
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulutuspäätöksiä ja luovaa ruoanlaittoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 
Opettajankoulutuslaitos 
Kasvatustiede 
Ainedidaktinen proseminaari  
Toukokuu 2016 
Ella Airola  
Sanna Kujansuu 
Heini Laine  
Ohjaajat: Anne Malin &  
Päivi Palojoki 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Käyttäytymistieteellinen 

Laitos - Institution - Department 
Opettajankoulutuslaitos 

Tekijä - Författare - Author 
Ella Airola, Sanna Kujansuu & Heini Laine 
Työn nimi - Arbetets titel 
Kulutuspäätöksiä ja luovaa ruoanlaittoa  
Title 
Consumer decisions and creative cooking  
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kasvatustiede 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 
Ainedidaktinen proseminaari / Anne Malin 
& Päivi Palojoki 

Aika - Datum - Month and 
year 
Toukokuu 2016 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 
21 s + 4 liitettä 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 

Tämä opetuskokeilu toteutettiin osana kotitalousopettajan koulutukseen kuuluvaa ainedidakti-
sen proseminaarin opintojaksoa, jonka kantavana teemana oli opeta toisin -ajatus. Tarkoituk-
sena oli laajentaa näkemyksiämme niin opetuksen suunnittelussa kuin toteutuksessa. Tavoit-
teena oli tietoisesti poistua omalta mukavuusalueelta ja rohkaistua tuottamaan ja kokeilemaan 
erilaisia opetusmenetelmiä. 

Opetuskokeilu toteutettiin soveltavan harjoittelun yhteydessä peruskoulussa 8.- ja 9.-luokan 
ryhmille. Teemaksi valikoitui kuluttajuus ruoan valintaan liittyvissä tekijöissä. Opetuskokeilun 
toteutuksen taustalla vaikuttivat sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, ilmiölähtöisyys sekä 
tutkiva oppiminen.  

Opetuskokeilun tavoitteena oli aktivoida oppilaita itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn sekä 
itseohjautuvuuteen toiminnassa. Oppisisältöjen kannalta keskeinen tavoite oli oppia pohti-
maan ruoan valintaan liittyviä tekijöitä kuluttajuuden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli op-
pilaan oman ajattelun ja tiedonhallinnan taitojen kasvattaminen sekä ryhmätyötaitojen kehittä-
minen.  Koimme näiden teemojen tukevan uuden opetussuunnitelman (POPS 2014) tavoit-
teita. 

Kokonaisuudessaan opetuskokeilumme oli onnistunut. Oppilaat olivat innostuneista uudesta 
työskentelytavasta ja motivoituneita TV:stä tutun konseptin tuomisesta kotitalousluokkaan. 
Kolmen kerran opetuskokonaisuus auttoi syventymisessä kuluttajuus -teemaan ja avasi oppi-
laille uuden tavan ajatella kuluttajuuttaan. Opetuskokeilu on mahdollista ottaa käyttöön oppi-
tunneilla joko sellaisenaan tai pienin muutoksin. 

 

Avainsanat - Nyckelord 
tutkiva oppiminen, ilmiölähtöisyys, kuluttajakasvatus, luova kotitalousopetus 
Keywords 
problem based learning, inquiry-based learing, consumer education, creative Home Economics 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

Sisällys 
 

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

2 SOSIOKONSTRUKTIVISMIIN PERUSTUVA OPETUS .............................. 3 

2.1 Tutkiva oppiminen ................................................................................ 3 

2.2 Ilmiölähtöisyys ..................................................................................... 4 

2.3 Luova kotitalousopetus ........................................................................ 5 

3 KULUTTAJUUS JA LUOVUUS KOHTAAVAT OPETUSKOKEILUSSA ...... 6 

3.1 Opetuskokeilun tavoitteet..................................................................... 6 

3.2 Kuluttajakasvatus ................................................................................. 8 

3.3 Opetuskokeilun taustaa ....................................................................... 9 

3.4 Oppitunnit .......................................................................................... 10 

4 REFLEKTOINTI ........................................................................................ 12 

5 POHDINTA ............................................................................................... 15 

6 SUMMARY ................................................................................................ 17 

LÄHTEET ......................................................................................................... 20 

LIITTEET .......................................................................................................... 22 

 



 

1 Johdanto 
 

Taitoaineena kotitalous on paraatipaikalla teorian ja käytännön yhdistämisessä. 

Käytännön toiminnassa oppiminen perustuu ideaan, että tietämistä, ajattelua ja 

ymmärtämystä tuotetaan käytännössä, todellisessa toiminnassa (Tynjälä 2000, 

s. 130). Saamalla oppilaat innostumaan oppimistehtävästä käyttämällä omia ko-

kemuksia, ongelmanratkaisutaitoja ja ryhmän voimavaroja on mahdollista, että 

saadaan aikaan uudenlaista opittavien asioiden yhteyksien muodostumista ja on-

nistumisen tunteita. Onnistuessaan seuraavassa kuvattu opetuskokeilu voi tuot-

taa positiivisia tuloksia kaikilla kotitalouden perusopetuksen tavoitteeksi asete-

tuilla osa-alueilla.  

 

Opetuskokeilun suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon ja löytämään sopu-

sointu harjoittelukoulun antamien mahdollisuuksien, ohjaavan opettajan toivei-

den, oppilaiden kehitysvaiheen ja opetusharjoittelijoiden omien mielenkiinnon-

kohteiden välillä. Oppitunnin rakentamista pohdittiin oppilaita motivoivalla tavalla 

ja päädyttiin toteuttamaan sovellus television ruoanvalmistusohjelmista, johon lii-

tettiin luontevasti ohjaavan opettajan toive kuluttajakasvatuksen sisällyttämisestä 

opetuskokeiluun. Suunnitelma antoi myös mahdollisuuden kehittää ja kannustaa 

oppilaita luovuuteen, yhteistyötaitoihin ja ongelmanratkaisuun. Koulussa, jossa 

opetuskokeilu toteutettiin, oli pienet ryhmäkoot ja opetusharjoittelijoita kolme jo-

kaisella ainedidaktisen opetuskokeilun puitteissa pidetyllä oppitunnilla. Tämä tar-

josi mahdollisuuden oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja hallittuun riskin-

ottoon. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, ss. 437–438) mukaan 

kotitalouden opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä 

valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan perustaa oppi-

laiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäris-

töissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Lisäksi opetuksen tulee ohjata ongel-

manratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen sekä luovuuteen. Luovuuden ja 

yhteistyötaitojen lisäksi projektissa pyritään kehittämään oppilaiden kuluttajatai-

toja. Kuluttajakasvatus on yksi kolmesta kotitalousopetuksen aihealueesta. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman (2014, s. 439) mukaan oppilaita tulee ohjata 



