eri tilanteissa. Kotitaloudessa on tarkoitus perehtyä mo-

nin tavoin hyvinvointia parantaviin asioihin oppilaan omassa arjessa. Tärkeänä 

pidetään muun muassa taitoa suunnitella aterioita erilaisiin tilanteisiin. Oppilailta 

odotetaan, että he kykenevät hyödyntämään tietoa monista eri lähteistä sekä 

pohtimaan erilaisten lähteiden luotettavuutta. (POPS, 2004, ss. 250–251.) 
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2.2 Sosiokonstruktivistiset opetusmenetelmät 

 
 
Kun konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen otetaan mukaan sosiaalinen ulot-

tuvuus ja vuorovaikutus, puhutaan sosiokonstruktivistisesta oppimisnäkemyk-

sestä, jonka mukaan oppiminen konstruoidaan eli rakennetaan vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa (Kauppila, 2007, s. 48). 

 
Sosiokonstruktivistisessa oppimisessa oppilaita ohjataan itse tuottamaan ja ke-

hittämään tietoa. Tietoa ei vain rakenneta vaan sitä jaetaan toisten oppilaiden 

kanssa, sekä tuetaan muita oppilaita heidän oppimisessaan. Oppilaat voivat 

tuntea olonsa turvallisiksi ja vapautuneiksi. Sosiokonstruktivistisen näkemyksen 

mukaan voidaan käyttää joustavasti erilaisia työtapoja. Oppimisen aikana tär-

keää on jokaisen itsetunnon vahvistaminen. Jokaisen mielipiteitä, tietoa ja ideoi-

ta arvostetaan. (Kauppila, 2007, ss. 185–187.) 

 

Sosiokonstruktivistisissa opetusmenetelmissä on tärkeä osa vuorovaikutuksella 

ja yhteistyöllä. Oppilas pääsee hahmottamaan käsiteltävää ilmiötä omakohtai-

sesti, mutta oppiminen vahvistuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Opetus on 

onnistunut, jos oppilas kokee opiskelun antoisaksi ja mielekkääksi. Sosiokon-

struktivistisessa oppimisessa työtavoilla halutaan virittää oppimishaluja. Työta-

vat tapahtuvat sosiaalisissa tilanteissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Tämä vuorovaikutus edistää oppilaan sosiaalisia taitoja, rakentaa yhteistyötä ja 

lisää sosiaalista joustavuutta. Oppilaat pääsevät työskentelemään erilaisilla op-

pimistyyleillä ja yhdessä voidaan edistää tiedon arviointia sekä soveltaa opittua 

käytäntöön. Kun työtavat on valittu oikein, niillä tuetaan oppilaan itseohjautu-

vuutta ja annetaan hänen ottaa itse vastuuta omasta oppimisestaan. (Kauppila, 

2007, ss. 184–185.) 

 

 

2.3 Kokemuksellinen oppiminen ja reflektio oppimisen tukena 

 
Kokemuksellisessa oppimisessa otetaan henkilökohtaiset kokemukset, tunteet 

ja reaktiot oppimisen materiaaliksi. Oppilaan oma kokemus nostetaan keskei-

seen asemaan. Eri osien avulla rakennetaan uutta tietoa. Omaa toimintaa pyri-
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tään prosessin aikana arvioimaan ja reflektoimaan. Teoriaa ja käytännön ajatte-

lua ei eroteta toisistaan, vaan niiden kautta luodaan uusia sääntöjä, joita voi-

daan soveltaa uusiin tilanteisiin. Monia asioita voi olla vaikea oppia ilman koke-

muksellista oppimista. Erilaisia kokemuksellisia opetusmenetelmiä ovat muun 

muassa roolipeli, draama sekä tarinat ja todellisen elämän ongelmat. (Hakka-

rainen, Bollström- Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005, ss. 23, 277.) 

 
 
Reflektio koostuu kokemuksesta ja reflektiivisestä toiminnasta. Reflektio on seu-

rausta kokemuksesta. Reflektion avulla ihminen pyrkii rekonstruoimaan koke-

muksensa ja arviomaan sitä ymmärtääkseen asioita uudella tavalla. Reflektios-

sa uutta kokemusta peilataan aiempaan tietoon ja kokemuksiin. Näin voidaan 

arvioida uutta tietoa vanhan tiedon valossa ja rakentaa uutta tietoa. (Harju & 

Kumpulainen, 2009, s. 108.) 

 

Reflektioprosessissa oppilas pyrkii löytämään uusia näkökulmia omista ajattelu- 

ja tunneprosesseitaan. Hän käsittelee niitä asioita, joita hän on kokenut, mitä 

hän tietää ja osaa. Tämän kautta oppilas tulee tietoiseksi siitä, mitä hän tietää ja 

mitä ei. Samalla hän pystyy jäsentämään tietoaan ja voi saada suuntaa siihen 

mihin opiskelua tulee kohdentaa. Jotta oppilas kykenee omaksumaan uusia ja 

syvällisiä ajatuksia, vaatii se aikaa ja opettajan tukea. Myös palaute on tärkeää. 

(Pruuki, 2008, ss. 29–30.) 

 

Valokuvaus reflektion apuna  

 

Valokuvaus on hyvä keino saada tallennettua erilaisia arjen tilanteita (Manninen 

& Palojoki, 2012, s.88). Valokuvien avulla on mahdollista tarkastella maailmaa 

toisen ihmisen silmin ja ymmärtää kuinka muut ihmiset hahmottavat oman maa-

ilmansa (Janhonen-Abruquah, 2010, s.60). Power (2003) korostaa Janhonen-

Abruquahin (2010, s.60) mukaan, että kuvat antavat muille enemmän tietoa 

kuin pelkät sanat. Gold (2004) puolestaan Janhonen- Abruquahin (2010, s. 60) 

mukaan tuo esiin valokuvien sosiaalistavan vaikutuksen. Hänen mielestään va-

lokuvia ottamalla ja jakamalla ne muiden kanssa pystytään rakentamaan sosi-

aalisia suhteita.  
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Kuvat auttavat oppilasta omien kokemusten ja mielipiteiden ilmaisussa. Jokai-

sen kuvan avulla pystyy välittämään jonkin tieto- ja tunnesisällön. Opetuksessa 

valokuvat toimivatkin oppimisen virittämisenä, opittavan asian havainnollistami-

sena ja omien kokemusten jakamisen välineenä. Valokuvien avulla oppilaiden 

ymmärrys laajenee ja oppiminen edistyy. Kuvat edellyttävät opiskeltavan asian 

tarkempaa tarkkailua ja pohdintaa. (Pruuki, 2008, ss. 118–121.) 

 

 

3 Teknologia kotitalousopetuksen välineenä  
 
 
Kotitalousopetuksen tavoitteiden tulisi olla nuoren tulevaa elämää tukevaa ja tu-

levaisuuteen suuntaavaa. Opetuksen suunnittelussa on pohdittava sitä, mitä tie-

toa ja taitoja nuoret tarvitsevat nyt ja millaisia kymmenen vuoden päästä. (Kuu-

sisaari, 2014, s.10.) Teknologia on aina kuulunut kotitalousopetukseen, ja sen 

voidaan katsoa liittyvän tavalla tai toisella kaikkiin kotitalousopetuksen sisältö-

alueisiin. Teknologiseen lukutaitoon kuuluvat ne tiedot ja taidot, joita ihminen 

tarvitsee kohdatessaan arjessaan teknologisia asioita ja tehdessään niihin liitty-

viä ratkaisuja. (Kivilehto, 2014, ss. 69–70.)  

