
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravitsemuskasvatus- 

osana kotitalousopetuksen arkipäivää 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin yliopisto 

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 

Opettajankoulutuslaitos 

Kotitaloustiede 

Ainedidaktinen seminaari  

Palojoki & Malin 

Kajander Valpuri & Koski Kiira 

 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Käyttäytymistieteellinen 

Laitos - Institution - Department 

Opettajankoulutuslaitos 

Tekijä - Författare - Author 
Kiira Koski ja Valpuri Kajander 

Työn nimi - Arbetets titel 
Ravitsemuskasvatus- osana kotitalousopetuksen arkipäivää 

Title 
Nutrition – part of everyday life in home economic teaching 

Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kotitaloustiede 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Ainedidaktinen proseminaari/ Anne Malin 

Aika - Datum - Month and year 

5/ 2013 
Sivumäärä - Sidoantal - Number of 

pages 

32s + 1 Liite 

Tiivistelmä - Referat – Abstract 
 

Opetuskokeilun tavoitteena oli tutustuttaa oppilaat erilaisiin medioihin, niissä esiintyviin ruoka-

mainoksiin, sekä opettaa heille kriittistä medialukutaitoa. Oppimateriaalia ammennettiin medioiden ja 

mainonnan kautta, missä myös arkikokemukset tapahtuvat, ja joiden nojalla hyvin monia ostopäätök-

siä toteutetaan. Medialukutaidot opettavat kriittisyyttä, näkökykyä mainosten taakse sekä selvittä-

mään ruokatuotteiden olemusta. 

 

Päätavoitteenamme on oman kulutuksen ja valintojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen. 

Teoreettisessa viitekehyksessä tuomme esille ruoan valinnan taustalla esiintyviä motiiveja, joiden 

pohjalta muodostamme tutkimustehtävämme kantavat neljä teemaa eli ruuan nautinnollisuus, tasa-

painoisuus, monipuolisuus ja kohtuullisuus. Nämä teemat toimivat terveyttä ja hyvinvointia edistävän 

ruokavalion taustalla. 

 

Tutkimustehtävä pohjautuu tutkivan oppimisen menetelmiin sekä perusopetuksen opetussuunnitel-

man luonnoksissa mainittuun monilukutaitoon. Monilukutaito on laaja kokonaisuus, jonka hallinta on 

välttämätön taito yhteiskunnan kehittymisen ja muutoksessa mukana pysymisen kannalta. Tutkimus-

tehtävässämme hyödynnämme monilukutaidon teemoista media- ja mainonnan lukutaitoa. Opetusko-

keilussa opetusvälineinä käytimme erilaisia kuvia mainoksista ja Internetin kuvapankeista. Tutkivan 

oppimisen piirteet näkyivät työssä oppilaslähtöisyytenä, joka vaatii oppilaiden omaa aktiivisuutta se-

kä tiedon rakentumisessa aiemman tiedon ja arkikokemusten pohjalta. 

 

Oppimistehtävämme osoittautui onnistuneeksi kokeiluksi. Tehtävä toimi loistavana avauksena 7-

luokkalaisten ravitsemusopetukselle. Opetuskokeilu kesti ajallisesti noin 20 minuuttia, mikä vaatii te-

hokasta ajankäyttöä, mutta toisaalta oppimisessa päästiin yllättävän syvälliselle tasolle. Oppimisteh-

tävää aiomme jatkossakin hyödyntää omassa opetuksessamme, sillä se toimii hyvänä pohjana ravit-

semuksen opetuksessa ja sitä on mahdollista kehittää opetusryhmän taito- ja tietotasosta riippuen.  

Avainsanat – Nyckelord 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä ruokavalio, ravitsemus, medialukutaito, monilukutaito, tutkiva 

oppiminen, opetuskokeilu 

Keywords 
Diet that improves health and welfare, alimentation,  media literacy, monilukutaito, research based 

learning, teaching experiment  

 Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto, keskustakampuksen kirjasto, käyttäytymistieteet / Minerva 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

Sisällys 
 

JOHDANTO ....................................................................................................... 1 

1 KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN ............................................................... 3 

1.1 Kuluttajakäyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä ................. 3 

1.2 Erilaisia kuluttajatyyppejä ............................................................ 4 

1.3 Elämäntyyli ohjaamassa kuluttajakäyttäytymistä ja ostovalintoja 5 

1.4 Erilaisia motiiveja ruoanvalintojen takana ................................... 5 

2 MEDIAKASVATUS ..................................................................................... 7 

2.1 Medialukutaito ............................................................................. 8 

2.2 Monilukutaito osana mediakasvatustaVirhe. Kirjanmerkkiä ei 
ole määritetty. 

2.3 Mainonnan lukutaito .................................................................... 9 

3 TUTKIVAN OPPIMISEN PIIRTEET OPPIMISTEHTÄVÄSSÄ ................... 11 

3.1 Tutkivan oppimisen eteneminen vaiheittain .............................. 11 

3.2 Tutkivan oppimisen hyödyntäminen opetuskokeilussa.............. 12 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET .............................. 13 

5 OPETUSKOKEILUN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ ...................... 15 

5.1 Oppimiskokeilun sisältö ............................................................. 15 

5.2 Tehtävän reflektointi oppitunnilla ............................................... 17 

5.3 Opetuskokeilun tavoite .............................................................. 18 

6 OPETUSKOKEILUSTA SAADUT TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA ..... 19 

6.1 Kuvien jakaminen neljän pääteeman mukaan ........................... 19 

6.2 Erot ja yhtäläisyydet neljän pääteeman välillä ........................... 20 

6.3 Erilaiset tekijät terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokavalion 
taustalla ..................................................................................... 20 

6.4 Omien motiivien tunnistaminen ................................................. 21 

6.5 Tutkimustulosten pohdintaa ...................................................... 21 

6.5 Opetuskokeilun kohtaamat haasteet koulujen arjessa ................. 23 

7 POHDINTAA ............................................................................................. 24 

LÄHTEET ......................................................................................................... 26 

 



 

 

 
Kuvio 1. Motiiveja ruoanvalintojen taustalla. 
 
Kuva.1 Keskeneräinen tehtävä alkaa muodostua taululle. 
 

Taulukko 1. Alkuperäisen tutkimustehtävän ja tavoitteiden jäsentely 

Taulukko 2. Muokatun ja toteutuneen tutkimustehtävän osaamisen ja tavoittei-

den jäsentely 



 



 

 

 

 



 

Johdanto 
 

 

Ruoka ja ruoanvalinnat ovat saaneet viime vuosina paljon huomiota eri medio-

issa. Ihmisille syötetään jatkuvasti tietoa erilaisista ruokavalioista ja ruokatren-

deistä. Vaikka ravitsemussuositukset suomalaisille ovat tarkasti määriteltyjä, on 

nykyajan kuluttajan vaikea löytää informaatiotulvasta tietoa siitä, mikä todella on 

hyväksi ja mikä haitallista omalle terveydelle.  

 

Ristiriita eri tietolähteiden välillä vaatii kuluttajalta kriittistä lukutaitoa sekä taitoa 

osata poimia oleellinen omiin ruokatottumuksiin soveltuva tieto, kaikesta tieto-

paljoudesta. Informaatiota jaetaan esimerkiksi mainonnan avulla, jolloin on tär-

keää osata tunnistaa mainosten sisältämät viestit sekä ymmärtää niiden viesti-

mä sanoma. Mainontaa segmentoidaan eli kohdistetaan kulloisellekin kohde-

ryhmälle sopivaksi, ja myös nuoret sekä lapset ovat usein mainonnan kohteena. 

Suomessa lainsäädännöllä ohjeistetaan ja säädetään lapsiin kohdistuvaa mai-

nontaa, mutta valitettavasti asiat eivät toimi aina yhtä yksiselitteisesti. Tämän 

takia opettajan on tärkeää opettaa nuorille medialukutaitoa sekä markkinointi-

viestintää koulussa. Myös vanhempien rooli mediakasvattajina ja ohjeistajina 

aiheessa on tärkeää. 

 

Oppimistehtävämme tavoitteena on tutustuttaa oppilaat erilaisiin medioihin, 

niissä esiintyviin ruokamainoksiin sekä opettaa heille kriittistä medialukutaitoa. 