 2 

asioimaan ja tuntemaan omaa vastuutaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia 

tekevinä kuluttajina. Tässä opetuskokeilussa pyritään antamaan oppilaille uuden-

lainen tapa toimia kotitaloustunnilla antamalla heille enemmän vastuuta kaikilla 

oppitunnin osa-alueilla. Oppitunneilla pyritään luomaan tilanteita, joissa oppilailla 

on tilaa heidän omille oivalluksilleen. 
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2 Sosiokonstruktivismiin perustuva opetus 
 

2.1 Tutkiva oppiminen  
 

Opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, s. 30) on suositeltu mm. tutkivan- ja ongel-

malähtöisten työskentelytapojen hyödyntämistä opetuksessa. Tutkiva oppiminen 

voidaan nähdä ongelmaperustaisena oppimismenetelmänä (problem based lear-

ning), jossa oppilaat haastetaan aktiiviseen toimijuuteen sekä ryhmän yhteiseen 

oppimis- ja tiedonhankintaprosessiin todellisuuspohjaisten ongelmien ratkaise-

miseksi (Portimojärvi, Kärnä & Vuoskoski, 2008, s. 103). Tutkivan oppimisen ta-

voitteena on kehittää oppilaiden itsenäisiä työskentelytaitoja ja yhteistyökykyjä. 

Oppimisen aikana oppilaille pyritään välittämään kokemus siitä, että he eivät ole 

vain tiedon kuluttajia, vaan myös sen rakentajia. (Hakkarainen, Lonka & Lippo-

nen, 2004, s. 370.) 

 

Tutkivassa oppimisessa keskeinen tavoite on myös oppilaan metakognitiivisten 

kykyjen vahvistaminen. Metakognitiivisilla tiedoilla tarkoitetaan oppilaan tietoa ja 

ymmärrystä hänen omasta oppimisprosessistaan. Metakognitiiviset taidot sen si-

jaan merkitsevät oppilaan kykyä hyödyntää näitä tietoja omassa oppimisessaan. 

(Lahdensuo, 2014, s. 41.) Metakognitiivisten taitojen kehittyessä oppilas pystyy 

arvioimaan paremmin omaa tieto- ja taitotasoaan suhteessa uuden ongelman 

ratkaisemiseen (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2002, s. 166).  Metakognitiivi-

set taidot kehittyvät yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, joten 

tutkivan oppimisen voidaan nähdä mahdollistavan metakognitiivisten tietojen ja 

taitojen kehittymisen työskentelytapaan oleellisesti kuuluvan vuorovaikutteisuu-

den ansiosta (Lahdensuo, 2014, s. 42). Hakkaraisen, Longan & Lipposen (2004, 

s. 123) mukaan yhteisöön kuuluminen ja sen toimintaan osallistuminen ovat mer-

kittäviä voimavaroja oppimisen ja älyllisen kehittymisen kannalta. 

 

Opetuksessa käytetyt menetelmät sijoittuvat parhaimmillaan myös Vygotskyn ke-

hittämän lähikehittymisen vyöhykkeelle, jotta oppilaiden metakognitiivisten tieto-

jen ja taitojen kehittymistä voidaan tukea. Vyöhykkeen alaraja määräytyy sen mu-

kaan, mihin yksilö pystyy itsenäisesti, ja yläraja sen mukaan, mihin hän kykenee 

taitavamman ohjauksessa. Opettajan rooli tutkivaan oppimiseen perustuvassa 
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opetuksessa on pääsääntöisesti ohjaava. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2002, 

s. 155.)  Hakkaraisen, Bollström-Huttusen, Pyysalon ja Longan (2005, s. 259) 

mukaan oppilaan metakognition ja toiminnan itsesäätelyn kannalta on keskeistä, 

että opettaja kykenee antamaan oppilaille rakentavaa palautetta oppimisproses-

sin aikana. 

 

Tutkivan oppimisen tavoitteena on, että oppiminen johtaa siirtovaikutukseen 

(transfer), jolla tarkoitetaan, että oppilas kykenee yhdistämään oppimansa teo-

reettisen tiedon käytäntöön.  Jotta syvällinen oppiminen ja tiedon ankkuroitumi-

nen käytännön elämään olisi mahdollista, oppimistilanteita tulisi pyrkiä rakenta-

maan siten, että ne vastaisivat mahdollisimman läheisesti aitoja tilanteita elä-

mässä. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2002, ss. 114–115.) 

  

2.2 Ilmiölähtöisyys  
 

Ihmisen mieli ei jakaudu oppiaineisiin, vaan se pyrkii kokonaisvaltaiseen maail-

mankuvaan eli ihminen oppii luonnostaan ilmiölähtöisesti. Ilmiölähtöisessä oppi-

misessa painotetaan kokonaisvaltaisuutta ja kehitetään joustavia ajattelun taitoja. 

Siihen kuuluu ajatus oppimisen aktiivisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Ilmiöläh-

töisyys voi aiheuttaa myös ikäviä tunteita, koska se pakottaa laajentamaan omaa 

maailmankuvaa. Kielteisten tunteiden läpikäyminen on kuitenkin tärkeä osa pro-

sessia, jonka kautta voidaan oppia vastuullisuutta, aktiivista kansalaisuutta, toi-

mijuutta, monitieteistä keskustelua ja suhteellista ajattelua. Toisaalta parhaimmil-

laan kiinnostuksen, haastavuuden ja pystyvyyden kokemukset voivat tuottaa vir-

tauksen (flow) kokemuksen. (Lonka, 2015, ss. 121–125.) 

 

Ilmiölähtöinen oppiminen voidaan nähdä yhtenä sovelluksena tutkivasta oppimi-

sesta. Sen lähtökohtana on kiinnostuksen herättäminen oppilaissa. Ilmiölähtöi-

sen opetuksen keskeinen tavoite on tukea sisäisen motivaation syntymistä ryh-

mässä toimimisen ja oppilaiden aktiivisen osallistumisen kautta. Tutkittavaan asi-

aan (ilmiöön) haetaan ryhmätyöskentelyyn perustuvan oppimisprosessin aikana 

tietoa, jota sovelletaan ja arvioidaan yhdessä ryhmässä. Ilmiölähtöisessä opetuk-
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sessa keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden ryhmätyötaitojen ohella oppi-

laiden tiedonhakutaitoja. (Bauer, Immonen, Jokimies, Järvinen, Lahdensuo, 

Maksniemi ym., 2014, ss. 5–6.) 

 

Ilmiölähtöinen pedagogiikka pohjautuu yhteisölliseen ymmärryksen rakentami-

seen. Opiskeluprosessin alussa kartoitetaan jokaisen oppilaan yksilölliset ennak-

kotiedot, arkikäsitykset ja taidot. Uudet tiedot ja taidot rakentuvat kumulatiivisesti 

eli ymmärrys rakentuu aiemman tiedon päälle ja osaksi sitä. Ilmiölähtöisessä op-

pimisessa ei tutkita vain tiettyyn kapea-alaiseen asiaan liittyviä sisältöjä, vaan si-

sällöt nousevat nimenomaan oppilaiden omista merkitysperspektiiveistä, eli asi-

oista, jotka oppilaat käsittävät ilmiöinä ja kokonaisuuksina. (Järvinen, 2014, s. 