 
Ilomäki ja Lakkalan (2011, s. 72–73) mukaan koulujen välillä on suuria toiminta- 

ja kulttuurieroja digitaalisen teknologian käytössä. Myöskään oppilaiden mah-

dollisuudet oppia digitaalisen median ja teknologian käyttöä eivät ole tasa-

arvoiset ja teknologian käyttö kouluissa on kirjavaa. Parhaimmillaan digitaalista 

teknologiaa käytetään opetuksessa runsaasti ja inspiroivasti, mutta käyttö saat-

taa myös olla ainoastaan opettajajohtoista tiedonvälitystä. Myös opettajille 

suunnattu digitaalisen teknologian koulutus on yhä painottunut voimakkaasti it-

se teknologian opetteluun, pedagogisen käytön jäädessä lähes paitsi tai epävi-

rallisen kollegoiden välisen ideoiden jakamisen varaan.  

 
Tietotekniikan opetuskäyttö voi olla merkittävässä roolissa taitavan ja motivoitu-

neen oppilaan kehittymisessä oppivan yhteiskunnan jäseneksi. Tietotekniikkaa 

voidaan käyttää oppimisen taitojen kehittymisen sekä oppilaan oman suunnitte-

lun ja arvioinnin tukena. Opettajat voivat innostaa oppilaita hyödyntämään yk-



 

 

6 

sinkertaisiakin tietoteknisiä sovelluksia oman opiskelun suunnitteluun sekä op-

pimistavoitteiden asettamiseen. Ylipäätään on tärkeää siirtää työskentelyn pai-

nopistettä toiminnoista ja tiedon siirtelystä ideoiden tuottamiseen ja niiden vas-

tuulliseen kehittämiseen. (Järvelä, Järvenoja, Simojoki, Kotkaranta ja Suomi-

nen, 2011, s. 52.) 

 

Huolimatta siitä, että oppilaat käyttävät paljon tietoteknisiä sovelluksia sekä kou-

lutyössä että vapaa-aikana, heidän käyttämänsä tietotekniikka ei välttämättä tue 

kovin usein edistyneitä oppimisen käytänteitä. Teknologialla ei sinänsä ole tiet-

tyä vaikutusta oppimiseen, vaan merkityksellistä on, miten sitä käytetään osana 

oppimisympäristöä. Ratkaisevaa oppilaiden kehittymiselle taitaviksi ja motivoi-

tuneiksi oppijoiksi on, että heille opetetaan itsesäätelyn taitoja sekä heidän oma 

tietoisuutensa omista taidoistaan ja strategioistaan lisääntyy. Parhaimmillaan 

tietotekniikan käyttö on oppimista tukevaa ja oppimistavoitteiden mukaisesti 

harkittua. Oppimista tukeva tietotekniikan käyttö ei ole vain teknologisten väli-

neiden hyödyntämistä, vaan yksi osa kokonaisvaltaisen oppimista tukevan 

luokkahuoneilmapiirin ja oppimistehtävän luomista ja toteutusta. (Järvelä, ym., 

2011, ss. 50–52.) 
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4 Estetiikka  
 

Estetiikalla tarkoitetaan filosofian haaraa, joka tutkii kauneutta, esteettisiä arvo-

kysymyksiä sekä taidetta (Dickie, 2009, s. 42). Tässä luvussa tarkastellaan es-

tetiikkaa kotitalousopetuksessa sekä arjen ja ruoan estetiikkaa kotitalouteen liit-

tyvän estetiikan osa-alueina. 

4.1 Estetiikka kotitalousopetuksessa 

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, s. 36)  ihmisenä kas-

vamisen osiossa nostetaan yhdeksi keskeiseksi sisällöksi esteettinen havain-

nointi ja esteettisen ilmiöiden tulkinta. Tavoitteena on, että oppilas oppii tunnis-

tamaan esteettisen kokemuksen tärkeyden elämänlaadulle. Estetiikka ja esteet-

tisen ajattelukyvyn tarve nousevat esiin hyvin monessa eri peruskoulun oppiai-

neessa kuten kotitaloudessa, kuvaamataidossa ja käsityössä. 

Peruskoulun kotitaloudessa opiskellaan kotitalouden toimintaa eli arjen perus-

taitoja. Estetiikan opetus on integroitu muun opetuksen lomaan viitekehykseksi 

kaikelle toiminnalle. Kotitalousopetuksen alusta lähtien oppilaille opetettavien 

toimintatapojen tulisi olla esteettisten kokemuksien mahdollistavia ja siihen pyr-

kiviä. (POPS, 2004, s. 162). 

Estetiikan opiskelu sisältyy myös uuteen perusopetuksen opetussuunnitelma 

luonnokseen. Kotitalous opetus jakautuu kolmeen sisältöalueeseen: Ruoka-

osaaminen ja ruokakulttuuri, Asuminen ja yhdessä eläminen ja Kuluttaja- ja ta-

lousosaaminen kodissa. Ruoan ja asumisen sisältöalueiden tavoitteissa on 

mainittu oppilaan kannustaminen esteettiseen ajatteluun. (POPS, 2016, s. 1.)  

 

4.2 Arjen estetiikka 

 
Arjen estetiikka käsittelee arkielämää esteettisestä näkökulmasta. Arjen este-

tiikka on postmodernin aikakauden ilmiö, jonka katsotaan johtuvan osaltaan kir-

kon ja valtion vaikutusvallan heikentymisestä yksilön päätöksenteossa, koulu-

tustason ja yleisen elintason noususta ja vapaa-ajan lisääntymisestä. Aiemmin 
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arkea ja estetiikka ei ole kovin hanakasti liitetty toisiinsa kuuluviksi, mutta vähi-

tellen kauneudellinen näkökulma on saanut painoarvoa yksilöllisen arjen raken-

tamisessa. (Naukkarinen, 2011, s. 25.) Leddyn (2005, s. 19) mukaan nykyään 

on oivallettu estetiikan sisältyminen arkiseen elämään ja toimintaan.  

Kotitaloutta on tavallisesti totuttu ajattelemaan taloudellisena tai sosiaalisena 

yksikkönä ja tarpeita esteettisyyden tai kauneuden toteuttamiseen ja kokemi-

seen on totuttu ajattelemaan vasta, kun elämän fyysiset ja sosiaaliset reunaeh-

dot on saatu järjestykseen. Kotitalouden päämääränä nähdään kuitenkin hyvä 

elämä ja näin antiikin filosofiset perushyveet kuten hyvyys, kauneus ja totuus 

sopivat myös nykyaikana elämän- ja arjen hallinnan tavoitteluun. Hyvän elämän 

määrittäminen kauneuden avulla, tuo mukanaan esteettiset elämykset, joita ko-

titalouksien arjesta löytyy runsaastikin, kun vain tavallisen arjen esteettisyyden 

osaa tulkita esiin. (Palojoki, 2000, s. 99.) 

Ihmisten luonteenomainen halu yrittää tehdä työnsä ja askareensa kauniisti ja 

huolellisesti saa meidät siivoamaan, sisustamaan, tutustumaan kulttuureihin ja 

uutuusruokiin. Ihmiset haluavat käyttää aikaa asioihin, joista he saavat iloa ar-

keensa riippumatta elämäntilanteen hyvyydestä tai kurjuudesta. (Palojoki, 2000, 

s. 99.) 