Medialukutaito on ihmisen perustaito, joka liittyy erilaisten medioiden sekä 

asianmukaisten laitteiden käytön hallintaan ja kykyyn suodattaa ja arvioida 

vastaanotettua informaatiota. Mediakasvatus on tavoitteellista toimintaa ja 

vuorovaikutusta kasvattajan, kasvatettavan ja mediakulttuurin välillä.   

 

Oppimistehtäväämme ammennetaan medioiden ja mainonnan kautta, missä 

myös arkikokemukset ovat ja joiden nojalla hyvin monia ostopäätöksiä tehdään. 

Medialukutaito opettaa kriittisyyteen, sekä näkemään mainosten tuoman viestin 

sisälle. Medialukutaidon avulla nuorista kasvaa vastuullisia ja omia valintoja 

harkitsevia kuluttajia. Oppimistehtävän sisältö koostuu ravitsemuksen neljästä 
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kantavasta  teemasta, jotka ovat ruuan nautinnollisuus, tasapainoisuus, 

monipuolisuus ja kohtuullisuus. 

 

Työtämme ohjaa tutkivan oppimisen ajattelumallin piirteet, jossa pääpaino on 

osallistavassa oppimisessa ja vuorovaikutuksessa. Oppimistehtävämme on 

prosessi, joka on oppilaslähtöistä ja vaatii oppilaiden aktiivisuutta aihetta koh-

taan. Myös opettajalla on suuri rooli ärsykkeiden antajana aiheeseen, sekä yllä-

pitämällä kiinnostusta aihetta kohtaan. Näemme tärkeänä, että oppilaat osallis-

tuvat itse tiedon etsimiseen, rakentamiseen ja luovat sitä kautta uutta tietoa it-

selleen. 

 

Yhteiskuntamme kehittyminen sekä muuttuminen velvoittavat oppilaita hallitse-

maan monenlaisia taitoja. Tällaisia taitoja ovat juuri monilukutaito sekä sen si-

sältämä medialukutaito. Lisäksi terveellinen ja monipuolinen ruokavalio on hy-

vinvoinnin ja terveyden perusta ja osana kotitalousopetuksen opetettavaa sisäl-

tö. Tästä syystä halusimme yhdistää opetuskokeiluumme median ymmärryksen 

ja käytön lisäksi myös ravitsemuksellisen näkökulman. 
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1 Kuluttajakäyttäytyminen 
 
 

Kuluttajakäyttäytyminen käsittää kaiken sen toiminnan, joka liittyy tuotteiden ja 

palveluiden hankintaan, kulutukseen ja myyntiin sekä päätöksentekoprosessiin 

(Oranen, 2006, s.16). Kuluttajakäyttäytymistä selittävät erilaiset normit, asenteet 

sekä motiivit. Lisäksi ympäristölliset sekä kulttuuriset tekijät vaikuttavat ruoanva-

lintojemme taustalla. Erilaisia tekijöitä kuluttajakäyttäytymisen taustalla tuomme 

tarkemmin esille seuraavissa luvuissa. 

 

1.1 Kuluttajakäyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä 
 

Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa Kotleria ja Armstron-

gia lainaten (2003, ss.193 – 206) neljään ryhmään, jotka kaikki yhdessä vaikut-

tavat kuluttajan valintojen tekemiseen. Nämä neljä ryhmää muodostuvat kulttuu-

risista, sosiaalisista, psykologisista sekä persoonallisuuteen liittyvistä tekijöistä.  

 

 Kulttuurisiin tekijöihin nähdään kuuluvan sosiaaliluokka, johon kulutta-

ja kuuluu. 

 Sosiaalisia tekijöitä ovat viiteryhmät, jotka vaikuttavat kuluttajan käyt-

täytymiseen, perhe, kuluttajan rooli sekä asema näissä ryhmissä.  

 Psykologisiin tekijöihin kuuluvat kuluttajan ikä, havainnointi, motivaa-

tio, oppiminen, uskomukset ja asenteet. 

  Persoonallisuus tekijöitä ovat kuluttajan ikä, ja elämänkaaren vaihe, 

ammatti, taloudellinen tilanne, elämäntyyli sekä persoonallisuus. 

 

Kaikkien neljän tekijän voidaan nähdä vaikuttavan kuluttajan käyttäytymiseen 

sekä valinta- ja ostotilanteissa päätöksentekoon. Kaikki neljä tekijää esiintyvät 

taustalla, mutta eri kuluttajilla eri tekijät painottuvat eri tavoin. 
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1.2 Erilaisia kuluttajatyyppejä 
 

Oranen (2006, ss. 37 – 38) lainaa työssään Laaksosen, Leipämaan & Laakso-

sen tutkimusta (2002), jossa tutkittiin kuluttajien suhtautumista ruokaan ja ruo-

kailuun. Tämän tutkimuksen tulosten avulla kuluttajista saatiin muodostettua 

kuusi segmenttiä, jotka kuvaavat erilaisia kuluttajatyyppejä.  

 

a) Huolettomat kuluttajat eivät oikeastaan pidä ruoan ostamisesta eivätkä väli-

tä sen alkuperästä. 

b) Innokkaat kuluttajat haluavat ruokailla kunnollisesti ja perinteisellä tavalla 

sekä nauttia ruoasta.  

c) Rationaaliset kuluttajat ovat suunnitelmallisia ja suunnittelevat etukäteen 

ostoslistan sekä sen mitä syövät. Heille mukavuus ja vaivattomuus olivat vähi-

ten tärkeitä elementtejä.  

d) Välinpitämättömät kuluttajat eivät suunnittele ruokailuaan etukäteen eivät-

kä hae vaihtelua ruokailuunsa. Ostoksenteon he kokevat välttämättömänä pa-

hana ja tärkein kriteeri valinnassa on hinta-laatu kriteeri. 

e) Tunnollinen kuluttaja haluaa syödä laadukasta, kunnollista ja terveellistä 

ruokaa käyttämättä kuitenkaan paljoa aikaan ostosten tekoon tai ruoan laittoon. 

f) Hedonistinen kuluttajaryhmä painotti ruoan makua sekä nautintoa tärkeim-

pinä elementteinä. 

 

Tutkimuksen mukaan suurimman segmentin Suomessa muodostivat huoletto-

mat kuluttajat. Tähän segmenttiin kuuluvat kuluttajat ovat kaikista kuluttajista 

vähiten kiinnostuneita ruoan terveellisyydestä, tuoreudesta sekä ekologisuudes-

ta. Heidän mielestään aterioiden tulisi olla nopeita, helppoja valmistaa ja he 

suunnittelevat vähiten aterioita etukäteen. Uutuudet kiinnostavat huolettomia 

kuluttajia ja he kokeilevat niitä mielellään. Merkittävää oli, että suurin osa vas-

tanneista miehistä kuului kyseiseen kuluttajaryhmään (Oranen, 2006, s. 36).  

 

Näiden eri kuluttajatyyppien esille tuominen ja pohdinta olivat tärkeitä myös 

oman tutkimustehtävämme näkökulmasta. Vaikka oppilaat harvemmin ehkä 

pohtivat omaa kulutustaan, on hyvä pohtia omia kulutustottumuksia suhteessa 
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omaan talouteen, ympäristöön sekä luontoon. Tällainen pohdinta on osa vas-

tuullisuuden pohdintaa sekä osa sen opettamista oppilaille. 

 

1.3 Elämäntyyli ohjaamassa kuluttajakäyttäytymistä ja ostovalintoja 
 

 

Elämäntyylillään kuluttajat kuvastavat mitä he pitävät tärkeänä ja miten he käyt-

tävät aikaa sekä rahaa. Kasvatus, henkilökohtaiset intressit ja arvot sekä päivit-

täisen elämän vaatimukset ohjaavat elämäntyylin suuntaa ja vaikuttavat kulutta-

jien valintoihin (Oranen, 2006, s.28). Elämäntyyli rakentuu useista eri elemen-

teistä, kuten kuluttajan arvoista ja asenteista, mielenkiinnonkohteista, mielipi-

teistä ja käyttäytymisestä, sekä siitä mitä kuluttajat tuntevat ja mitä he tekevät  

(Oranen, 2006, s. 8).  