21.) 

  

2.3 Luova kotitalousopetus 
 
Opetussuunnitelman (POPS, 2014, s. 437) mukaan kotitalousopetuksen tavoit-

teena on edistää ja kannustaa luovuutta. Luovuuden taso voidaan määritellä kun-

kin kulttuurin kriteerien mukaisesti, ja käsitys luovuudesta vaihtelee myös aika-

kausien mukaan. (Uusikylä, 2012, s. 44). Jokainen opettaja voi myös olla luova 

eri tavoin opetuksessaan, ja kannustaa oppilaita luovuuteen osana oppimispro-

sessia. Kirsti Longan (2015, ss. 121–217) mukaan luovan ajattelun oppiminen on 

yksi oivaltavan oppimisen päämääristä. Hän määrittelee luovan ajattelun sel-

laiseksi ajatteluksi, jossa oppilaat tai opiskelijat voivat käyttää mielikuvitusta ja 

tuottaa ideoita, kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja arvioida sekä omia että vertaisten 

ideoita, tuotoksia ja prosesseja. Uusikylän (2012, s. 169) mukaan luovuus kehit-

tyy avoimessa ja luottamukseen perustuvassa ilmapiirissä, ei pakon ja kurin 

avulla. Luovan ajattelun oppiminen ja opettaminen vaatii siis kotitalousopetuksen 

näkökulmien avartamista sekä uusien toimintamallien- ja tapojen käyttöönotta-

mista. 
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3 Kuluttajuus ja luovuus kohtaavat opetuskokeilussa 
 

3.1 Opetuskokeilun tavoitteet 
 

Opetussuunnitelman 2014 mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 

yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttä-

mistä. Siinä korostetaan mm. toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden merki-

tystä osana oppimista. Monipuolisten työtapojen käyttäminen opetuksessa luo 

perustan oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä kriittisen ajattelun ja oppi-

misen taitojen kehittymiselle. Myös vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaidot on 

otettu näkyvästi esille uudessa opetussuunnitelmassa. (POPS 2014, ss. 29–30.)  

 

Sosiokonstruktionismi yhdistää eri oppimisteoreettisia näkemyksiä oppimisesta, 

mutta painottaa erityisesti tiedon sosiaalisesti rakentuvaa luonnetta osana oppi-

mista. Sosiaaliseen konstruktionismiin perustuva opetus nojautuu myös vahvasti 

toiminnallisuuteen ja kokemuksellisuuteen (Kauppila, 2007, s.47). John Deweyn 

(1859–1952) malli tekemällä oppimisesta (learning by doing) on yksi tunnetuim-

mista esimerkeistä, joka perustuu tähän filosofiaan. (Kauppila, 2007, ss. 73–77.) 

Opetussuunnitelman tavoitteiden voidaan nähdä perustuvan sosiokonstruktiivi-

seen opetus- ja oppimisfilosofiaan. 

 

Kotitalousopetuksen tavoitteena on, että oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasva-

vat vähitellen, jolloin ylemmille vuosiluokille siirryttäessä opetus ohjaa oppilasta 

aiempaa enemmän ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen sekä 

luovuuteen. Pyrimme huomioimaan tämän asettaessamme harjoittelun tavoit-

teita, ja suunnitellessamme opetuskokeiluamme. Opetuskokeilumme tavoitteet 

jaettiin uuden opetussuunnitelman mukaisesti käytännön toimintataitoihin, yhteis-

työ- ja vuorovaikutustaitoihin ja tiedonhallintataitoihin. (POPS, 2014, s. 438.) 

 

Opetuskokeilumme käytännön toimintataidoissa korostuivat ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa -sisältöalueet (S1, S3). 

Myös asuminen ja yhdessä eläminen -sisältöalue (S2) tulivat esille, sillä oppilas-

ryhmät valmistivat ruokaa yhdessä. Tarkoituksenamme oli, että oppilaat itse 
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suunnittelivat ja organisoivat toimintaansa sekä työn etenemistä, ja käyttivät luo-

vuuttaan. Tavoitteena oli, että oppilaat kiinnittivät huomiota myös ajankäytön 

suunnitteluun, ja ylläpitivät järjestystä koko opetuskerran ajan. Oppilaat perehtyi-

vät kullakin kerralla yhteen kuluttajuus-teemaan (taloudellisuus, kestävä kehitys, 

luksus). Luovan työskentelyn lisäksi pyrimme opastamaan oppilaita hygieeni-

seen, turvalliseen ja ergonomiseen työskentelyyn. (POPS, 2014, s. 438.) 

 

Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot olivat opetuskokeilumme keskiössä. Ne 

korostuivat erityisesti sen takia, ettei oppilaille annettu valmiita ruokaohjeita, vaan 

heidän tuli ryhmänä päättää mitä ruokakassin raaka-aineista valmistettiin. Tavoit-

teenamme oli ohjata oppilaita kuuntelemaan muita ryhmän jäseniä, perustele-

maan omia näkemyksiään sekä ylläpitämään rakentavaa keskustelua. Kannus-

timme oppilaita myös jakamaan omaa asiantuntijuuttaan. Menestyksekkään lop-

putuloksen aikaansaamiseksi ohjasimme oppilaita sopimaan työtehtävien jaka-

misesta ja ajankäytöstä sekä työskentelemään tehokkaasti niin yksilöinä kuin ryh-

mässä. Kannustimme oppilaita hyvien tapojen mukaiseen vuorovaikutukseen. 

Tavoitteenamme oli, että opetuskokeilun aikana oppilaat huomaisivat käytän-

nössä, mikä merkitys omalla käytöksellä on ryhmän toiminnassa. (POPS, 2014, 

s. 438.) 

 

Tiedonhallintataitoja oppilaat pääsivät harjoittelemaan kun he etsivät ruokaoh-

jeita, jotka olivat toteutuskelpoisia annetuilla raaka-aineilla. Oppilaita pyrittiin ak-

tivoimaan tiedonhakuun ja kriittiseen tiedonhallintaan ruokakassista löytyneen 

kuluttajuustehtävän avulla. Ohjasimme oppilaita hankkimaan, arvioimaan ja käyt-

tämään luotettavaa tietoa. Jaetun asiantuntijuuden voima pyrittiin tuomaan esille 

myös tiedonhallintataitojen kohdalla. Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa -si-

sältöaluetta pyrittiin korostamaan harjaannuttamalla oppilaita lukemaan, tulkitse-

maan ja arvioimaan mm. toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleita, joita löytyi 

raaka-aine pakkauksista. Tavoitteenamme oli, että oppilaat pyrkivät ongelman-

ratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa oppitunneilla.  (POPS, 2014, s. 