 

4.3 Ruoan estetiikka 

 

Lähestymme opetuskokeilussamme ruoan ja estetiikan suhdetta kahdesta nä-

kökulmasta. Tarkastelemme sekä ruokaa itsessään esteettisen kokemuksen 

tuottajana että ruokailuympäristön osuutta esteettisen kokemuksen luomisessa. 

 

Esteettinen ruoka, kuten arkinen estetiikka yleensäkin, perustuu valintoihin ja 

tietoiseen päätökseen esteettisyyden tavoittelusta (Palojoki, 2000, ss. 99–100). 

Tavallisen arkipäivällisen voi kohottaa kauniilla kattauksella ja ruoan tyylikkäällä 

tarjoilulla nautinnolliseksi esteettiseksi elämykseksi. Ruoka ja ruokailutavat ovat 

kulttuurisidonnaisia, joten esteettisiksi miellettävät ruoat ja ruokailuympäristöt 

vaihtelevat eri maissa ja kulttuureissa. (Ruokatieto, 2009, s. 27.) 
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Ruoan ulkonäköön liittyvät seikat ovat ruoan estetiikkaa puhtaimmillaan. Ruoan 

estetiikkaan liittyvän aiemman tutkimuksen perusteella ruoan esteettisyyden ar-

vioinnissa tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat värien lukumäärä ja sekoittuminen 

ruoassa, eri ainesosien määrä, pääraaka-aineen sijoittuminen lautasella sekä 

lautasen täyttöaste. Tärkeitä esteettiseen kokemukseen vaikuttavia tekijöitä oli-

vat lisäksi ruoan komponenttien sekä koko ruoka-annoksen asettelu. (Zampollo, 

Wansinki, Kniffin, Shimizu & Omori 2011, ss. 36–37.) Sillä, miten ruoka laite-

taan tarjolle voi olla vaikutuksia myös ruoan makuun. Perinteisesti koottu annos 

koettiin vähemmän maukkaaksi, kuin nykyaikaisesti aseteltu, muuten täysin 

samanlainen ruoka-annos. (Zellner, Loss, Zearfoss & Remolina, 2014, s. 33.)  

 

Ympäristöllä on suuri vaikutus esteettisen ruokailukokemuksen synnyssä. Kau-

nis kattaus, toisiinsa sointuvat ruokailutekstiilit ja erilaiset pöytäkoristeet ovat  

tärkeä osa ruoan ja arjen estetiikkaa. Päivittäiseen ruokailuun ja ruoan valmis-

tukseen esteettistä nautintoa voikin tuoda väreillä, tuoksulla, maulla, muodolla 

tai esimerkiksi kattauksen astioilla. (Ruokatieto, 2009, s. 27.) Esteettisen koke-

mukseen intensiteetti voi vaihdella siihen liittyvien tunteiden ja merkitysten kaut-

ta (Kinnunen, 2000, s. 242). Niinpä ruokailutilanteen tunnelma, äänimaisema ja 

seura ovat merkityksellisiä esteettisestä ruoasta ja ruokailutilanteesta puhutta-

essa. Myös ajankohdalla voi olla merkitystä esteettisen kokemuksen rakentumi-

sessa. Perinteisesti tiettyyn juhlaan tai vuodenaikaan liitetyt ruoat ja koristelut 

voivat tuntua vääränä aikana ristiriitaisilta, eikä samaa esteettistä elämystä vält-

tämättä saavuteta. (Palojoki, 2000, ss. 100–101.) Esteettinen kokemus on siis 

kulttuuriin sidottu tuntemus, joka elää kielen kuvailujen varassa. Esteettiselle 

kokemukselle ei ole omaa kuvailevaa tunnesanaa, kuten mielihyvä tai onni. Es-

teettinen kokemus koostuu monesta tekijästä, jotka yhdessä muodostavat ko-

konaisvaltaisen elämyksen. (Kinnunen, 2000, s. 241.) 
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5 Kuvaus opetuskokeilusta   
 
 
Opetuskokeilu toteutettiin eräässä eteläsuomalaisessa koulussa. Se toteutettiin 

osana kotitalousopettajakoulutuksen soveltavaa harjoittelua ja siihen liittyvää 

ainedidaktista kehittämisprojektia. 

 

 

5.1 Opetuskokeilun tavoitteet  

 
Opetuskokeilun tavoitteena oli auttaa oppilaita pohtimaan estetiikkaa ja sen vai-

kutusta arkisiin valintoihin sekä käyttää hyväksi oppimistehtävässä opetuskokei-

lukoulussa käytössä olevaa opetusteknologiaa. Opetuskokeilu toteutettiin seit-

semäsluokkalaisten ryhmässä, koska opetuskokeilumme sisälsi kotitalouden 

perustaitojen sovelluksia. Myös ajallisesti seitsemännen luokan kolmen oppi-

tunnin mittainen viikoittainen opetuskerta mahdollisti laajemman kokonaisuuden 

toteuttamisen. Kotitalousluokassa oli käytössä taulutietokoneita, älytaulu sekä 

kotitalouden e-kirja. Oppilaat saavat käyttää oppitunneilla myös omaa älypuhe-

lintaan valokuvaukseen tai tiedonhankintaan. Opetusteknologian käytön tavoit-

teena opetuskokeilussa oli auttaa oppilaita estetiikan käsitteen sisäistämisessä 

sekä oppimisen mielekkääksi tekemisessä. Mielestämme oli tärkeää, että jokai-

nen oppilas suoritti oppimistehtävän itsenäisesti, jotta kaikki pystyivät vapaasti 

toteuttamaan omaa esteettistä näkemystään. Lopuksi oppilaat saivat mahdolli-

suuden esitellä työnsä muulle ryhmälle ja kuulla kommentteja omasta työstään 

sekä antaa palautetta muille. Näin oppilaat saivat myös tilaisuuden oman oppi-

misensa reflektioon sekä vuorovaikutukselliseen oppimiseen. 

 

 

5.2 Koulusta ja ryhmästä 

 
Opetuskokeilukoulu on noin 400 oppilaan yläkoulu, jonka arvoissa korostetaan 

hyvää kasvatusta, luottamusta ja rehellisyyttä. Opetuksen tavoitteena on oppi-

las, joka käyttää erilaisia työtapoja oppimisensa tukena, tuntee vastuuta omasta 

oppimisestaan sekä omaksuu perustiedot ja -taidot. (Opetuskokeilukoulun opas, 

2013–2014.) 
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Koulurakennus on peruskorjattu vuonna 2008 ja samalla toteutettiin opetustilo-

jen modernisaatio. Kotitalousluokassa on Smart showcase-älytaulu, joka on in-

teraktiivinen kosketusnäyttöinen älytaulu, dokumenttikamera, useita tietokoneita 

ja tabletteja oppilaiden käyttöön sekä äänentoistolaitteet. Opetuskokeilukoulun 

oppilailla on käytössään kotitalouden oppikirjana e-kirja eKotitalous 7: Nauti ar-

jesta. Kirja on henkilökohtainen ja muokattava, jolloin oppilaat voivat tallentaa 

kirjaan myös omia ruokaohjeitaan ja kuvia valmistamistaan ruoista.  