 

Kuten edellä mainittiin elämäntyyliin liittyvät oleellisesti kuluttajan arvot sekä 

asenteet. Arvot edustavat tavoitteita, jotka ohjaavat ihmisen ajattelua. Asenteet 

syntyvät tiedon, kokemusten ja ympäristön vaikutuksesta ja ne kuvaavat yksilön 

taipumusta suhtautua tiettyyn asiaan tietyllä tavalla. Kuluttajakäyttäytymisessä 

asenteet näkyvät siinä, miten kuluttaja huomaa mainoksen ja ymmärtää sen.  

Asenteet ja arvot näkyvät lisäksi myös siinä, millä perusteella kuluttaja valitsee 

ostopaikan tai tietyn tuotteen ja millainen mielikuva hänellä on tietystä tuottees-

ta tai yrityksestä (kuluttajat ja organisaatiot ostajina).  

 

1.4 Erilaisia motiiveja ruoanvalintojen takana 
 
 

Yksi keskeinen kuluttajuuteen liittyvä kysymys on, miksi ihmiset ostavat sekä 

millä perusteella he ostovalintojaan tekevät.  Kuluttajille muotoutuu erilaisia stra-

tegioita, joilla he tekevät päätöksiä ruoanvalinnasta. Nämä strategiat muodostu-

vat elämän suunnan, vaikuttimien ja henkilökohtaisen järjestelmän vaikutukses-

ta. Strategiat vaihtelevat eri tilanteiden mukaan kotona, matkalla ja ravintolassa 

ollessa, jolloin kuluttaja tekee päätöksiä eri strategioiden mukaan (Oranen, 

2006, s. 26).  
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Näitä kysymyksiä voidaan lähestyä tarkastelemalla kuluttajan kuluttamiseen se-

kä ostoksilla käymiseen liittyviä asenteita ja motiiveja. Motiivit ostovalintojen 

taustalla liittyvät usein syihin ja tarpeiden tyydyttämiseen. Asenteet taas puoles-

taan kertovat erilaisista tavoista suhtautua ympäröivään maailmaan. Niiden voi-

daan siis ajatella edustavan ihmisten subjektiivisia käsityksiä asioista. 

 

Motiivi tarkoittaa syytä, joka johtaa käyttäytymiseen tietyllä tavalla. Syyt voivat 

olla järkiperäisiä (esimerkiksi hinta, tuotteen käytettävyys) tai tunneperäisiä. 

Steptoe, Pollard & Wardle (1995, ss. 267 – 285) ovat määritelleet motiiveja, joi-

ta ruoanvalintojen taustalla esiintyy. Näitä motiiveja on yhteensä yhdeksän, ja 

ne kaikki vaikuttavat eri tavalla ruoanvalintaan eri ihmisten kohdalla. Jokainen 

kuluttuja ilmaisee itseään ruoanvalinnan kautta, ja näin ollen myös motiivit nii-

den taustalla ovat hyvin henkilökohtaisia. Olemme lainanneet alla olevan kuvion 

Kajanderin (2012, s.) tekemästä kandidaatintyöstä. Kajander on koonnut kuvion 

havainnollistamaan Steptoen, Pollardin & Wardlen määrittelemiä ruoanvalinnan 

taustalla esiintyviä motiiveja.  

 

 

 

Kuvio. 1.  Motiiveja ruoanvalinnan taustalla (Kajander, 2012). 

 

Nämä motiivit ohjaavat kuluttajaa ostopäätöksissä, ja ruoanvalinnoissa. Kulutta-

jalla voi olla useampikin motiivi ostotilanteessa samanaikaisesti tai sitten yhdellä 

hetkellä yksi ja toisella toinen, jotka ohjaavat ruoanvalintaa. Motiiveja voi var-
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masti esiintyä näiden lisäksi muitakin, mutta koimme tämän jaottelun riittäväksi 

sekä sopivaksi omaan oppimistehtäväämme. 

 

 

 

 

2 Mediakasvatus 
 
 
 

Kasvaminen mediavaltaisessa ympäristössä ei opeta nuoria itsessään medialu-

kutaitoisiksi, jolloin mediakasvatuksen pitää olla laajempaa, kuin vain mediavä-

lineiden ja sisältöjen tuomista opetukseen sellaisina (Kupiainen, R. & Sintonen, 

S. 2009 s. 30). Mediakasvatus on tavoitteellista toimintaa ja vuorovaikutusta 

kasvattajan, kasvatettavan ja mediakulttuurin välillä. Tavoitteena on medialuku-

taito, joka pitää sisällään medioiden syvällisemmän ymmärryksen ja niiden hyö-

dyntämisen opiskelussa. (Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009 s. 31) 

 
 
2.1 Medialukutaito 

 
Medialukutaito on ihmisen perustaito, joka liittyy erilaisten medioiden sekä 

asianmukaisten laitteiden käytön hallintaan ja kykyyn suodattaa ja arvioida 

vastaanotettua informaatiota. Medialukutaito on moninaisia merkityksiä sisältävien 

viestien luku- ja ymmärrystaitoa kriittisin silmin sekä median vaikutusten ja seurausten 

ymmärtämistä, edistäen vastuullista kuluttajuutta ja tietoa esimerkiksi mainonnan 

erilaisista keinoista. 

 

Medialukutaitoa voidaan tarkastella myös lukutaitona, jolloin mediaa ”luetaan ja 

kirjoitetaan” eli toisin sanoen kirjallisten tekstien lisäksi opitaan lukemaan myös 

visuaalisia ja audiovisuaalisia lähteitä. (Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009 s. 31) 

Monipuolisen lukutaidon edistys oli myös meidän opetuskokeilumme tavoittee-

na. Medialukutaitoa voidaan parhaiten soveltaa kouluopetuksessa prosessin 

näkökulmasta, joka sisältää toiminnan, tekemisen kokemisen sekä sosiaalisen 

aspektin (Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009 s. 32). 
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Tämän työn opetuskokeilun perimmäisenä tarkoituksena oli myös tuoda oppi-

laiden mediakulttuuriset kokemukset osaksi opetusta (mediaseuranta ja kuvien 

keräys). Tähän yhdistimme lisäksi taidon oppimisen, terveyttä ja hyvinvointia 

edistävän ruokavalion opettamisen, visuaalisuuden kautta. 

 
 

2.2 Monilukutaito osana mediakasvatusta 
 

Yhteiskuntamme on muuttunut monella tavalla vuosien aikana, ja väistämättä 

nämä muutokset näkyvät myös kouluopetuksessa. Perinteinen koulu on käsit-

teenä muuttunut ja kuten Uusikylä & Atjonen (2005, s.140) kirjoittavat, on perin-

teinen käsitys opettamiselle sopivasta paikasta, oppimateriaaleista ja opetusvä-

lineistä muuttunut, koska periaatteessa koko maailma voi tietotekniikan muut-

tumisen ja kehittymisen ansiosta olla yhtä suurta oppimis- ja opiskeluympäris-

töä. Tällainen muutos vaatii väistämättä tieto- ja viestintätekniikan hallinnan tai-

toja niin opettajalta kuin oppilaalta. Pelkkä taitojen hallinta ei riitä, vaan entistä 

rikkaammissa ja tiedolliselta sisällöltään monipuolisemmissa opetusympäris-

töissä selviäminen, vaatii oppilaalta kykyä erottaa olennainen tieto muun tiedon 

seasta. Tästä selvitäkseen oppilas tarvitsee monilukutaidon hallintaa. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ensimmäisessä luonnokses-

sa, tulevaisuuden edellyttämässä laaja-alaisessa oppimisessa on osio nimeltä 

monilukutaito. Monilukutaito on käsitteenä hyvin laaja, joka pitää sisällään mm. 

median- ja mainonnan lukutaidon. Monilukutaito pitää sisällään lisäksi monen-

laisten taitojen- ja tietojen hallintaa, joita käymme seuraavissa luvuissa yksityis-

kohtaisemmin läpi. Monilukutaidolla on kuluttajakäyttäytymisen ymmärryksen li-

säksi merkittävä rooli oppimistehtävässämme. 