438.) 
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3.2 Kuluttajakasvatus  
 
Kuluttajakasvatuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaasta valveutunut ja aktiivi-

nen kansalainen, joka tekee tarkoituksenmukaisia kulutuspäätöksiä, ja osaa so-

veltaa tunneilla oppimaansa käytäntöön (Kuhmonen & Syrjäläinen, 1991, s. 4). 

Vastuu kuluttajakasvatuksesta on kodin ja yhteiskunnan lisäksi myös koululla 

(Orresalo, 2003, s. 27), Kuluttaja- ja talousosaaminen onkin yksi kotitalousope-

tuksen kolmesta sisältöalueesta. Kotitalousopetuksen oppikirjoissa kuluttajuutta 

käsitellään mm. seuraavien teemojen kautta: pakkausmerkinnät, erilaiset kulut-

tajat, ostoksilla käyminen, kodin menot ja tulot sekä rahankäyttö. Opetussuunni-

telman (POPS, 2014, s. 439) mukaan kuluttajakasvatus ohjaa oppilaita asioi-

maan, sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan antamalla heille ohjeita ja neu-

voja valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Opetussuunnitelmassa kannus-

tetaan pohtimaan myös vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalin-

toihin. (POPS, 2014, s. 439.) Oppilaan kuluttajataidot ovat luonnollisesti myös 

yksi kotitalouden arvioinnin kohde. (POPS, 2014, ss. 439–440.)  

 

Kuluttajakasvatus ei ole ainoastaan kotitalouden opetussisällön keskiössä, vaan 

teema on vahvasti mukana myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa (POPS, 

2014, ss. 20–24, 281–285). Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot -osaamiskoko-

naisuudessa (L3) tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan kulutustottu-

muksiaan ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. Kokonaisuuden ta-

voitteisiin kuuluu myös omasta taloudesta huolehtiminen. Monilukutaito -kokonai-

suuden (L4) yhtenä tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kuluttaja- ja talousosaa-

misen aihepiiriin. Laaja-alaisuuden ansiosta kuluttajuutta käsitellään kotitalouden 

lisäksi myös mm. muissa taito- ja taideaineissa sekä yhteiskuntaopissa ja äidin-

kielessä. (POPS, 2014, ss. 281–285.)  

 

Kuluttajakasvatuksessa oppilaat tulisi huomioida kuluttajina mutta myös persoo-

nina: mitä tarpeita heillä on, miksi he toimivat kulutustilanteissa tietyllä tavalla ja 

millaisille vaikutuksille he ovat alttiita. (Kuhmonen & Syrjäläinen, 1991, s. 4). Lap-

set ja nuoret kuuluvat hyvinvoinnin sukupolveen, jotka kuluttavat huomattavan 

osan perheen käytettävissä olevista varoista. Nuoret tavoittelevat jännittävää ja 
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aktiivista elämää, joka näkyy vapaa-ajan kulutuspainottuneisuutena. Nuoriin koh-

distuu voimakkaasti mainontaa, mutta kriittisille ja valikoiville nuorille sitä on vai-

kea kohdistaa. (Orresalo, 2003, ss. 11–12.) Uudessa opetussuunnitelmassa di-

ginatiivi sukupolvi on otettu huomioon painottamalla sisällöissä media- ja tekno-

logian käyttöä arjen työvälineenä, mm. vastuullisen päätöksenteon ja ajankohtai-

sen tiedon hankinnassa (POPS, 2014, s. 439). Erilaiset oppimismuodot ohjaavat 

oppilasta vähitellen käyttäytymään kuluttajana (Orresalo, 2003, s. 13).  

 

3.3 Opetuskokeilun taustaa 
 

Suoritimme soveltavan harjoittelumme ulkomailla sijaitsevassa koulussa, jossa 

noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa. Koulussa ryhmäkoot ovat todella 

pieniä ja kotitalousluokassa on vain kaksi opetuskeittiötä. Toteutimme opetusko-

keilumme kahdelle 8.–9. -luokkalaisten valinnaisryhmälle, joista toisessa oli kah-

deksan ja toisessa kuusi oppilasta. Oppilaat jakautuivat työskentelyssä kahteen 

keittiöön. Kokeilumme jatkui kolmen opetuskerran ajan. Kukin kerta oli kestoltaan 

kaksi kertaa 45 minuuttia ja pidimme nämä tunnit yhteen ilman välituntia. Jokai-

sen opetuskerran alussa molemmat keittiöt saivat samanlaisen ruokakassin, jo-

hon olimme valinneet tiettyyn kuluttajateemaan liittyviä raaka-aineita. Jokaisella 

opetuskerralla ruokakassin hinta oli noin 5 euroa, mutta tämä kerrottiin oppilaille 

vasta viimeisen kerran lopuksi. Ruokakassin hinnan perusteluna on se, että ar-

jessa kotonakin yhden päivän aterian raaka-aineet on mahdollista hankkia sillä 

hinnalla.  Kassissa olevien raaka-aineiden lisäksi oppilaat saivat käyttää luo-

kassa olleita kuiva-aineita sekä jääkaapista löytyviä raaka-aineita kuten kanan-

munia, öljyä ja edelliskertojen tähteitä. 

 

Ruokakassien kuluttajateemat valitsimme niin, että ne olivat erilaisia keskenään 

ja että kassin sisältö oli mahdollisimman erilainen kullakin opetuskerralla. Ruoka-

kassissa ei ollut mukana ruokaohjeita, vaan opetuskokeilun tavoitteena oli nimen-

omaan kannustaa luovuuteen, jaettuun asiantuntijuuteen ja tiedonhakutaitojen 

kehittämiseen. Oppilaat saivat noin 15 minuuttia aikaa etsiä ruokaohjeet luo-

vuutta, kirjallisuutta ja tietotekniikkaa apuna käyttäen. Ainoa kriteeri ruokaohjeen 
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valinnassa oli, että sen tuli valmistua annetun aikataulun puitteissa. Oppilaat hy-

väksyttivät valitut ohjeet opettajilla ennen ruoanvalmistukseen ryhtymistä. Aikaa 

ruoanvalmistamiseen oli noin 45 minuuttia. Oppilaita ohjattiin käyttämään kaikkia 

ruokakassista löytyneitä tuotteita. Jokaisen opetuskerran lopuksi pohdimme vielä 

yhdessä oppitunnin kuluttajateemaa, ja vertailimme millaisiin ratkaisuihin keittiöt 

olivat raaka-aineista päätyneet. Jokaisen kerran aluksi palasimme edellisen op-

pitunnin ruokakassin sisältöön ja oppilaiden valmistamiin ruokiin sekä kerroimme 

keskiarvon oppilaiden kassille arvioimasta hinnasta. 