 

Kotitalousluokka koulussa on hyvin varusteltu. Luokassa on opetuskeittiöpisteitä 

neljä, jokaiselle pienryhmälle omansa. Kotitalousluokassa on käytössä paljon 

erilaisia astioita ja tekstiilejä erilaisia kattausvaihtoehtoja varten. Luokan ruokai-

luryhmät ovat kevyitä, joten oppilaiden on helppo muokata ruokailuympäristö-

ään tarpeen vaatiessa. 

 
Opetuskokeilu toteutettiin seitsemäsluokkalaisten ryhmässä heidän kotitalous-

tunnillaan. Ryhmä oli ohjaavan opettajamme valvontaluokka ja hän suositteli 

meille tämän ryhmän käyttämistä opetuskokeiluryhmänä. Tyttöjä ja poikia oli 

ryhmässä tasaisesti. Ryhmänä opetuskokeiluun osallistuva luokka oli osaamis- 

sekä motivaatiotasoiltaan hyvin vaihtelevaa. Ryhmässä oli erittäin motivoitunei-

ta ja taitavia kiitettävän arvosanan oppilaita, tasaisia, mutta innostuneita puurta-

jia sekä vaikeasti motivoitavia, että taitotasoltaan heikkoja oppilaita. Oppilaat 

olivat jakautuneet lähes tasoryhmittäin kotitalousluokan pienryhmiin. Opetus-

keskustelussa ja opettajavetoisessa opetuksessa oppilaat vastasivat kysyttäes-

sä, mutta eivät olleet kovin innokkaita heittäytymään keskusteluun spontaanisti. 

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus käytännöntöiden lomassa oli luon-

tevampaa ja vapautuneempaa. 
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5.3 Opetuskokeilun  kulku  

 
 
Tässä luvussa arvioidaan opetuskokeilun kulkua ja pohditaan sitä opetuskerran 

suunnittelun näkökulmasta sekä käytettyjen pedagogisten menetelmien onnis-

tumisen näkökulmasta. 

 
Varsinaista opetuskokeilukertaa edeltävillä kahdella opetuskerralla oli oppilai-

den kanssa toteutettu kahvilaprojekti, jossa oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat 

omanlaisensa kahvilan pienryhmässä. Tämän projektin tavoitteena oli pohjustaa 

estetiikan käsitettä opetuskokeilun toteutusta varten. Oppilaiden tavoitteena oli 

kahvilaprojektin kautta pohtia ympäristön vaikutusta esteettiseen kokemukseen, 

kun taas varsinaisessa opetuskokeilussa tavoitteena oli syventää käsitteen 

ymmärtämistä ruoan esteettisestä näkökulmasta.  Kahvilan ulkoista olemusta ja 

tyyliä sekä siellä tarjottavan kahvilatuotteen ulkonäköä ja tarjoilun tyyliä suunni-

teltiin ensimmäisellä opetuskerralla. Oppilaat tekivät julisteen pienryhmissä 

omasta kahvilastaan, jossa oli kahvilan nimi, tarjottavat ruoat sekä tunnelmaku-

via. Seuraavalla opetuskerralla oppilaat saivat toteuttaa kahvilan omassa pien-

ryhmässään. Oppilaat innostuivat kahviloiden toteuttamisesta ja projektit saatiin 

hyvin toteutettua.  Joidenkin oppilaiden kohdalla opiskelumotivaatiota oli vaikea 

löytää varsinkin suunnitteluosuuden kohdalla. Oppilaat olivat kuitenkin aktiivisia 

toiminnallisemmissa osuuksissa, jolloin kahvilassa tarjottavia ruokia valmistettiin 

ja kahvilan tyyli toteutettiin. Kahviloiden lopputulokset heijastelivat oppilaiden 

taito- ja motivaatiotasoja. 

 

 
Kuva 1: Ranskalaisen kahvilan tarjoilu, macaronleivoksia ja kuppikakkuja 

 
  
Varsinaisen opetuskokeilukerran tavoitteena oli jatkaa estetiikan aihetta vielä 

hieman syvemmälle ja saada oppilaat miettimään estetiikan merkitystä ruokai-



 

 

13 

lussa ja ruoan ulkonäössä. Oppimistehtävänä oli valmistaa välipala ja saada vä-

lipala näyttämään houkuttelevalta käyttämällä kotitalousluokkaan varattuja raa-

ka-aineita esimerkiksi koristelussa tai ruoan valmistuksessa.  

 

Opetuskerran aluksi pohdittiin oppilaiden kanssa välipalan merkitystä ruokavali-

ossa ja millainen voisi olla kaunis tai herkullisen näköinen, mutta silti ravitseva 

välipala. Motivaationa ja keskustelun helpottamiseksi älytaululla oli kuvia erilai-

sista värikkäistä välipalavaihtoehdoista. Keskustelua käytiin myös siitä, millaisia 

välipaloja oppilaat itse kotona valmistavat ja onko heillä ylipäätään tapana syö-

dä välipalaa. Kuvat herättelivät oppilaat hyvin aiheeseen. Oppilaat keskustelivat 

opetusharjoittelijajohtoisesti välipaloista. Osa kertoi tekevänsä itse kotona väli-

paloja, mutta osalle välipalat olivat selkeästi vieras käsite.  

 

Seuraavaksi oppilaille kerrottiin opetuskerran tehtävä. Tavoitteena oli, että jo-

kainen oppilas kokoaa tai valmistaa luokkaan varatuista erilaisista raaka-

aineista omasta mielestään esteettisesti kauniin ja houkuttelevan välipalan. En-

sin jokainen oppilas mietti, millaisen välipalan haluaa valmistaa, jonka jälkeen 

oppilas etsi tai suunnitteli välipalalleen itsenäisesti ruokaohjeen. Suunnitelmas-

sa mietittiin myös annoksen ulkonäköä. Apuna ideointiin sai käyttää esimerkiksi 

internetistä löytyviä ruoka-ohjeita tai kuvia ja oppikirjoja. Opetusharjoittelijat oli-

vat tarvittaessa apuna ideoinnissa ja suunnittelun yhteydessä kiersivät keskus-

telemassa oppilaiden kanssa pienryhmissä. Tunnin alussa älytaululla olleet ku-

vat selvästi ohjasivat oppilaiden valintoja välipaloja suunniteltaessa. Oppilaat 

käyttivät  tiedonhakuun pääasiassa internetiä ja oppikirjoja. Osalle oli selvästi 

haasteellista päättää valmistettava välipala sekä saada kirjoitettua paperille 

minkäänlaista ruokaohjetta. Toisille taas suunnittelutehtävä tuntui luontevam-

malta ja he pystyivät suoriutumaan tehtävästä itsenäisesti ja käyttämään luo-

vuutta oppimistehtävässä. Suunnittelun tuloksena oppilaat valmistivat muun 

muassa erilaisia lämpimiä voileipiä, ruishampurilaisia, smoothie-juomia, salaat-

tia, täytetyn teeleivän, marjarahkaa sekä vohveleita. Suunnittelun jälkeen oppi-

laat menivät ruokavälitunnille, jonka aikana opetusharjoittelijat kokosivat raaka-

aineista tarjoilupöydän. Tarjoilupöydällä oli useita värikkäitä kasvikunnan tuottei-

ta, kuten erilaisia yrttejä, vihanneksia sekä hedelmiä. Pöydän tarkoituksena oli 
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houkutella oppilaita käyttämään värikkäitä raaka-aineita välipalan valmistukses-

sa ja koristelussa. 