(http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset) 

 

Monilukutaidolla käsitteenä tarkoitetaan erilaisten viestien tulkintaa ja niiden 

luomista (http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset). Mediayhteiskunnassa 

eläminen ja median ottaminen osaksi opiskelua, vaatii monilukutaidon hallintaa.  

Monilukutaito pitää sisällään esimerkiksi visuaalisen lukutaidon, tietokoneluku-

http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset
http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset
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taidon, teknologialukutaidon sekä verkkolukutaidon. Monilukutaito on laaja ko-

konaisuus, jonka hallinta parantaa median käyttöä koulussa uudella tavalla.  

 

Monilukutaitoisella oppilaalla on taito hyödyntää uutta mediaa ja uusia oppi-

misympäristöjä ja välineitä tehokkaasti oman oppimisen tukena.  Monilukutaito 

edellyttää myös kykyä kerätä, luoda, jäsentää sekä arvioida kerättyä tai luettua 

tietoa. Tietoteknisten taitojen lisäksi oppilas tarvitsee tulevaisuudessa myös 

monia muitakin uusia taitoja. Tietotulvasta selviytymiseen, sekä sen hyödyntä-

miseen oppimismerkityksessä, tarvitaan sekä kriittisiä mediataitoja, tiedon han-

kinnan ja hallinnan taitoja että taitoja yhdistellä ja luoda uutta tietoa (Ops 2016, 

perusteluonnokset, s.10). 

 

 
2.3 Mainonnan lukutaito 
 
 
Mainonnan avulla vaikutetaan kuluttajan haluun saada jotain ja halu on tarkoitus 

muuttaa tarpeeksi. Mainonta pyrkii siis omalta osaltaan rationalisoimaan ei-

rationaalista. Mainonnan viestit puetaan niin, että ne menevät hyvin kaupaksi. 

Toisin sanoen niiden on oltava mahdollisimman neutraaleja, etteivät loukkaisi 

mahdollisten ostajien halua, mutta toimisivat kuitenkin tarpeeksi vahvoina saa-

dakseen aikaan hankinnan. 

 

Mainoskuvilla pyritään aina vaikuttamaan mainoksen lukijan käyttäytymiseen ja 

ostopäätöksiin. Mainoksissa vedotaan usein kuluttajan tarpeisiin, joita kaikilla 

ihmisillä elämänsä aikana arjen keskellä on ja ilmenee. Tällaisia tarpeita ovat 

esimerkiksi nälkä, jano, arvostetuksi tuleminen, hyvinvointi, ulkonäkö tai rakka-

us ja hyväksytyksi tuleminen. Mainoskuvat ovat yleensä painettuja sekä sähköi-

sessä viestimissä kuten televisio, tai tietokoneviestintä (esim. Facebook, Twitter 

tms.) Mainoskuvien tulkintaan vaaditaan kuluttajilta taitoja, jotka kehittyvät tar-

kastellen, tulkiten, mainoksista keskustellen sekä niitä itse muokaten ja tuottaen 

(edu.fi).  

 

Mainoskuvia kohdennetaan eli segmentoidaan usein tietyille kohderyhmille, ja 

näin ollen esimerkiksi televisiomainonnassa tiettyyn kellonaikaan tai tietyillä 
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paikkakunnilla mainokset ovat erilaisia sisällöiltään. Segmentointi näkyy erin-

omaisesti myös esimerkiksi aikakauslehtimainonnassa, jossa naistenlehdet ovat 

täynnä kauneuden- ja hyvinvoinnin edistysneuvoja kun taas miehille suunnatut 

lehdet sisältävät maskuliinisempia sisältöjä.  

 

Mainonta on kuluttajaa jatkuvasti ympäröivä asia, jonka välttäminen on liki 

mahdotonta. Mainonta on väistämättä osa arkipäiväämme, joten on tärkeää 

opettaa myös oppilaille kriittistä suhtautumista mainontaan.  Lisäksi olisi hyvä 

keskustella ja opettaa mainosten lukutaitoa sekä tutkia ja tulkita erilaisia mai-

noksia. Kuluttajan on myös tärkeää tiedostaa, että omien valintojen taustalla 

vaikuttavat omat arvot ja asenteet sekä tehdä itselleen tietoiseksi kuinka merkit-

tävästi ne vaikuttavat omien valintojen taustalla ja pohtia olisiko näissä eri teki-

jöissä ehkä parantamisen varaa.  Tähän taitoon olemme oppimistehtävässäm-

me pyrkineet. 
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3 Tutkivan oppimisen piirteet oppimistehtävässä 
 
 
 
Tutkimuksen taustalla ja tehtävässä näkyy piirteitä tutkivan oppimisen ideologi-

asta, sillä oppimistehtävä oli moniulotteinen. Tutkivan oppimisen ideana on op-

pimisen eteneminen tutkimuksen kaltaisesti. Oppilaille annetaan esimerkiksi 

ratkaistavaksi ongelma tai pohdittavaksi ilmiö. Alun perin tutkimuksemme ilmiö-

nä oli ruoanvalinta ja sen taustalla vaikuttavat tekijät ja lopullisessa toteutukses-

sa terveyttä ja hyvinvointia edistävä ruokailu ja sen muodostavat tekijät.  

 

3.1 Tutkivan oppimisen eteneminen vaiheittain 
 

Tutkiva oppiminen etenee vaiheittain. Ensin luodaan konteksti eli pohja, johon 

oppiminen voi rakentua, eli uusi asia kiinnittyä. Aiheeseen viritellään lukemalla 

muutama kappale kirjasta tai keskustelun avulla ja virkistämällä muistia siitä, 

mitä aiheesta on aiemmin opittu. Kontekstin rakennuttua voidaan pohjalle las-

kea askarruttavia ongelmia ja mietityttäviä asioita, kuten tässä oppimistehtäväs-

sä muodostaa käsitys siitä, mistä terveellinen ruokavalio koostuu. Prosessi on 

siis oppilaslähtöistä ja vaatii oppilaiden aktiivisuutta aihetta kohtaan, joskin opet-

tajalla on suuri rooli antaa ärsykkeitä aiheeseen ja ylläpitää kiinnostusta.  

Tiedon kertyminen spiraalimaisesti oli sopiva menetelmä oppitunnin aiheeseen, 

jolloin motiivien syitä pystyi perustelemaan ja näkemystä syventämään. Koko 

terveyttä ja hyvinvointia edistävää ruokavaliota käsitteenä lähdettiin purkamaan 

asteittain yksittäisestä asiasta (yhdestä teemasta) kohti yleistä kokonaiskuvaa. 

Oppimisen ideana oli spiraalimaisuus, asiat täydentyivät ja tarkentuivat proses-

sin edetessä, jolloin myös käsitteet hahmottuivat konkreettisuuden kautta. 

(Hakkarainen, K. Lonka, K. & Lipponen, L. 2004) Tässä kokeilussa tarkoituk-

senamme oli avata terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokavalion muodostavia 

päätekijöitä konkreettisesti kuvien kautta niin, että oppilaat muodostivat kuvilla 

päätekijät. Yhtä tekijää, kuten monipuolisesti syömistä avattiin useamman ku-

van avulla, jotka oppilaat olivat valinneet. Tehtävän työskentely ja reflektio vai-

heissa käsitteet alkoivat hahmottua hiljalleen ja niiden äärelle pysähdyttiin tie-

toisesti pohtimaan. 
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3.2 Tutkivan oppimisen hyödyntäminen opetuskokeilussa 
 

Oppimistehtävässä hyödynsimme oppilaiden aloitteellisuutta ja vastuullisuutta 

organisoida tehtävän toteutus omassa ryhmässä parhaaksi katsomalla tavalla. 

Toteutuksessa yhdistyivät oppilaiden tieto aiheesta muiden oppiaineiden ja arki-

tiedon kautta. Opettajakeskeisyydestä pyrittiin luopumaan ja tuomaan tilalle op-

pilaiden toimijuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. Oppimistehtävällä pyrittiin joh-

dattelemaan oppilaat vastaamaan omiin tai toisten esittämiin kysymyksiin.   