 

Oppilaat syventyivät tunnin kuluttajateemaan täyttämällä ensimmäisellä oppitun-

nilla jaetun kolmiosaisen kuluttajuus-aiheisen monisteen (liite 1). Monisteen ta-

voitteena oli johdatella oppilaita pohtimaan oppitunnin keskeistä kuluttajuustee-

maa jaetun ruokakassin sisällön perusteella. Monisteessa oppilaiden tuli arvioida 

ruokakassin raaka-aineiden hintaa ja raaka-aineiden valintaan vaikuttaneita teki-

jöitä sekä raportoida löytämistään pakkausmerkinnöistä. 

 

3.4 Oppitunnit 
 

Ensimmäinen oppitunti 
 

Ensimmäisen oppitunnin teema oli taloudellisuus. Yksi kotitalousopetuksen teh-

tävä on, että oppilaat saavat käsityksen kustannustietoisesta toiminnasta. Ruo-

kaosaamisen ja ruokakulttuurin sisältöalueen (S1) aterioiden suunnittelun, toteu-

tuksen ja erilaisten ruokailutilanteiden yksi opetuksessa esiin tuotava näkökulma 

on taloudellisuus. Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa -sisältöalue (S3) kan-

nustaa oppilaita pohtimaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja on-

gelmia. (POPS, 2014, ss. 437–439.) 

 

Oppilaat saivat tunnilla käytettävät raaka-aineet muovikassissa, joka mieles-

tämme kuvasti taloudellista kuluttajaa. Ruokakassin sisällössä (ks. liite 2) talou-

dellisuutta tuotiin esille halvoilla, yksinkertaisilla ja kauden mukaisilla raaka-ai-

neilla, joita pystyi soveltamaan moniin erilaisiin ruokiin. Molempien ryhmien ruo-
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kakassit sisälsivät kaksi perunaa, kaksi porkkanaa, sipulin, herkkusieniä, appel-

siinin, tomaattimurskaa, tonnikalaa, kahvikermaa ja raejuustoa. Oppilaat valmis-

tivat näistä raaka-aineista esimerkiksi tonnikala-kasvislaatikon ja tonnikalatäyttei-

siä lettuja (ks. liite 2). 

 

Toinen oppitunti 
 
Toisen oppitunnin teema oli kestävä kehitys. Laaja-alaisen osaamisen tavoit-

teissa kannustetaan tukemaan niitä oppilaan taitoja, jotka vaikuttavat kestävään 

elämäntapaan (POPS, 2014, s. 22). Kotitalousopetuksen tehtävänä on edistää 

oppilaan kykyä toimia kodin arjessa kestävästi. Käytännön toimintataitojen tavoit-

teena on mm. rohkaista oppilasta kestävän kuluttajan mukaiseen toimintaan (T3) 

ja ohjata häntä kiinnittämään huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin (T5). 

Tiedonhallintataitojen yhtenä tavoitteena (T13) on ohjata oppilasta kestävään 

elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuu-

teen osana arjen valintoja. (POPS, 2014, ss. 437–439.) 

 

Oppilaat saivat tunnilla käytettävät raaka-aineet kangaskassissa, joka mieles-

tämme sopi vastuulliselle kuluttajalle. Ruokakassin sisällössä (ks. liite 2) halu-

simme tuoda kestävää kehitystä esille hinta-laatusuhteeltaan hyvillä raaka-ai-

neilla, lähiruoalla, ekologisilla raaka-aineilla ja raaka-aineilla, jotka ovat terveelli-

siä ja ravintorikkaita. Molempien ryhmien ruokakassit sisälsivät korianteria, pap-

rikaa, valkosipulia, kaksi omenaa, kookosmaitoa, kikherneitä ja linssejä. Oppilaat 

valmistivat näistä raaka-aineista esimerkiksi intialaistyyppistä linssi-kikhernekas-

tiketta ja omena-kaurapaistoksen (ks. liite 2). 

 

Kolmas oppitunti 
 

Kolmannen oppitunnin teema oli luksus. Tämä teema ei tule yhtä selkeästi esille 

uudessa opetussuunnitelmassa kuin kaksi edellistä. Yksi tavoitteemme kuitenkin 

oli tehdä selkeä ero laatikoiden sisältöjen välille, joten sen takia valitsimme tämän 

teeman. Ruokaosaamisen ja ruokakulttuurin sisältöalueeseen (S1) kuuluvat eri-
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laiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan liittyvien valintojen ja tottumusten pohti-

miseen. Ottamalla mukaan luksus teeman pyrimme mahdollistamaan erilaisten 

ruokaan liittyvien valintojen selkeän erottelun. (POPS, 2014, s. 439.) 

 

Oppilaat saivat tunnilla käytettävät raaka-aineet paperikassissa, koska se kuvasi 

mielestämme ruoka-ostoksiinsa hiukan enemmän rahaa käyttävää kuluttajaa. 

Luksus ruokakassin raaka-aineet (ks. liite 2) olivat suhteessa kalliimpia edellisiin 

oppitunteihin verrattuna, joten niitä oli määrällisesti vähemmän kuin aikaisem-

missa kasseissa. Molempien ryhmien ruokakassit sisälsivät naudanlihaa (entre-

cote), tummaa suklaata, cashewpähkinöitä ja smetanaa. Oppilaat valmistivat 

näistä raaka-aineista esimerkiksi smetanaista pähkinä-nautasuikalekastiketta ja 

mutakakun (ks. liite 2). 

 

Viimeisen tunnin lopuksi, ruokailun lomassa, kokosimme kaikki kolme opetusker-

taa yhteen kuvien, monisteen ja keskustelun avulla. Kuvien avulla muistutimme 

oppilaita ruokakassien sisällöistä ja aterioista, joita he olivat niistä valmistaneet. 

Paljastimme oppilaille että ruokakassien sisällöt olivat olleet jokaisella oppitun-

nilla samanhintaisia (n. 5€) ja kerroimme millaista kuluttajaa itse ajattelimme kun-

kin kassin sisällön kuvaavan.  