 

Kaikki valmistivat suunnittelemansa välipalan ja oppilaat suoriutuivat työskente-

lystä aktiivisemmin ja oma-aloitteellisemmin kuin suunnittelusta. Oppilaiden 

suunnittelemien välipalojen toteutuksen vaativuudessa oli eroja, joka aiheutti 

välipalojen valmistumisen kannalta aikataulu-ongelmia. Ne oppilaat, joiden an-

nokset valmistuivat nopeammin hoitivat pöytien kattamisen. Kaikki saivat kui-

tenkin annoksensa valmiiksi varatun ajan puitteissa. Välipalojen valmistuttua 

oppilaita muistutettiin ottamaan valokuva omasta annoksestaan. Muistuttelusta 

huolimatta joidenkin oppilaiden kuvat saatiin vasta puoliksi syödyistä annoksis-

ta. 

 

Kun kaikkien annokset olivat valmiita ja pöydät oli katettu, kaikki istuivat omille 

paikoilleen pienryhmiin. Ennen ruokailua jokainen sai vuorollaan kertoa omasta 

välipalastaan. Älytaululla oli ollut ruoan valmistuksen aikana muutamia tukiky-

symyksiä, mitä välipalasta voisi muille kertoa (liite 1) ja oppilaita oli pyydetty 

valmiiksi miettimään omaa ”esitystään”. Oppilas sai kuitenkin kertoa omin sa-

noin tukikysymysten avulla, mitkä seikat olivat omien valintojen takana. Esitteli-

jän vieruskaverit myös kommentoivat lopputulosta hyvässä hengessä. Kom-

mentoinnin avuksi oli myös älytaululla muutamia asioita, joihin toivottiin kiinnitet-

tävän huomiota toisen annoksessa. Esitykset ja kommentit videokuvattiin taulu-

tietokoneella, jolloin välipalasta kertomisen yhteydessä tavoitteena oli myös har-

joitella esiintymistä videokameralle. Tukikysymykset auttoivat oppilaita kerto-

maan ja miettimään välipala-annostaan myös esteettiseltä kannalta. Osalle op-

pilaista tuntui olevan hankalaa miettiä perusteita omille valinnoille, kun taas toi-

sille omasta annoksesta kertominen ja oman annoksen esitteleminen tuntui ole-

van epämukavaa. Toisten töiden kommentointi tuntui oppilaista myös hankalalta 

ja kommentit jäivät lyhytsanaisiksi ja opetusharjoittelijoiden johdattelun varaan. 

Kuitenkin välipalojen ulkoasusta näki, että osa oppilaista oli todella miettinyt teh-

tävänannon esteettistä näkökulmaa. Videokuvaus tuntui oppilaista aluksi jännit-

tävältä ajatukselta, mutta esiintymistilanteessa ja opetusharjoittelijoiden tilan-

teen vakavuutta keventäessä, se ei tuntunut useimpien esiintymiseen juuri vai-

kuttavan. 
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Kuva 2: Hedelmäsalaatti 

 
Kuva 3: Kinkku-juustosandwich ja kaakao 

 
 

 
Kuva 4: Lämmin voileipä ja mustikka-kookossmoothie 

 

 
Kuva 5: Eksoottinen banaani-kanelismoothie 

 

Esitysten jälkeen oppilaat pääsivät ruokailemaan. Ruokailun lomassa ja opetus-

kerran lopuksi keskusteltiin tehtävästä ja sen onnistumisesta sekä millaisia aja-

tuksia ja tunteita se herätti. Oppilaat saivat miettiä, millaisia välipaloja voisivat 

ajatella kotona valmistavansa ja miten ruoan ulkonäkö vaikutti ruokailuhetkeen. 

Oppilaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä annoksiinsa ja ajattelivat tekevänsä 

välipaloja myös kotona. Osa ymmärsi esteettisen näkökulman tehtävänannossa 

ja esitti esteettistä näkemystään omassa annoksessaan sekä kattauksessa. 
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Toisille ruoan ja ympäristön esteettisyys tuntui olevan merkityksetöntä. Osalla 

valinnat perustuivat estetiikan sijaan valmistuksen helppouteen. Osa oppilaista 

vaikutti hyvinkin ylpeiltä omasta onnistumisestaan. Toisille suhtautuminen kou-

lunkäyntiin yleensäkin tuntui olevan välinpitämätöntä. Kaiken kaikkiaan opetus-

kokeilu oli oppilaiden mielestä mukava ja erilainen. 

 

Kotitehtäväksi oppilaat saivat kirjoittaa ruokaohjeen sekä pienen kuvauksen sii-

tä, miksi tämä välipala oli omasta mielestä esteettisesti kaunis ja houkutteleva. 

Jokainen kokosi ottamastaan valokuvasta, ruokaohjeesta ja kuvauksesta sivun 

omaan e-kirjaansa. Tarkoituksena oli, että siellä ruokaohje välipalan kotona 

valmistamiseen olisi helposti löydettävissä ja saatavilla.  
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6 Pohdinta 
 
 
Miettiessämme opetuskokeilun aihetta päädyimme estetiikkaan, koska epäilim-

me, ettei sitä kotitaloudessa tarpeeksi opeteta, vaikka siitä puhutaankin opetus-

suunnitelmassa. Vaikka esteettinen näkökulma opetuksessa arjen toiminnoissa 

otettaisiinkin huomioon, niin tällaiseen laajempaan kokonaisuuteen ei usein va-

rata opetuskertoja. Huomasimme opetuskokeilun aikana kokonaisuuden olevan 

kuitenkin oppilaiden mielestä mielenkiintoinen ja avaavan heille uusia näkökul-

mia. Tällainen kokonaisuus sopisikin seitsemäsluokkalaisille lukuvuoden aluksi, 

näin he pystyisivät paremmin kiinnittämään huomiota estetiikkaan toiminnas-

saan koko kotitalousopetuksen ajan. Oppilaillekin on mielekästä oppia kiinnit-

tämään huomiota ympärillä oleviin arjen hienouksiin, joilla on myös elämänlaa-

tua parantava vaikutus. Tässä mielessä opetuskokeilu oli onnistunut ja uskom-

mekin ottavamme tällaisen estetiikan kokonaisuuden tulevaisuuden opetustyö-

hömme. Koimme saavamme liitettyä opetuskokeilun myös osaksi oppilaiden ar-

kielämää. Onhan värikäs ruoka paitsi esteettisesti silmiä hivelevää, myös yleen-

sä terveellistä, koska monenväriset erilaiset kasvikset ja hedelmät ovat vitamii-

ni- ja hivenainerikasta ravintoa, ja siten kokeilussa saavutettiin myös ravitse-

muksellinen näkökulma opetuksen sivutuotteena. 