 

Työn tutkivan oppimisen piirteet tulivat kuvien moninaisten merkitysten ja tulkin-

tojen kautta esille. Tutkivan oppimisen prosessi vaatisi tehtävältä pidempää 

ajankäyttöä, mutta koulukohtaisesti sovelsimme tutkimustehtäväämme tunnin 

rakenteen ja ajankäytön mukaan. Näin ollen emme kokonaisvaltaisesti pääs-

seet toimimaan tutkivan oppimisen piirissä. (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, 

Tissari, Hilppö & Rajala, 2009, ss. 48- 57) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Alkuperäisenä tutkimustehtävänämme oli tutustuttaa nuoret vastuulliseen kulut-

tajuuteen, omien valintojen merkitykseen sekä motiiveihin, jotka vaikuttavat 

ruoan valinnassa. Olosuhteiden pakosta jouduimme muokkaamaan tutkimus-

tehtäväämme koulukohtaisten oppisisältöjen mukaan. Näin ollen tutkimustehtä-

vämme kantavaksi teemaksi nousi valtion ravitsemussuosituksiakin johdatteleva 

”selkäranka” eli ruuan nautinnollisuus, monipuolisuus, tasapainoisuus ja koh-

tuullisuus. 

 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millä perusteella annetut ruokakuvat jaettiin neljään pääteemaan? 

2. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja neljän teeman välillä huomioitiin? 

3. Mitkä tekijät muodostivat tervettä ja hyvinvointia edistävän ruokavalion? 

4. Mitä motiiveja oppilaat tunnistivat omien kuvavalintojensa taustalla? 

 

Alla olevista taulukoista käy ilmi tutkimustehtävän osaamisen ja tavoitteiden jä-

sentely alkuperäisessä ja toteutuneessa muodossa. Esittelemällä molemmat 

taulukot, haluamme tuoda esille muutokset jotka tutkimustehtävän sisältöön 

jouduttiin olosuhteiden vuoksi tekemään. 
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Ydintietämys / 

-osaaminen 

 

 

Täydentävä 

tietämys/ -osaaminen 

 

Erityistietämys / 

-osaaminen 

 

Tietää pääpiirteittäin, mil-

laisia motiiveja ruonva-

linnan taustalla on. 

 

Osaa havainnoida erilais-

ten medioiden mainonta-

keinoja. 

 

Osaa erotella ruoka-

mainosten taustalla vai-

kuttavia motiiveja. 

 

Taulukko 1. Alkuperäisen tutkimustehtävän ja tavoitteiden jäsentely 

 

 

Ydintietämys/ 

-osaaminen 

 

 

Täydentävä tietämys/ 

-osaaminen 

 

Erityistietämys/ 

-osaaminen 

 

Ymmärtää ihmisen hyvin-

vointi kokonaisuutena ja 

mitkä tekijät siihen vaikut-

tavat. 

 

Osaa muodostaa käsityk-

sen omaan hyvinvointiin 

vaikuttavista tekijöistä. 

 

Ymmärtää omien valinto-

jen merkityksen tulevai-

suudessa oman terveyden 

ja hyvinvoinnin kanalta. 

 

Tiedostaa millainen on 

hyvinvointia edistävä ruo-

kavalio (4 kategoriaa). 

 

Osaa eritellä terveyttä ja 

hyvinvointia edistävän 

ruokavalion kulmakiviä. 

 

Osaa muodostaa koko-

naiskuvan hyvinvointia 

edistävästä ruokavaliosta 

(kuvista muodostuva ko-

konaisuus). 

 

Taulukko 2. Muokatun ja toteutuneen tutkimustehtävän osaamisen ja tavoittei-

den jäsentely 
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5 Opetuskokeilun toteuttaminen käytännössä 
 
 
 
Tässä luvussa käsitellään oppimistehtävämme toteuttamista käytännössä. Käy-

tämme tulosten tarkastelussa tehtävästämme nimeä opetuskokeilu, sillä toteu-

timme tehtävän hyvin tutkimus- ja kokeilu- sekä kehitysmielessä. Ennalta oli ar-

vattavissa, että tätä kokeilua ei mahdollisesti pystytä sellaisenaan toteuttamaan 

opetettavilla oppitunneilla ennakkotietojen perusteella. Opetusharjoitteluun 

suunnattiin kuitenkin ennakkoluulottomasti ja pääsimme kuitenkin opettamaan 

aiheestamme pienemmän osion oppilaille. Seuraavissa luvuissa käsitellään tar-

kemmin opetuskokeilua sekä sen toteutumista opetusharjoittelun aikana. 

 

5.1 Oppimiskokeilun sisältö  
 

Opetuskokeilun tehtävää muokattiin siten, että pohjalla käytettiin teoriaosuu-

dessa jo esillä olleita ruoanvalinnan taustalla esiintyviä tekijöitä (kuvio1), mutta 

näistä muodostettiin neljä suurempaa pääteemaa, jotka olivat nauti ruoasta, syö 

tasapainoisesti, syö monipuolisesti ja syö kohtuullisesti. Näiden pääteemojen 

pohjalta oppilaat pääsivät toteuttamaan tehtävää ja ruoan valinnan kysymyksiä 

sekä taustatekijöitä pyrittiin tuomaan esille mahdollisuuksien mukaan. Muokattu 

tutkimustehtävä päästiin kuitenkin toteuttamaan kolmen eri 7lk:n ryhmän oppi-

tunneilla, mikä vahvisti opetuskokeilun johtopäätöksiä ja mahdollista pohdinnan 

tehtävän onnistumisen ja kehittämisen näkökulmasta.  

 

Opetuskokeilu toteutettiin hahmotus- työskentely- reflektio- mallin kautta. Ter-

veyttä ja hyvinvointia edistävän ruokavalion opetusaihetta lähdettiin hahmotta-

maan tehtävästä kertomalla ja oppilaiden tutustumisella oppikirjan (Taituri) kap-

paleisiin, jotka käsittelivät Jokapäiväisiä ruoan valintoja ja Ruoan merkitystä ra-

vintona, ilona sekä nautintona. Aihe esitellään kirjassa tiiviinä tekstipätkinä. Tä-

män aikana harjoittelija hahmotteli taululle neljä kenttää (neljä laatikkoa) joiden 

otsikoiksi tuli kirjassakin käytetyt terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokavalion 

perustan muodostavat käsitteet: nautinnollisuus, monipuolisuus, tasapainoisuus 

ja kohtuullisuus.  
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Työskentelyvaiheessa harjoittelija ohjeisti tehtävänannon ja jakoi pöytäkuntiin 

kuvapinoja liittyen neljään teemaan. Oppilaiden tehtävänä oli lajitella kuvat, niin 

että jokaiseen kenttään riittäisi kuvia. Yhteistä keskustelua ja päätöksentekoa 

korostettiin ja työskentelyvaihetta rajattiin niin, että harjoittelija antoi kerralla yh-

delle ryhmälle vuoron kiinnittää kuvat yhteen kategoriaan, kun yhteiseen pää-

tökseen jaottelusta oli päästy. Teema kerrallaan tehtävä oli myös selkeästi hel-

pompi hahmottaa ja kuvia osioihin lajitella. 

 

Kuvat oli hankittu lehdistä ja Internetin kuvapankista. Jos samaa ryhmää olisi 

opettanut useamman kerran, olisi kuvien keräys voitu toteuttaa suunnitellun 

mediaseurannan tavoin oppilaiden toimesta. Kuvat oli kuitenkin pyritty kerää-

mään monipuolisesti aiheeseen liittyen, kuvaamaan terveellisiä elämäntapoja 

vahvistaen tai heikentäen, sekä sisältäen kuvia ruoasta, liikunnasta, mainoksis-

ta kuin sosiaalisista suhteista. Kuvat olivat myös tarkoituksellisesti monia merki-

tyksiä sisältäviä, jotta tulkinnanvaraa jäisi oppilaille. Kuvien kautta pyrittiin au-

kaisemaan käsitteitä ja muodostamaan jokseenkin abstrakteista ja isoista tee-

moista enemmän konkreettisia ja oppilaiden elämään liittyviä. Alla olevasta ku-

vasta käy ilmi kuinka tehtävä toteutettiin käytännössä koulussa. 
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Kuva.1 Keskeneräinen tehtävä alkaa muodostua taululle. 
 