 

4 Reflektointi 
 

Kehittämämme sovellus toimi erittäin hyvin opettamillemme ryhmille. Oppilaat oli-

vat innoissaan jokaisella oppitunnilla päästessään suunnittelemaan itse, mitä val-

mistavat ruokakassin raaka-aineista. Olimme aluksi epävarmoja siitä, riittääkö 

annettu aika aterian valmistamiseen, mutta kaikilla kerroilla oppilaat onnistuivat 

valmistamaan pääruoan ja jälkiruoan. Ensimmäisellä tunnilla asetimme oppilaille 

tarkan aikarajan ruoan valmistamiseen, 40 minuuttia. Myöhemmillä kerroilla 

emme määritelleet ruoan valmistusaikaa minuutilleen, vaan kerroimme mihin ai-

kaan ruokailu suunnilleen pitää aloittaa.  Ohjasimme oppilaiden työskentelyä niin, 

että tunti ehti päättyä ajoissa. Oppilaiden vähäinen määrä oli yksi syy siihen, että 

sovelluksemme toteutus onnistui 90 minuutissa. Oppilaita oli enimmillään kah-

deksan ja opettajia kolme, joten oppilaiden työskentely ei keskeytynyt ohjauksen 
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puutteen vuoksi. Useasta opettajasta oli oppilaille apua, mutta meille harjoitteli-

joille se aiheutti ajoittain päänvaivaa. Oli vaikea löytää oma paikkaa luokassa ja 

toteuttaa omaa opettajuuttaan, kun samalla piti huomioida myös kahden muun 

opettajan läsnäolo ja persoona. Välillä aika kävi myös meille opettajille pitkäksi, 

koska ohjattavaa ei aina riittänyt meille kaikille. 

 

Ensimmäinen tunti, jossa sovellusta kokeilimme, auttoi meitä tarkentamaan muu-

tamaa yksityiskohtaa seuraavia kertoja varten. Ensimmäisellä tunnilla oppilaat 

saivat avata ruokakassin keittiössä, jonka seurauksena oppilaat alkoivat valmis-

taa ruokia ennen kuin heillä itsellään tai meillä opettajilla oli selvillä heidän tark-

kaa suunnitelmaa. Tästä viisastuneina jatkossa oppilaat avasivat ruokakassit 

ruokapöydän ympärillä ja vasta kun olivat paperille kirjoittaneet mitä valmistavat, 

he saivat siirtyä keittiöön. Ensimmäisellä tunnilla ohjeistimme oppilaat siten, että 

kaikkia kassin raaka-aineita ei tarvitse käyttää ja, että jääkaapista saa käyttää 

vain esille nostettuja tuotteita, kuten kananmunia ja öljyä. Myöhemmille kerroille 

tarkensimme ohjeistusta niin, että ruokakassin kaikkia raaka-aineita tuli käyttää 

edes vähän ja myös jääkaapin raaka-aineet olivat käytössä. 

 

Oppilaille jaettu kuluttajuutta käsittelevä moniste oli ensimmäisellä kerralla vah-

vimmin esillä jonka jälkeen koko ajan vähemmän. Oppilaille piti koko ajan muis-

tuttaa, että myös moniste tuli täyttää ennen ruoanvalmistusajan loppumista ja 

useammat heistä kävivätkin muistutuksesta nopeasti vastaamassa monisteen 

kysymyksiin. Monisteen tarkoitus oli saada oppilaat pohtimaan sen kerran kulut-

tajateemaa ruokakassin sisällön kautta ja näin saada heidät etukäteen pohtimaan 

ruokailun aikana käytävän keskustelun asioita. Aluksi moniste auttoi tässä ja mo-

nisteeseen viittaamalla saimme keskustelusta sujuvan. Toisella ja etenkin viimei-

sellä kerralla oppilaat tiesivät miten ruokapöytäkeskustelu rakentuu ilman monis-

tetta. Ehkä oppilaat olisivat olleet monisteesta kiinnostuneempia, jos sen kysy-

mykset olisivat olleet joka kerta erityyppisiä. Tai ehkä moniste olisi ollut tarpeen 

vain ensimmäisellä kerralla. Sellaisenaan emme kokeneet sitä tarpeelliseksi jo-

kaiselle oppitunnille. 
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Monisteen lisäksi oppilaiden tiedonhallintataidot kehittyivät ruokaohjeita etsiessä. 

Ruokaohjeiden etsiminen tietokoneelta ja puhelimelta tuntui oppilaille luontevam-

malta kuin ohjeiden etsiminen oppikirjasta. Oppilaiden oli helppo kirjoittaa käytet-

tävä raaka-aine tai jo mielessä oleva ohje hakukoneeseen ja löytää sitä kautta 

paljon vaihtoehtoja. Sen sijaan kirjan hakemiston käyttäminen tuntui ajoittain han-

kalalta, ja siinä oppilaat tarvitsivat enemmän ohjausta. 

 

Yhtenä sovelluksemme tavoitteena oli oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustai-

tojen kehittäminen. Molemmat ryhmät pystyivät jo entuudestaan työskentele-

mään minkälaisissa ryhmäkokoonpanoissa tahansa. Joka kerta oppilaat saivat 

itse muodostaa ryhmänsä ja he ehdottivat joka viikko omatoimisesti erilaista ryh-

mäjakoa kuin edellisellä kerralla. Oppilaiden työskentelytaidoissa oli eroja keske-

nään ja tältä kannalta katsottuna erilaiset ryhmät olivat toisia toimivampia ja te-

hokkaampia. Osaa ryhmistä täytyi ohjata enemmän kuin toisia, esim. tilanteissa 

joissa ryhmän vetovastuunottaja puuttui. Työnjako ryhmän sisällä kaipasi toisi-

naan pientä varmistusta opettajalta, mutta sekin sujui pääosin omatoimisesti. 

Ruokailutilanteessa oppilaiden vuorovaikutustaidot olivat hyvät. Kaikille annettiin 

puheenvuoro ja heitä kuunneltiin. Keittiöryhmät maistelivat usein toistensa ruo-

kia, ja antoivat toisilleen palautetta omasta aloitteestaan. 

 

Oppilaiden kanssa käydyistä keskusteluista saimme sellaisen kuvan, että oppi-

laat huomasivat selkeitä eroja kolmen eri ruokakassin välillä. Kasseista tehdyt 

huomiot olivat erilaisia kahden valinnaisryhmän välillä sekä meidän etukäteen 

miettimiemme huomioiden välillä. ‘’Oikeiden vastausten’’ sijaan meille oli tär-

keintä, että oppilaat tutustuvat kuluttajateemaan ja voivat tunnin kautta pohtia 

omaa kuluttajuuttaan. Hauska, oppilaita motivoiva yksityiskohta oli ruokakassin 

hinnan arvuuttelu. Oppilaat arvailivat ruokakassin hintaa erittäin aktiivisesti mo-

nisteessa ja ruokapöytäkeskustelun aikana. Heistä oli mielenkiintoista nähdä 

seuraavalla tunnilla mikä oli heidän arvauksiensa keskiarvo kunkin ruokakassin 

kohdalla. Oppilaat pyrkivät suhteuttamaan kyseisen kerran kassin hinta-arvauk-

sen edellisen kerran keskiarvoon. Viimeisen tunnin lopuksi paljastimme oppilaille 

ruokakassien todellisen hinnan, jota oppilaat olivat jo paljon udelleet. Kaikki op-

pilaiden arvaukset olivat menneet yläkanttiin ja he olivat ihmeissään, että kaikkien 