 

Tälle ryhmälle tämänlainen opetuskokeilu sopi hyvin, mutta esimerkiksi ryhmäl-

le, jossa useilla on oppimisvaikeuksia, täytyisi oppimistehtäviä eriyttää enem-

män tai jopa muuttaa. Joidenkin tämän ryhmän oppilaiden kohdalla koimme mo-

tivoinnin oppimistehtäviin vaikeana. Yhtenä syynä tähän voi olla vähäinen oppi-

laantuntemus harjoittelun lyhyen keston vuoksi. Toimiva vuorovaikutussuhde 

oppilaiden kanssa vaatii pidemmän tutustumisjakson, jotta opettaja huomaisi 

kaikkien oppilaiden yksilölliset erot oppimisessa ja voisi kehittää opetustaan nii-

den mukaan (Vuorinen, 2005, s. 7). Lisäksi estetiikka aiheena saattaa olla toisil-

le vieras ja jopa yhdentekevä. Myös yksilöllisyyden esiintuominen osalle seit-

semäsluokkalaisia voi tuntua vielä epämukavalta.  

 

Estetiikan kokonaisuuden opettamiseen konstruktivistinen oppimiskäsitys sopii 

hyvin, koska oppilaiden käsitykset estetiikasta tarkentuivat kolmen opetuskerran 
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aikana. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys toteutui, sillä projektia toteutettiin 

myös yhdessä ryhmissä ja tietoa jaettiin toisten kanssa sekä käytettiin jousta-

vasti erilaisia työtapoja. Lisäksi oppilaiden mielipiteet, tiedot ja ideat saatiin hy-

vin käyttöön oppimistehtävissä. Kokemuksellisen oppimisen myötä saatiin var-

masti oppilaille muistijälkiä estetiikan näkökulmaan liittyen, joita he voivat hyö-

dyntää todellisessa elämässä. Huomasimme, että opitun asian reflektointi vaatii 

vielä harjoittelua, koska oman työn arvioiminen ja siitä muille kertominen sekä 

palautteen antaminen on vielä kovin hankalaa seitsemäsluokkalaisille. Tämä 

herättääkin kysymyksen tehdäänkö koulussa tarpeeksi tällaista. Uskomme, että 

tämänlaisella harjoittelulla on tärkeä rooli vaikka ihan jokaisella oppitunnilla. Vi-

deokuvaaminen toimii hyvänä harjoitteluna oppilaille, mutta on myös hyvä arvi-

oinnin apuväline opettajalle. Kotitaloustunnilla oppilaskin voi käyttää valokuvia 

oman työnsä arviointiin sekä opitun reflektointiin. Tiedon ja kokemusten jäsente-

lyn mahdollistamiseksi oppilaan on saatava käsitellä opittua asiaa, jotta ne liit-

tyisivät hänen aiemmin opittuun tietoonsa ja kokemukseensa (Vuorinen, 2005, 

s. 5). Oppimiskokemuksena valokuvaus tuokin oppilaalle ja opettajalle paljon 

uusia ulottuvuuksia. Erityisesti estetiikan ymmärtämisessä valokuvaus tukee 

ymmärrystä siitä, että jokainen näkee maailman omalla tavallaan ja mikään 

näistä tavoista ei ole sen parempi tai huonompi. Jakamalla kuvan muiden oppi-

laiden ja opettajan kanssa, voidaan paremmin ymmärtää mitä toinen ajattelee ja 

miten hän näkee maailman.   

 

Huomasimme, että opetuskokeilukerran alussa välipalaa käsittelevät kuvat oh-

jasivat oppilaiden valintoja huomattavasti omaa suunnitelmaa tehtäessä. Rat-

kaisu näyttää oppilaille kuvia ja käsitellä erikseen välipalan merkitystä ruokava-

liossa tuli aiemmasta ryhmästä, jolle harjoittelumielessä pidimme saman ope-

tuskerran. Toisessa ryhmässä tuntui olevan vaikeuksia ymmärtää välipalan kä-

sitettä, siksi päätimme muuttaa suunnitelmaa ja ottaa välipalan käsitteenä mu-

kaan opetukseen. Kuitenkin olisi ollut viisasta näyttää vähemmän ohjaavia kuvia 

oppilaille enemmän oppilaista lähtöisin olevien valintojen toivossa. Käsityk-

semme opetuskokeilun kannattavuudesta toimivan opetuksen kehittämiseksi 

vahvistui. Opetuksen kehittäminen vaatii aikaa ja rohkeutta kokeilla uusia mene-

telmiä. Opettajan pitää pystyä myös joustamaan tilanteissa, joissa huomaa 

suunnitellun opetuksen toimimattomuuden. 
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Tietotekniikan luonteva ja aktiivinen käyttö kotitalousopetuksessa on uusi haas-

te. Tietotekniikka toimii apuvälineenä, opetuksen monipuolistajana, oppilaita 

motivoivana tekijänä sekä opetusta ja oppimista edistävänä opetusvälineenä. 

(Niemi, 2014, s. 92.) Tulevaisuuden teknologioiden tulisi tehdä oppilaat myös 

yhä enemmän tietoisiksi taitoa, tahtoa ja motivaation perustaa koskevista tul-

kinnoistaan (Järvelä ym. 2011, s. 52). Myös 2000-luvun taitojen edistäminen tu-

lisi saada osaksi jokaisen opettajan ja oppilaan arkipäivän työskentelyä. Tieto-

tekniikan opetuskäytössä tulisi pohjimmiltaan olla kyse tulevaisuuden taitojen ja 

osaamisen vahvistamisesta kuten kriittisen ajattelun, työskentelyn taitojen, yh-

dessä tekemisen ja globaalin toimijuuden yhdistämisessä opetuksen tavoittei-

siin. (Kankaanranta & Vahtivuori-Hänninen 2011, s. 10.) 

 

Suunniteltaessa opetuskokeilua olimme innostuneita ajatuksesta kokeilla uutta 

opetusteknologiaa käytännössä. Toisaalta olimme hieman jännittyneitä, koska 

omat taitomme käyttää teknologiaa olivat vielä vaatimattomalla tasolla. Huo-

masimme harjoittelun aikana, että olisi ollut hyvä, jos taitotaso tietotekniikan 

käytössä olisi ollut jo hyvä tai, että aikaa ja resursseja olisi ollut käytettävissä 

enemmän myös teknologian opetteluun harjoittelun aikana. Lähtökohtaisesti 

koimme opetusteknologiaa täysin hyödyntävän oppimistehtävän suunnittelun 

olevan haasteellista, koska omaa aiempaa käyttökokemusta esimerkiksi älytau-

lusta ei ollut. Kokeilukoulussa opetusteknologian käyttö oli arkipäivää, mutta 

huomasimme, että teknologinen osaaminen ei kuitenkaan välttämättä ulottunut 

kaikkiin oppilaisiin. Myös tässä asiassa oppilaiden taitotasoissa oli eroa. Ope-

tusteknologian käyttö opetusharjoittelun aikana herätti myös ajatuksia siitä, että 

teknologia ei saisi oppitunneilla olla ainoastaan itseisarvo, vaan sen käytössä 

olisi oltava pedagoginen ulottuvuus taustalla. Tämä vaatii myös opettajalta pal-

jon uuden opeteltavaa ja hallintaa. Koulujen olisikin hyvä myös miettiä, tuoko 

kaiken uusimman ja kalliin teknologian hankinta tarpeeksi lisäarvoa opetukseen 

ja tulevaisuuden käyttöä ajatellen, onko tekniikan opettelemiseen ja sen riittä-

vään hallintaan tarpeeksi resursseja. Vai onko hankinnasta saatava hyöty ai-

noataan lisääntyneen käyttömukavuuden asteella? Kotitalousopetus perustuu 

kuitenkin vielä myös paljolti taidon opettamiseen, jolloin voidaan myös miettiä, 

onko uusimman teknologian hankinta aina välttämätöntä. Niemen (2014, s. 92) 
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mukaan teknologian käyttö antaa kuitenkin kotitaloudelle lisäarvoa, eikä syrjäytä 