Kun jokainen ryhmä oli täyttänyt yhden sektorin kuvilla, reflektoimme osiota ja 

pohdimme yhteisesti kuvien viestiä kentän sanasta ja sen merkityksestä. Kent-

tää arvioitiin; kuvien yksittäisiä merkityksiä ja sitä mitä koko kenttä viestitti sa-

nan merkityksestä. Vaikeimpia kuvia luonnollisesti avattiin ja lajittelua perustel-

tiin, ensin sen ryhmän toimesta, joka oli kuvan laittanut ja lopuksi harjoittelijan 

johdolla. Samalla aiheesta harjoittelija pystyi esittämään tarkentavia kysymyksiä 

ja johdattelemaan keskustelua.  

 

5.2 Tehtävän reflektointi oppitunnilla 
 

Kun jokainen kenttä oli käyty läpi, pysähdyttiin katsomaan taululle muodostunut-

ta kokonaiskuvaa ja sitä, miltä terveellisen ruokavalion perusasiat ja syömiseen 

liittyvät valinnat näyttivät. Oppilailta kyseltiin mielipiteitä kuvien sopivuudesta 

tehtävään ja sen eri teemoihin. Harjoittelija muutti oppilaiden kanssa myös joi-

denkin kuvien paikkoja yhdessä ja he keskustelivat, mihin kohtaan oli vaikea 

löytää sopivia kuvia tai miksi jokin kenttä oli täydempi kuin toinen. Tämän kes-

kustelun pohjalta harjoittelija sai myös tietoa kulloisenkin luokan aiheen sisäis-
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tämisestä ja selkeästi kaikkien ryhmien kanssa vaikeimmaksi aiheeksi nousi 

ymmärtää tasapainoisuus ja kohtuullisuus. Näitä avattiin siten vielä enemmän 

konkreettisten esimerkkien, kuten lautasmallin avulla, joka visuaalisesti esittää 

tasapainoisesti kaikkien ravintoaineiden saannin ja kohtuullisen ruoan määrää.  

 

Tehtävän valmistumisen jälkeen, ideana oli nähdä kuvien kohtaaminen ja yhdis-

tyminen ja hyvinvointia edistävän ruokavalion tavoite olla samanaikaisesti nau-

tinnollinen, monipuolinen, tasapainoinen ja kohtuullinen. Oppilaat esittivät omia 

näkemyksiään, siitä millainen ruoka heille merkitsee yhtäaikaisesti monia ken-

tän asioita ja sitä, miten yhdelle vain terveelliseksi muodostunut ruoka on toisel-

le taas nautinnollinen ruoka. Yksi ateria voi olla kaikkia asioita yhtäaikaisesti ja 

kokonaisuudessaan ruokavalio on terveellisiä asioita ja ajoittaista herkuttelua, 

unohtamatta sosiaalista aspektia ja liikuntaa.   

 
5.3 Opetuskokeilun tavoite 

 
 
Tehtävän tavoitteena oli mediakasvatuksen vahvistus opetuksessa, osana ra-

vitsemuksen aihetta, opettaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokavalion 

pääpiirteet. Keskiössä tehtävää oli oppilaiden toiminta, kokemukset ja vuorovai-

kutuksellisuus. Mediakasvatukseen sovellettiin oppilaiden kautta heidän me-

diakulttuurisia kokemuksia, herättelemällä aihe mahdollisimman lähelle nuorten 

arkikokemuksia. Median luku eli seuraus oli yksittäinen tapahtuma, mutta se 

voisi yhtälailla olla pidempiaikainen seuranta, tehtävän toteutuksessa tulevai-

suudessa. (Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009 s. 32) 

 

Tunnin suunnittelua ja tavoitteita selkeytti hahmottelu oppitunnin ydintietämyk-

sestä ja -osaamisesta, täydentävästä tietämyksestä ja - osaamisesta sekä eri-

tyistietämyksestä ja -osaamisesta. Näin ollen pystyimme rakentamaan oppitun-

nille sopivan kokonaisuuden riippuen käytettävissä olevasta ajasta, ryhmästä ja 

muista tekijöistä. Taulukkoa voisi jatkossa soveltaa myös niin, että kaikkien op-

pilaiden tulisi hallita aiheen ydinosaaminen, täydentävä tietämys on syventä-

vämpään/soveltavampaan oppimiseen ja erityistietämys lisä-/kotitehtävä.  
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6 Opetuskokeilusta saadut tulokset ja niiden tulkinta 
 
 

Opetuskokeilu oli kaikista muutoksista ja ajankäytöllisistä haasteista huolimatta 

mielestämme onnistunut, niissä puitteissa missä se toteutettiin. Alkuperäisen 

tehtävä suunnitelma olisi varmasti ollut oppilaiden näkökulmasta ja oppimisen 

kannalta parempi, mutta olemme iloisia, että saimme tehtävästä edes osan to-

teutettua käytännössä. Alla olevissa luvuissa tarkastelemme tutkimustuloksia 

tutkimuskysymyksittäin hiukan tarkemmin. 

 

 

6.1 Kuvien jakaminen neljän pääteeman mukaan 

 

Tehtävän tarkoituksena oli mahdollistaa oppilaiden vuorovaikutus ja työskente-

lyvaiheeseen jätettiin sopivasti väljyyttä muodostaa omia lajitteluperusteita. Oh-

jeistuksena muistutettiin, että jokaiseen sektoriin täytyi tulla kuvia ja harjoittelija 

antoi vasta sen jälkeen ryhmälle vuoron mennä taululle. Nämä reunaehdot sai-

vat oppilaat syventymään tehtävään, kun sitä ei ollut mahdollista suorittaa muu-

ten. 

 

Ruokakuvia lajiteltiin suurimmaksi osaksi niiden herättämien mielikuvien kautta, 

jotka tietenkin vaihtelivat oppilasryhmittäin. Myös oppilaiden omat mieltymykset 

ja sen hetkiset tunteet vaikuttivat varmasti mielikuviin ja täten lajitteluun. On 

myös huomioitava, että jopa nälän tai kylläisyyden aste saattoivat vaikuttavat 

siihen, miten kuviin reagoitiin. Toiset kuvista näyttäytyivät myös visuaalisesti 

houkuttelevammin, kuin toiset. Muuttuvien tekijöiden vuoksi oli tärkeää, että har-

joittelija pääsi näkemään tehtävän teossa eri ryhmiä, jolloin samat kuvat nähtiin 

ja täten lajiteltiin eri tavoin. 

 

Suurin osa pöytäryhmistä neuvotteli yhdessä, joissakin ryhmissä tehtävän teko 

jäi aktiivisimmille jäsenille. Myös johtajan rooleja oli nähtävissä, koska tehtävän 

organisoimista ei sen koommin ohjeistettu vaan vapaus jätettiin oppilaille. Neu-

vottelutaitoja kyllä käytettiin, sillä kuvat eivät edustaneet yksikseen vain jotakin 

teemaa tai että kaikki ryhmäläiset ajattelisivat kuvan sanomasta täysin samoin.  
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6.2 Erot ja yhtäläisyydet neljän pääteeman välillä 
 

Tehtävän opettaminen kolmelle eri ryhmälle toi erilaiset lopputulokset, joka it-

sessään kertoo teemojen erilaisesta näkemisestä. Kuvat käsitettiin subjektiivi-

sesti ja lajittelu tapahtui aika nopeasti. Samat kuvat olivat luokkien välillä eri 

kohdissa ja ne myös jakautuivat eri tavoin. Jos ryhmä oli aktiivinen ja innostu-

nut, kuvat jakautuivat sitä tasaisemmin.  

 

Lajittelu tapahtui kuvien mielikuvien ja puhtaiden mieltymysten mukaan. Ruoas-

ta nauttimiseen liittyvät kuvat olivat positiivisesti latautuneita ja usein kuvissa oli 

sosiaalinen näkökulma tai kuvat liittyivät herkutteluun, eritoten makeisiin ruokiin 

sekä tavallisesta arjesta poikkeamiseen. Ruoan monipuolisuus tarkoitti oppilaille 

suurta määrää kuvia ja monipuolisesti eri ruokia, sekä ruokapyramidia ja lau-

tasmallia hahmottavaksi tekijöiksi. Monipuolisuus oli varmasti helpoin teema kä-

sittää sekä monesta yhteydestä tuttu käsite. Tasapainoisuuteen yhdistettiin ku-

via myös liikunnasta ja kohtuullisuuteen kuvia ensisijaisesti ruoan määrästä.  