kassien raaka-aineet oli voitu ostaa noin viidellä eurolla. 
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Sovelluksen toteutukseen oman haasteensa toi se, että emme itse päässeet 

kauppaan ostamaan ruokakassin raaka-aineita. Syynä tähän oli se, että meitä 

ohjaava kotitalousopettaja kävi kaupassa omalla ajallaan hänen nimissään ole-

valla koulun kortilla. Tämä aiheutti välillä pieniä väärinkäsityksiä laatimamme os-

toslistan ja opettajan välillä. Tuotteet eivät aina olleet niitä, joita olisimme itse va-

linneet, mutta soveltaen raaka-aineet toimivat joka kerta. Jos olisimme päässeet 

kauppaan itse, olisimme myös paremmin voineet varmistua siitä, että ostokset 

maksavat haluamme viiden euron verran. Nyt yritimme arvioida tuotteiden hinnan 

verkkoruokakaupan avulla ja toteutuneen hinnan laskimme opettajan antamasta 

kuitista. 

 

5 Pohdinta 
 
Ainedidaktisen proseminaarimme teemana oli ”opeta toisin”. Siksi halusimme 

kääntää opettajajohtoisen opetuksen oppilaslähtöiseksi, jolloin me opettajina tar-

josimme puitteet, tuen ja kannustuksen. Oppilaat olivat itse vastuussa ruoan 

suunnittelusta, valmistuksesta, työnjaosta, ajankäytöstä ja lopputöistä. Opetus-

kokeilumme tavoitteena oli saada oppilaat haastamaan itsensä ja oman osaami-

sensa sekä oppimaan muilta innostavan ja motivoivan työtavan kautta. Lisäksi 

tavoitteenamme oli herätellä oppilaita miettimään kulutusvalintojaan sekä niiden 

takana mahdollisesti olevia uskomuksia. 

 

Ilmiölähtöiseen ja tutkivaan oppimiseen perustuvan opetusmenetelmän parhaat 

puolet tulivat esille opetuskokeilussamme erityisesti oppilaiden innostuneisuuden 

kautta. Oppilaat vaikuttivat jo tehtävänanto vaiheessa aidosti innostuneilta kotita-

loustunnin hieman erilaisesta ja uudesta työskentelytavasta. Vaikutti siltä, että 

oppilaita motivoi myös työskentelytapaan olennaisesti kuulunut valinnanvapaus 

ja omatoimisuuteen kannustaminen. Haasteellista tämän kaltaisessa työskente-

lytavassa on ajan käyttö ja oppitunnin sille asettamat rajat. Opetuskokeilus-

samme oppilasryhmä oli poikkeuksellisen pieni, jolloin ajasta ei muodostunut on-

gelmaa. Vastaavan toimintamallin siirtäminen normaalikokoiseen kotitalousryh-

mään vaatii varmasti enemmän suunnitelmallisuutta ennen oppituntia, sekä tar-

kempaa ohjeistusta ja kontrollointia työskentelyvaiheessa. Sama haaste lienee 
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läsnä missä tahansa ilmiölähtöistä/ tutkivaa oppimista hyödyntävässä opetusme-

netelmässä, sillä opettajan rooli on aika tavalla erilainen perinteisiin opetusme-

netelmiin verrattaessa.  Kun tavoitteena on ohjata oppilaita yksilöinä pyrkien vielä 

huomioimaan kunkin oppilaan kehitys- ja taitotaso, opettajan on varmasti hanka-

lampaa huomioida ryhmän toimintaa kokonaisuutena. 

 

Kuluttajakasvatus valikoitui yhdeksi opetuskokeilumme sisältöalueeksi harjoitte-

lukoulumme opettajan toiveesta. Mielestämme kuluttajakasvatusta ei ole välttä-

mättä tavoitteellista opettaa omana erillisenä kokonaisuutenaan, vaan se on 

luontevasti nivottavissa yhteen muihin kotitalouden sisältöalueisiin oppitunnin ai-

kana. Opetuskokeilussamme kuluttaja- ja talousosaaminen yhdistyivät ruoka-

osaamiseen ja ruokakulttuuriin sekä asumiseen ja yhdessä elämiseen. Kulutta-

juudesta halusimme painottaa erilaisia kulutustottumuksia, rahankäytön suunni-

telmallisuutta ja vertaisryhmän vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Halusimme 

myös yhdistää opetuksemme vahvasti arkeen, jotta se tukisi oppilaita mahdolli-

simman paljon kasvamisessa aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. 

 

Tämä opetusmenetelmä sopii mielestämme parhaiten 8- tai 9- luokan kotitalous-

opetukseen, sillä työskentely sujuu todennäköisesti sujuvammin, mikäli oppilas 

omaa ainakin perusruoanvalmistustaidot. Opetuskokeilussamme pyrimme myös 

kannustamaan oppilaita luovuuteen työskentelyssä. Tämä olisi varmasti melko 

haastava tehtävä 7-luokan oppilaalle, joka voi vielä epäröidä esimerkiksi ruoka-

ohjeen noudattamista tai konkreettisia ruoanvalmistuksen vaiheita. Opetusmene-

telmässämme keskeistä oli myös pyrkimys kannustaa oppilaita itsenäiseen tie-

donhakuun sekä aktiiviseen ryhmätyöskentelyyn. Tämän kaltaisessa sovelluk-

sessa nämä taidot vaativat toisaalta kokemusta ryhmätyöskentelystä kotitalous-

tunneilla, mutta myös ainakin jonkinlaista tietoa ruoanvalmistuksesta ja raaka-

aineista. 

 

Opetuskokeilumme vaati heittäytymistä niin oppilailta kuin opettajilta. Pitä-

mämme oppitunnit sujuivat joustavasti ja oppilaat olivat motivoituneita toimimaan 

luovalla tavalla, omaan ja ryhmän jäsenten osaamiseen tukeutuen. Tunneilla käy-

tyjen keskustelujen perusteella oli todettavissa, että oppilaat kiinnostuivat myös 
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käsittelemistämme kuluttajuuteen liittyvistä teemoista. Opettamamme oppilas-

ryhmät olivat ainutlaatuisia ja ryhmien yhteishenki tuki oppituntiemme työtapaa. 

Sovellus on kuitenkin mielestämme toteutettavissa erilaisten ryhmien kanssa, 

sillä uskomme oppilaiden pitävän oppilaslähtöisestä työtavasta, jossa heille an-

netaan enemmän vastuuta, vaikka se olisikin opettajalle haastavampaa. 