kädentaitoja. Teknologisilla laitteilla on siis selvästi paikkansa kouluissa nykyai-

kana, koska ne ovat jo oppilaiden arjessa niin vahvasti mukana, joten opettajan 

onkin varmasti helpompaa ottaa tekniikka mukaan opetukseen kuin esimerkiksi 

yrittää täysin kieltää oppilaita käyttämästä sitä oppituntien aikana. Kankaanran-

ta ja Vahtivuori-Hännisen (2011, s. 9) mukaan tietotekniikan opetuskäytön laaja 

ja tavoitteellinen käyttöönotto edellyttää koko koulun toimintakulttuurin uudista-

mista. Monipuolinen ja käyttäjien tarpeista lähtevä onnistunut käyttöönotto 

haastaa kouluja tarkastelemaan uudella tavalla opetuksen suunnittelua, ope-

tusmenetelmiä, tiloja, oppimistehtäviä ja arvioinnin käytänteitä. 

 

Opetuskokeilu antoi meille paljon uutta ajateltavaa. Koimme onnistuneemme 

monipuolisen opetuskokeilun kehittämisessä. Tämä antoi uskoa, että opetuk-

seen voidaan liittää monia eri ulottuvuuksia opetettavan asian näkökulmasta, 

mutta myös useilla eri opetusmenetelmillä. Usein rohkeus kokeilla uusia mene-

telmiä ja välineitä myös kannattaa. Oppilaitakin on hyvä haastaa, eikä väheksyä 

heidän kykyjään innostua ja oppia. Voi olla, että ensimmäisellä kerralla kaikki ei 

mene toivotulla tavalla, mutta seuraavalla kerralla jo onnistua paremmin. Us-

komme, että kokeilulla olisi myös erinomainen mahdollisuus oppiaineyhteistyö-

hön arkiestetiikan näkökulmasta esimerkiksi kuvataiteen ja miksei käsityönkin 

kanssa. Myös pidempiaikainen projekti koulussa voisi käsitellä estetiikkaa, jol-

loin aihetta olisi mahdollisuus tarkastella useammasta näkökulmasta.  
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

Ajan-
käyttö 

Tehtävä ja sen 
tavoite 

Opetustapahtuman 
organisointi 

Materiaalit ja 
välineet 

Tehtävän ta-
voitteen saa-
vuttamisen ar-
viointi 

10.05 
20 min 

Tunnin aloitus 
ja oppilaiden 
orientoiminen 
päivän tehtä-
viin. 
Tavoitteena on 
saada oppilaat 
ymmärtämään 
välipalan mer-
kitys ruokava-
liossa, millai-
nen ateria vä-
lipala voi olla ja 
miten värikkäi-
tä ja herkulli-
sen näköisiä 
annoksista voi 
saada. 

Kertaamme aiem-
min käsiteltyä este-
tiikan aihetta ja vä-
lipalan merkitystä 
ruokavaliossa. Mil-
lainen on välipala? 
Miksi välipalaa syö-
dään? Milloin väli-
palaa on hyvä syö-
dä? 

Smartboard, 
Prezi motivoin-
tina, jossa kuvia 
värikkäistä ja 
monipuolisista 
välipaloista. 

Lähtevätkö op-
pilaat innolla 
mukaan tehtä-
vään? 
Kuinka paljon 
kuvat vaikutta-
vat oppilaiden 
omien valinto-
jen tekemiseen? 

10.25 
5 min 

Välipalatehtä-
vän ohjeistus. 
tavoitteena 
saada oppilaat 
ymmärtämään 
tunnin tavoite 
ja aikataulu. 
Selkeytyksenä 
suulliset sekä 
kirjalliset oh-
jeet taululla. 

Kerrotaan mitä teh-
dään tunnilla: väli-
palan suunnittelu 
värikkäistä raaka-
aineista, valmistus, 
koristelu ja välipa-
lan valokuvaus. Re-
septi kirjataan e-
kirjaan valokuvan 
kanssa tunnilla, jos 
ehtii tai kotona. Lo-
puksi työt esitellään 
muulle ryhmälle ja 
esitys videokuva-
taan. Toisten töitä 
myös kommentoi-
daan. 

Smartboard, 
prezi tehtävän 
toteutuksesta ja 
aikataulusta. 

Ymmärtävätkö 
oppilaat anne-
tut ohjeet?  

10.30 
20 min 

Välipalan 
suunnittelu 
Tavoitteena on 

Oppilaat suunnitte-
levat välipalansa 
oheismateriaalin 

Ipad, e-kirja, in-
ternet ja oppi-
kirjat, lautaslii-

Miten työsken-
tely lähtee 
käyntiin? Miten 
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harjoitella ate-
riasuunnittelua 
ja nopean väli-
palan suunnit-
telua oheisma-
teriaalin ideoi-
ta apuna käyt-
täen. Oppilai-
den tavoittee-
na on suunni-
tella välipala, 
valmistaa se ja 
koristella se 
esteettisesti 
oman mielen 
mukaan.  

avulla. Kierrämme 
oppilaiden joukossa 
auttamassa ja in-
nostamassa heitä 
suunnittelussa. 
Suunnittelun jäl-
keen oppilaat katta-
vat pöydän omalle 
annokselleen. Lisä-
työnä lautasliinan 
taittelu uudella ta-
paa, jos aikaa jää. 
Kriittinen kohta: Mi-
ten oppilaat onnis-
tuvat suunnittele-
maan tunnilla to-
teutettavan välipa-
lan? Kuinka moni 
ymmärtää valita ra-
vitsevan välipalan 
jonkun makean lei-
vonnaisen sijaan? 

nan taitteluoh-
jeita. 

oppilaat innos-
tuvat suunnitte-
lusta? 
Miten oppilaat 
ymmärtävät vä-
lipala-käsitteen? 
Miten oppilaat 
uskaltavat tuo-
da oman näke-
myksensä esiin? 

10.50 
30 min 

Ruokai-
lu/välitunti 

Kokoamme oppilai-
den ruokaillessa tai 
ollessa välitunnilla 
raaka-aineista hou-
kuttelevan pöydän, 
jossa on hedelmiä ja 
vihanneksia esteet-
tisesti aseteltuna. 
Pöytä toimii yllätyk-
sellisenä innostaja-
na tehtävän alkuun. 
Tarkoitus on houku-
tella oppilaat käyt-
tämään värikkäitä 
raaka-aineita koris-
teluun ja välipalan-
valmistukseen.. 

 Miten oppilaat 
innostuvat käyt-
tämään koriste-
luun varattuja 
yrttejä? Miten 
rohkeasti oppi-
laat kokeilevat 
entuudestaan 
tuntematto-
mampia raaka-
aineita? 