 

Yhtäläisyytenä kaikki ryhmät lajittelivat jokaiseen teemaan kuvia terveellisistä 

ruoista ja kasviksista. Kuvia oli vaikeinta jaotella teemoihin tasapainoisuus sekä 

kohtuullisuus ja niissä kuvia oli kaikkein vähiten. Tehtävän hioutuessa toisille 

ryhmille, pystyi harjoittelija kuitenkin avaamaan käsitteitä paremmin, jotta oppi-

laat pohtisivat teemoja syvällisemmin. Tehtävän hioutuessa neljän teeman ken-

tät näyttäytyivät hieman tasapuolisemmin kuvien jakautumisen suhteen. 

 

 

6.3 Erilaiset tekijät terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokavalion taus-

talla 

 
Nautinnollisuus koettiin terveellisten sekä vähemmän terveellisten ruokien syö-

misestä nauttien ja hyvällä omatunnolla. Nautinnollisuuteen liittyvät arki sosiaa-

lisina tilanteina sekä arjen poikkeukset eli juhlat ja niissä esiintyvät erilaiset ruo-

at. Monipuolisuus näyttäytyi ravitsemussuositusten kaltaisina ”sääntöinä”, kuten 

puoli kiloa päivässä, lautasmalli, ruokaympyrä- ja pyramidi, värikkyys sekä vaih-
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televuus. Näiden ohjeistuksien muistamisen ja noudattamisen kautta ruokavalio 

nähtiin itsestään muokkautuvan monipuoliseksi.  

 

Tasapainoisuus näyttäytyi ensisijaisesti ruoan ja liikunnan tasapainona, joka 

edistää terveyttä itsessään. Tasapainoinen ruokavalio muodostui ensisijaisesti 

terveellisten ruokien ja ateriarytmin kautta, jolloin satunnaiset herkut eivät kallis-

ta tasapainon vaakaa. Kohtuullisuus miellettiin näiden kuvien perusteella lähin-

nä määrän kautta. Osaltaan kohtuullisuus koettiin myös kohtuudella nauttia 

herkkuja. 

 

6.4 Omien motiivien tunnistaminen 
 
Neljäntenä tutkimuskysymyksessämme olimme esittäneet, että oppilaat pohtisi-

vat motiiveja, joita heidän kuvien jaottelun taustalla mahdollisesti esiintyi. Vali-

tettavasti tunnin pituudesta johtuen ei ollut mahdollista syventyä tähän tutki-

muskysymykseen opetuskokeilun aikana. Opetuskokeilussa käytettiin neljää ra-

vitsemuksen pääteemaa, kuten edellä olevassa luvussa on ilmennyt. Nämä 

teemat ohjasivat oppilaiden kuvien jaottelua sekä oikean sektorin valintaa. 

 

Halusimme kuitenkin säästää neljännen tutkimuskysymyksemme, sillä mieles-

tämme se on tärkeä opetustehtävän jatkon ja kehittämisen kannalta. Mikäli teh-

tävä olisi mahdollista toteuttaa oppitunnilla pidemmällä aikavälillä tai useammal-

la kerralla olisi motiivien pohdinta järkevää. Erityisesti silloin jos kuvien kerää-

minen toteutettaisiin oppilaiden itse toteuttamana mediaseurantana, motiivien 

tarkempi tarkastelu olisi helpompaa ja mieluisampaa myös oppilaille. Kuvat oli-

sivat tässä tapauksessa myös kerätty todennäköisesti oppilaan oman mielen-

kiinnon mukaan, joten myös kuvien taustalla olevat motiivit osuisivat lähem-

mäksi oppilaan omaa arkielämää.  

 
6.5 Tutkimustulosten pohdintaa 

 

Opetuskokeilun perusteella voidaan todeta, että oppilaat olivat hyvin innostunei-

ta tehtävästä ja sen sisällöstä. Vaikka aiheen rajaus oli jouduttu minimoimaan ja 

aikaa tehtävälle oli käytettävissä hyvin rajallisesti, saivat oppilaat kuitenkin hiu-

kan pohtia ruoan merkitystä sekä ruokailun sisältöä. 
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Tehtävän toimimisen ja onnistumisen kannalta oli hienointa nähdä joidenkin 

ryhmien miettivän hyvinkin intensiivisesti kuvien paikkoja, sillä ne edustivat yh-

täaikaisesti kaikkia teemoja ja syvällisemmin tehtävään paneutuneet ryhmät te-

kivät myös sen suuntaisia johtopäätöksiä. Osa päätyikin laittamaan kuvia sekto-

reiden rajaviivoille tai nelikentän keskiöön, varmistaen kuvan kuulumisen ehdot-

tomasti useampaan teemaan, vaikka ohjeistuksessa emme edes maininneet tä-

tä mahdollisuutta. Loppupohdinnoissa syvällistä ja rikasta keskustelua oli niiden 

ryhmien kanssa, jotka olivat jo lajitteluvaiheessa ymmärtäneet tehtävän idean. 

Välttämättä koko tehtävän aihetta ei olisi tarvinnut mainita alussa, koska lopuksi 

muodostuneen kuvion kautta olisi voinut todeta, että oppilaat kokosivat taululle 

terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokavalion ja kaiken sen, mitä siihen kuuluu. 

 

Tehtävän toteutumiseen vaikuttivat varmasti osaltaan kuvien rajallisuus ja posi-

tiiviset lataukset, koska oppimistehtävä toteutettiin vain yhdellä oppitunnilla ja 

kuvat oli harjoittelijan keräämiä. Tutkivan oppimisen periaatteita syventäen ja tu-

levaisuudessa tehtävää toteuttaen, voisi siihen yhdistää mediaseurantaa pi-

demmältä ajalta. Mediaseurannan avulla kuvien alkuperäiset lähteet sijoittuisi-

vat vielä lähemmäksi nuorten arkea ja motivoisivat kuvien sisällön analyysiin 

tarkemmin ja tehtävään sitoutumisen kiinnostuksella. 

 

Tehtävä toteutettiin oppilasryhmälle, joka suhtautui aiheeseen ja työskentelyyn 

positiivisesti ja aktiivisesti. Tämä vaikutti työskentelyn etenemiseen ja tehtävän 

onnistuvuuteen. Toisenlaiselle ryhmälle tämä tehtävä samanlaisena suunnitel-

mana ei olisi välttämättä toteutunut yhtä sujuvasti ja suunnitelmaa olisi pitänyt 

muuttaa ryhmälle sopivammaksi ja kehittää enemmän motivointikeinoja.  
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6.5 Opetuskokeilun kohtaamat haasteet koulujen arjessa 
 

 
Olimme opetusharjoittelussa kahdessa Helsinkiläisessä koulussa. Jo ensim-

mäisellä harjoitteluviikolla jouduimme toteamaan, että pystyisimme toteutta-

maan opetuskokeilun vain toisessa harjoittelukoulussa. Kokeilulle potentiaalisia 

opetusryhmiä kyseisessä koulussa oli kaksi, mutta pääsiäisen vuoksi viikoille oli 

suunniteltu pääsiäiseen liittyvää ohjelmaa. Harjoittelukoulun varmistuminen 

hieman ennen harjoittelun alkua saattoi johtaa myös siihen, ettei tällaiseen pro-

jektiin osattu koulussa varautua tai jätetty alustaviin ohjelmiin tarpeeksi jousto-

varaa.  

 

Ensimmäisellä viikolla aiheena oli pääsiäisleivonta ja pienenä osana ravitse-

mus. Toisella viikolla ohjelmassa oli juhlava pääsiäisateria, kattaminen, annos-

ten kokoaminen sekä hyvät käytöstavat. Ohjelmat olivat aika pitkälle mietitty, 

reseptejä myöten, joten ainoaksi vaihtoehdoksi oli sitoa kokeilu ravitsemuksen 

kerralle ja muutettava hieman tehtävänantoa. Näin ollen tehtävämme muodostui 

ruoanvalinnasta ja mediaseurannasta suppeammin vain ravitsemuksellisiin ai-

hesisältöihin liittyväksi. 