 

Oppilas- ja oppilasryhmätuntemuksen kehittymisen myötä tämän sovellusta olisi 

mahdollista kehittää kunkin oppilasryhmän taitotasoa vastaavaksi. Oppilaiden 

omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyä olisi mahdollista tukea esimerkiksi si-

ten, että oppilaat suunnittelisivat aluksi mitä ruokaa he valmistaisivat sovitulla ra-

hasummalla, jonka jälkeen he myös hankkisivat raaka-aineet itse kaupasta. Op-

pilaat voisivat myös pitää sovelluksen toisilleen, ostaen raaka-aineet toiselle ryh-

mälle ja toimien sitten heidän oppainaan ruoanvalmistuksessa. Esimerkiksi siten, 

että ruokaa valmistava ryhmä päättää mitä tekevät raaka-aineista, mutta vain oh-

jaava ryhmä saa katsoa ohjeita ja heidän tulee yhteistyössä saada sovittu ruoka 

tehtyä. Kenties opettajan oppilaille antama luottamus oppitunnin sujumisesta 

maksaa itsensä takaisin uudenlaisin oppimiskokemuksin. Meidän kokemuk-

semme tässä opetuskokeilussa oli, että antamalla oppilaille enemmän vastuuta, 

syntyy positiivisia kokemuksia puolin ja toisin. 

 

6 Summary 
 

Home Economics, as a school subject, offers an ideal way to combine theory and 

practice. According to 2014 Finnish national core curriculum-standards, educa-

tion should direct students towards problem solving, applying knowledge and 

skills as well as creativity. If teachers let students’ creativity bloom, this might lead 

to better learning experiences and feelings of success. This might be considered 

difficult to conduct in a controlled school system. But, every teacher can find his 

or her own way of being creative in their teaching methods and encourage stu-

dents to be creative as part of the learning process. This is a summary of our 

experience. 
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This study was a part of the Home Economics subject didactic seminar that was 

part of a practical teaching training of the University of Helsinki’s Home Econom-

ics Teacher Education. Our assignment was to find a way to teach differently. We 

pondered how to motivate the students in the classes we held and came to the 

conclusion that “TV cooking shows” might give us an opportunity to combine and 

challenge students’ creativity, collaboration skills and problem solving. We built 

the classes around a consumer theme, since consumer education is one of the 

three main substances of the home economics subject. Consumer education can 

easily be combined with other topics in home economics. In this study, consumer 

education links together food preparation and social skills. 

 

We conducted our practical implementation in the spring of 2016 in a small school 

abroad (the school follows Finnish curriculum) to a group of 8th and 9th graders. 

The idea of the project was that for each class (three in total) the students were 

given a bag of groceries that had been put together with a different consumer 

issue in mind. The theme of the first week was economical shopping; the second 

week ecological; and the third week was luxury. Students were given instructions 

to use all the ingredients from the bag and they had an opportunity to use all the 

dry ingredients available in the home economics classroom. They were first given 

15 minutes to plan their meal with the help of cooking books and computer. After 

writing their plan down and getting an approval from a teacher they were given 

permission to start executing their plan. They were given 45 minutes to prepare 

their meal. At the end of the lesson, as the students were enjoying their meal 

there was discussion about the theme of the week and what the students thought 

about this way of working in home economics class. We discussed with them 

what aspects they found challenging or easy. 

 

The teaching and learning method of this study can be considered to be social 

constructivism, as it emphasizes socially constructed knowledge as part of a 

learning process. A special emphasis was put on inquiry-based learning (also 

problem based learning), which is mentioned in Finnish national core curriculum 

as one method based on social constructivism. In our practical implementation 

we challenged students to take an active role in the learning process and to work 

together as a group to get the problem solved. 
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Letting the students have more responsibility in the learning situation, provides 

an opportunity to develop students’ creativity, social skills, information acquisi-

tion, time management and cooking skills. We found that the students appreci-

ated this free and creative way of working in the home economics class more 

than the traditional way. Our experience was that it was inspiring and motivating 

for the students. It also provided an opportunity to take the students interests into 

account. This way they were more involved in the learning process. The teacher 

did not bring up the critical points of food preparation, like usually happens in a 

home economics class. This way of working forced the students to notice the 

critical points themselves as they came across problems in their food preparation. 

 

This way of working requires a lot of subject knowledge and flexibility from a 

teacher, since they must be able to answer all the questions that rise from the 

students’ own plans. In this study, we were three teachers together carrying 

through the classes. This meant that we as teachers had a lot of support from 

each other and the students got help as soon as they needed it. The lesson, as 

it is described here, needs some modification if tried to attempt on your own as 

a teacher with a full sized class of students. Nevertheless, we would recom-

mend this way of working in a Home Economics class as one option to motivate 

and get the students to test their skills in a creative and supported atmosphere.  
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Liitteet 
 
Liite 1, Moniste 
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Liite 2, Ruokakassien sisällöt ja niistä valmistetut ateriat 
 
Ensimmäinen oppitunti 
 

 
 

 
Ensimmäisessä ryhmässä toinen keittiö valmisti raaka-aineista laatikko-ruoan ja 
appelsiinilettuja, toinen tonnikalatäyteen, keitettyjä perunoita, lettuja sekä maito-
kiisselin, johon he lisäsivät appelsiinia ja raejuustoa. Jälkimmäinen ryhmä käytti 
lettuja sekä suolaisen että makean täyteen kanssa. Toisessa ryhmässä toinen 
keittiö valmisti laatikko-ruoan ja appelsiini-lettuja ja toinen keittiö keiton ja appel-
siini-lettuja. 
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Toinen oppitunti 
 

 
 

 
Ensimmäisessä ryhmässä oli tällä kertaa vain yhden keittiön verran oppilaita ja 
he valmistivat raaka-aineista intialaistyyppistä linssi-kikhernekastiketta, joka oli 
koristeltu korinaterilla ja couscousia, salaatiksi viipaloituja paprikaa ja porkka-
naa pähkinä-chilikastikkella sekä omena-kaurapaistoksen. Toisen ryhmän toi-
nen keittiö valmisti chapati-leipää, hummusta kikherneistä, linsseistä, koriante-
rista ja kypsennetystä paprikasta sekä omena-kaurapaistosta. Toinen keittiö 
valmisti linssi-kikherne pastaa korianterilla ja omenapiirakan vaniljakastikkeella. 
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Kolmas oppitunti 
 

 
 

 
Ensimmäisen ryhmän toinen keittiö valmisti raaka-aineista smetanaista nautasui-
kalekastiketta ja perunamuusia sekä suklaa-pähkinämuffinsseja, ja toinen keittiö 
paistettuja naudan suikaleita ja ranskalaisiaperunoita, joiden kastikkeena oli 
maustettua smetanaa ja brownien suklaa-pähkinäkuorrutteella. Toisen ryhmän 
toinen keittiö valmisti smetanaista pähkinä-nautasuikalekastiketta ja pastaa sekä 
mutakakun. Toinen ryhmä valmisti pihvit, uunijuureksia, paahdettuja pähkinöitä 
ja smetanakastikketta sekä suklaakakun. 