11.20 
60 min 

Välipalan val-
mistus  
Välipalan valo-
kuvaus 
Tavoitteena on 
valmistaa 
suunniteltu vä-
lipala itsenäi-

Oppilaat valmista-
vat suunnitteleman-
sa välipalan. Val-
miista välipalasta 
otetaan valokuva. 
Jälkitöitä tehdään 
siinä järjestyksessä, 
kun oma annos 

Oppilaan oma 
suunnitelma. 
Keittiön väli-
neet, raaka-
ainepöytä ja 
ruokavaraston 
tarvikkeet. 
Jokaisen oppi-

Miten oppilaat 
osaavat toteut-
taa itsenäisesti 
ja persoonalli-
sesti välipalan? 
Kuinka aikataulu 
pitää, kun an-
nokset erilaisia 
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sesti annetussa 
ajassa ja valo-
kuvata valmis 
annos. 
Tavoitteena on 
saada oma an-
nos valmiiksi ja 
jälkityöt tehtyä 
ennen ruokai-
lemaan aset-
tumista. 

valmistuu. laan oma puhe-
lin, jolla valoku-
va otetaan ja 
jolla e-kirjan si-
vu tehdään. 

ja toimitaan it-
senäisesti ilman 
kaverin tukea? 

12.20 
35 min 

Harjoitellaan 
esiintymistä ja 
videokuvatta-
vana oloa sekä 
toisten töiden 
kommentoin-
tia. Tavoittee-
na on myös 
oman oppimi-
sen reflektoin-
ti. 

Ennen ruokailua 
oppilaat esittelevät 
muille oman annok-
sensa ja perusteita 
omille valinnoilleen. 
Esityksessä oppilas 
saa kertoa omin sa-
noin valintaperus-
teitaan ja pohdinto-
jaan välipalan este-
tiikkaan liittyen. 
Pienryhmän muut 
jäsenet kommen-
toivat muutamalla 
sanalla toisten töitä 
hyvässä hengessä. 
Kriittinen kohta: Mi-
ten aika riittää esi-
tyksiin? Työt esitel-
lään ja esitykset vi-
deoidaan arvioinnin 
avuksi.  

 valokuvaus, vi-
deointi tabletil-
la, smartboard 
prezi esitykses-
sä apuna olevis-
ta kysymyksistä 
ja kommen-
toinnin avuksi 
kysymyksiä. 

- mitä 
valmis-
tin? 

- miksi va-
litsin 
juuri 
tämän? 

- miten 
koriste-
lin? 

- miten 
omasta 
mieles-
täni on-
nistuin? 

 
- Miltä 

kaverin 
annos 
näyttää? 

 
- Voisinko 

ajatella 
valmis-
tavani 
tällaisen 
annok-

Miten innostu-
vat esiintymi-
sestä ja erityi-
sesti videoinnis-
ta? 
Miten toisten 
töiden kom-
mentointi hy-
vässä hengessä 
onnistuu? 
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sen itse? 

14.55 
5 min 

Kotitehtävänä 
kirjoittaa re-
septi välipalas-
ta ja tehdä 
omaan e-
kirjaan sivu re-
septistä ja va-
lokuvasta. 

Kerrotaan kotiteh-
tävä. Oppilaat teke-
vät e-kirjaansa 
oman sivun, johon 
tulee välipalan kuva 
sekä resepti/ käyte-
tyt raaka-aineet. 

 Miten oppilaat 
ymmärtävät 
tehtävän? 

13.00  
5 min 

Opetuskerran 
koonti 

Kerrataan lyhyesti 
mitä saatiin aikaan 
opetuskerran ja pa-
rin aiemman ope-
tuskerran aikana. 
Mietitään valmistet-
tujen välipalojen 
käyttökelpoisuutta 
arkeen ja mikä mer-
kitys ulkonäöllä on 
syömiseen. 

 Mitä oppilaille 
on jäänyt mie-
leen aiemmista 
kerroista? Mi-
ten osaavat yh-
distellä oppimi-
aan asioita? 
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ENGLISH SUMMARY 
 

Teaching Everyday Aesthetics in Home Economics 

 

Ilona Helminen, Anna Jeskanen, Kirsti Numminen 

 

Keywords: everyday aesthetics, home economics, learning technology, socio-

constructivism 

 

Aesthetics has gradually grown to be part of everyday lives. One of household’s greatest 

aims is good and satisfying everyday life. Considering aesthetics in everyday choices and 

actions can lift up the quality of life and certainly make it more enjoyable. We can choose 

the food we eat by sensory attributes such as how the food looks, tastes and feels. Much 

value is put on to the looks of food, colours, plating and garnishes. Also the environment 

we eat in is important in order to achieve an aesthetical experience. Messy, noisy and un-

sanitary dining table is not very pleasing from the aesthetical point of view. The depth of 

aesthetical experience depends on the emotions and the atmosphere connected to the 

experience. 

 

Aim. The aim of this thesis was to raise student’s aesthetical thinking considering food and 

housing. In the Finnish comprehensive school curriculum, everyday aesthetics and identi-

fying aesthetical phenomena are brought up as a part of the main target of education, 

namely growing up as a person. Aesthetics is also noted in the curriculum of home eco-

nomics education. Our teaching experiment was based on food as an aesthetical object 

and aesthetical eating environment. 

 

Purpose. The purpose of this thesis is to carry out an innovative didactic project in com-

prehensive school using learning technology to support teaching and learning. It is im-

portant to keep up with the newest technology because it is such a big part of children’s 

lives nowadays. The home economics class in the school we carried out our teaching ex-

periment was well equipped with learning technology. We used an interactive smart board, 

tablet computers and smartphones in this project. 
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Methods. Constructivism and socio-constructivism are typical teaching methods in home 

economics. Building new information on top of former information creates deeper 

knowledge and understanding of phenomena. It also helps to understand causality and 

correlations between things, which is extremely important in home economics education.  

 

Data collection. We conducted our study in a relatively small comprehensive school in 

Southern Finland. Our target group consisted of seventh-grade students. In the actual 

teaching experiment their task was to design an aesthetically appealing snack and then 

prepare it. After cooking they took a photo of their snack to put it in their online textbook. 

Before eating everyone presented his or her own snack to other students. We instructed 

them to tell how is it aesthetically appealing, and something about the making process. 

Then other students of the group could comment the snack and the execution. All the 

presentations were videotaped. 

 

Results and discussion. All the students managed well to design and to prepare a snack. 

Most of them could discuss about their snacks aesthetical dimensions, some of them very 

convincingly. However, food aesthetics seemed to be totally meaningless to some stu-

dents and they found it hard to get motivated to this kind of task. Presenting own work and 

commenting the work of others was also difficult. Altogether most of the students were 

pleased with their work and the outcome. They thought that this aesthetics project was dif-

ferent and fun as compared to previous classroom activities.  

 

Constructivism and socio-constructivism provided a good background for designing the 

teaching methods in this project. Aesthetics could be a difficult thing to understand all at 

once for a seventh-grader but when divided in to smaller sections it became quite under-

standable. As we noticed, aesthetic vision do not come in right away. Presenting own work 

and commenting others served well our aim of sharing and reflecting one’s learning pro-

cesses. 

 

Learning to use novel classroom technology was a challenge for us and it raised some 

questions. Is learning technology a necessity in order to teach modern day home econom-

ics? Home economics is after all based on hand work and skills. Technology brings practi-
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cal value to teaching as it self. In order to improve the learning outcome, there should al-

ways be a pedagogic reason to use them. 

 

Based on our experiment, everyday aesthetics, especially food and environment aesthet-

ics, is an important and inspiring topic for home economics education. By bringing up the 

aesthetical point of view while cooking and eating, we hopefully waked our students to 

think aesthetics also in the future. 

 

 

 