 
Toisena haasteena opetuskokeilun toteuttamisessa oli ajankäyttö. Opetuskokei-

lulle annettiin aikaa 15- 20 minuuttia oppitunnilta, jonka kesto oli 3 x 45 min. 

Näin ollen oli selvää, että joudumme rajaamaan tehtävän sisältöä ja sille asetet-

tuja tavoitteita hyvin merkittävästi. Halusimme kuitenkin tuoda ideoita alkuperäi-

sestä tehtävästä ravitsemuksen tehtävään ja toteuttaa kokeilussa mahdolli-

suuksien mukaan tutkivaa oppimista ja mediaseurantaa. 

 
Tehtävä päästiin kuitenkin toteuttamaan kolmeen kertaan eri oppitunneilla, mikä 

tietenkin vahvisti opetuskokeilun johtopäätöksiä ja mahdollista pohdintaa tehtä-

vän onnistumisen ja kehittämisen näkökulmasta. Tehtävä kuitenkin osoittautui 

varsin toimivaksi ja innostavaksi sellaisenaan, joten suuria muokkauksia ei ollut 

tarvetta tehdä. Tehtävän toistaminen useaan kertaan kuitenkin vahvisti harjoitte-

lijan asiantuntijuutta ja mahdollisti syventymisen aiheeseen. 
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7 Pohdintaa 
 
 
 
Opetuskokeilua suunnitellessamme aiemmin keväällä ennen harjoittelua, olim-

me hyvin innostuneita toisin opettamisen ideasta ja ruokamainosten teemasta. 

Valitettavasti harjoittelumme alkaessa jouduimme kuitenkin toteamaan sen rea-

listisuuden, mikä koulun arjessa vallitsi. Opettajat olivat tehneet valmiit suunni-

telmat jo koko lukuvuodelle opetussisällöistä ja aihepiireistä, joita halusivat oppi-

tunneilla käsiteltävän. Neuvotteluista ja omista ideoistamme huolimatta tämän 

projektin toteutus alkuperäisen suunnitelman mukaan ei ollut mahdollista. 

 

Toisessa harjoittelukoulussa oli menossa leivonnan jatkokurssi sarjakuvayhteis-

työnä kuvaamataidon opetusryhmän kanssa. Tätä yhteistyötä varten suunnitte-

limme täysin kyseisen koulun opetus- sekä lukuvuosisuunnitelmaan sopivat 

opetustehtävät. Näin ollen oli selvää jo harjoittelun alussa, ettei ainedidaktinen 

työmme toteutus onnistu kuin mahdollisesti toisessa harjoittelupaikoistamme.  

 

Merkittävässä roolissa toimi myös kokeilun toteuttamisessa toimiva ohjaava 

opettaja opetuskoulussa. Tunti, jonka sisältöön oli suunniteltu ravitsemukselliset 

asiat käytäväksi (n.20min) sisälsi käytännön harjoitteena ja ruoanvalmistukselli-

selta taidon kartoittamisena pääsiäisleivontana suolaisia muffineja ja rahkatort-

tua. Ohjelmana pääsiäisleivonta oli myös suunniteltu vuoden kokonaisuuteen, 

eikä siksi mitenkään sopinut vaihdettavaksi, esimerkiksi terveellisen ateriakoko-

naisuuden muodossa. Näin ollen tunnin teoriapuolen ja itse ruoanvalmistuksen 

välinen kuilu valitsemistamme teemoista ”syö terveellisesti” ja ” syö monipuoli-

sesti” eivät kohdanneet käytännössä teorian kanssa. Tämän kaltaisen tuntira-

kenteen suunnittelu oli ohjaavan opettajan päätös, eikä harjoittelijalla näin ollen 

ollut mahdollisuutta vaikuttaa aihesisältöön sen tarkemmin. Toisaalta koulumaa-

ilman arkeen myös kuuluu suunnitelmien muuttaminen spontaanisti, tilanteen 

niin vaatiessa. 

 

Lopulta ravitsemuksen ja leivontaherkkujen aiheiden yhteensovitusta perustel-

tiin oppilaille ajankohtaisena olleen pääsiäisen ja leivonta-asioiden opettamisen 

kautta. Tunnilla puhuttiin myös siitä, että ajoittainen herkuttelu kuuluu osaksi 
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elämää ja näin ollen myös terveyttä ja hyvinvointia edistävään ruokavalioon. 

Tällä pohdinnalla halusimme perustella oppilaille tuntisuunnitelmamme sisältöä 

edes jollain tasolla, sen poiketen niin paljon juuri opetetusta. 

 

Opetuskokeilussa olisi haluttu käydä tarkemmin läpi myös erilaisia kuluttaja-

tyyppejä ja mahdollisesti antaa oppilaiden itse pohtia omia kulutustottumuksi-

aan. Valitettavasti tämä ei aikataulullisista syistä kuitenkaan ollut mahdollista, 

mutta tämä toimii hyvänä kehitysideana tulevaisuutta varten. Tämän pienen ko-

keilun aikana oppilaissa oli havaittavissa innokkaita sekä huolettomia kuluttaja-

tyypin piirteitä. Opetuskokeilu kesti kuitenkin liian vähän aikaa siihen nähden, 

että siitä voisi vetää laajempia johtopäätöksiä. 

 

Olemme kuitenkin saaneet hyvin paljon kokemuksia harjoittelussa sekä oppi-

mistehtävän suunnittelussa, että kokeilun käytännön toteutuksessa. Myös tä-

män seminaarityön teko on ollut opettavaista ja oppimistehtävien suunnittelu to-

della innostavaa. Opetuskokeilun jälkeen olemme myös päässeet purkamaan 

käytännön kokeilua pala palalta syvällisemmin ja teoreettisista lähtökohdista 

käsin. Tämä työ on myös antanut meille paljon virikkeitä tulevaisuuden opetus-

kokeiluihin ja varmuutta omaksua yhä enenevissä määrin toisin opettamisen 

ideaa. 
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"To teach differently” -experiment was the main subject of our didactical semi-

nar work. We have chosen “Nutrition- Part of Everyday Life in Home Economics 

Teaching” as a subject of our experiment. Teaching experiment was performed 

to three 7th-grade student groups in home economics class in Helsinki as a part 

of teaching practice. The experiment was executed three times for the different 

groups. 

 

The target of this experiment was to teach the students the media education 

and nutrition skills. It was also important to get the students to think about their 

consumer behavior skills, food choices, consumption habits and reasons behind 

these decisions. The experiment addressed four different themes of nutrition – 

enjoyment, balance, variety and moderateness. Most concrete way to approach 

the subject was to perceive the four themes by visual photos. 

 

This experiment was the first time the students studied nutrition in home econom-

ics. The idea of this experiment was to teach media education and media moni-

toring, but due to the lack of time, we had to collect the photos by ourselves in-

stead of the students. The pictures were collected from the internet and different 

magazines. Students placed those pictures in each of the four category themes 

they thought was the closest match. To success in this task, the students had to 
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be interactive and collaborative. The final task for the whole group was to discuss 

the differences and similarities between the four themes. The main target of this 

experiment was to help the students have a general view of a diet that improves 

both health and welfare.  

 

This experiment has features of research based learning. The whole idea was to 

activate the students to build new knowledge by learning. We also wanted to ac-

tivate their knowledge of everyday life and to connect the new information to stu-

dents’ earlier know-how.  

 

The observations of this experiment were: 

- Students were interested in the experiment and they were collaborative. 

- Students learned the meaning of the diet that improves health and welfare. 

- Pictures we used as teaching materials were inspirational and well cho-

sen. However there could have been more pictures dealing with different 

topics  

 

We had only 20 minutes time to perform the experiment. Because of the limited 

time, we had to reduce the length of the experiment and modify our original idea. 

In any case this exercise was very interesting and we learned a lot from it. It gave 

us more confidence to teach differently and to perform different kinds of learning 

methods.  

 


