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1 Johdanto 
 

Opetuskokeilumme rakentui sosiokonstruktiviselle oppimikäsitykselle. Tavoit-

teenamme oli osallistaa oppilaita ja antaa heille mahdollisuus ottaa vastuuta 

omasta toiminnastaan. Oppilaiden osallistaminen on tärkeää, koska sen avulla 

vahvistetaan oppilaiden pystyvyyden tunnetta sekä valmiuksia luoda uutta ja an-

taa kritiikkiä. Oppilaiden aktiivisen toimijuuden tukeminen on Opetussuunnitel-

man (2014) mukaista. Lisäksi halusimme viedä oppilaat ulos luokkahuoneesta 

päivittäistavarakauppaan, joka on luonnollinen ympäristö pesuaineiden valin-

nalle. Opetustilojen muutos tuo vaihtelua oppitunnin rutiineihin. Luokkahuoneen 

ulkopuolella voi oppilaiden tietämys tulla eri tavalla esiin.  

 

Suunnittelimme tunnit ohjaavien opettajien toiveiden perusteella. Saimme oppi-

tunnin aiheen ohjaavalta opettajalta, jonka yhdistimme ulos luokkahuoneesta -

ideaamme. Halusimme yhdistää ruoanvalmistuksen ja kaupassa toimimisen ehe-

äksi kokonaisuudeksi, joten kehitimme neljä teemaa, joita sovelsimme niin pesu-

aineiden kuin ruokaohjeiden valinnassa. Teemoina oli säästäväisyys, ekologi-

suus, allergia ja kotimaisuus. Haluamme toteuttaa opetusta, jossa oppilaat ovat 

aktiivisia toimijoita ja pääsevät itse tekemään, oivaltamaan ja oppimaan uusia 

asioita.  

 

Halusimme ottaa pelillisyyden osaksi oppituntejamme, sillä se voi toimia moti-

vointikeinona ja innostaa oppilaita yrittämään enemmän.  Pyrimme antamaan op-

pilaille mahdollisuuden kokea oivaltamisen iloa. Emme käyneet tunnin alussa läpi 

opetettavaa asiaa, vaan annoimme oppilaille mahdollisuuden itse löytää esimer-

kiksi pakkauksesta löytyviä merkintöjä. Oppilaat eivät olleet tottuneet tällaiseen 

lähestymistapaan, joten osa oppilaista koki alkuun pääsemisen haasteelliseksi. 

Pakkauksia tutkiessaan he itse löysivät kysymyksiin vaadittavat tiedot itsenäi-

sesti, mikä tuotti oivaltamisen ja onnistumisen kokemuksia. 
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2 Oppilas aktiivisena toimijana 
 

2.1 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 
 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa oppimisen mielekkyyttä. Tär-

keää on, että oppilas rakentaa itse tietoa erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä 

— oppilas on siis aktiivinen toimija. Vuorovaikutuksessa ja sosiaalisten suhteiden 

kautta oppiminen on tärkeää sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä. Tä-

män oppimiskäsityksen avulla voimme antaa oppilaalle mahdollisuuksia mielek-

kääseen oppimiseen, ja samalla sisäinen motivaatio voi lisääntyä.  (Kauppila, 

2007, s. 47—48.)  

 

Sosiokonstruktivismin mukaan syvällinen oppiminen edellyttää sosiaalista vuoro-

vaikutusta, joten se on tärkeää ottaa mukaan oppitunneille isoksi osaksi. Mielek-

käät työtavat auttavat oppimishalussa. Osallisuus ja yhteistoiminta opetuksessa 

on oleellista, jotta oppimista tapahtuu. Ryhmässä oppiminen myös lisää motivaa-

tiota. Kuitenkin opetuksessa olisi myös tarkoituksena rohkaista oppilasta itseoh-

jautuvuuteen ja samalla edistää vastuun ottamista omasta oppimisesta. Yhteistyö 

oppilaiden välillä opettaa myös ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tär-

keitä myös tulevaisuuden työympäristöissä. Näin voidaan myös harjoitella jous-

tavuutta ja rakentavaa keskustelua.  (Kauppila, 2007, s. 52, 184.) Opetuskokei-

lussa osallistetaan oppilaita niin ruoanvalmistuksen kuin kaupassakäynnin ai-

kana. Näin voidaan pyrkiä ylläpitämään oppilaiden motivaatiota läpi oppituntien.  

Tärkeää sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä on myös oppimisen ta-

voitteellisuus. Tärkeää on, että oppilaat tietävät mihin pyritään yhteisöllisillä me-

netelmillä. Vaikka oppiminen voi olla hyvinkin mielekästä ja mukavaa, on oleel-

lista, että oppilaat tietävät tavoitteet tehtäville.  Näin tavoitteet ohjaavat myös op-

pimista. (Kauppila, 2007, s. 183—184.)  

 

Sosiokonstruktivismissa opettaja auttaa ja tukee oppilasta oppimisessa ja tiedon-

jäsentelyssä ja tarvittaessa havainnollistaa ja selittää aihetta, mutta ei anna val-

mista tietoa. Sen sijaan oppilas itse yrittää ymmärtää asioita ja etsii tietoa, jolloin 

hän ei ainoastaan vastaanota, vaan myös tuottaa tietoa itse. Näin syntynyt tieto 

on syvällisempää ja monipuolisempaa kuin ulkoa opeteltu. Opettaja kannustaa ja 
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rohkaisee, mutta virheistä ei rangaista, sillä ne ovat luonnollinen osa oppimista. 

Virheet myös valottavat opettajalle oppilaan vaihetta tiedon käsittelyssä, jolloin 

opettajan on helpompi hahmottaa, millä oppimisen tasolla oppilas kulloinkin on. 

Tehtävien tulee olla sopivan haastavia, jotta oppilaiden motivaatio säilyy. Toi-

saalta liian vaikeat tehtävät johtavat turhautumiseen. Arvioinnissa huomioidaan 

oppilaiden henkilökohtainen edistyminen perinteisen keskenään vertailun sijasta. 

(Kauppila, 2007, s. 119—126.) 

 

2.2 Osallistuva oppilas 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyssä oppimiskäsityk-

sessä oppilaat kuvataan aktiivisina toimijoina. Opetussuunnitelman mukaan op-

pilaille tulee antaa mahdollisuus asettaa tavoitteita, ratkaista ongelmia ja luoda 

uutta. Opetuksen tulee sisältää yksilö- ja yhteistyön eri muotoja sekä oman toi-

minnan suunnittelua ja arviointia.  Näin oppilas oppii arvioimaan omaa toimin-

taansa sekä ymmärtämään toimintansa vaikutukset itseensä ja muihin. (POPS, 

2014, s. 17.)  

 

Osallistuminen ja aktiivinen käyttäytyminen on ihmiselle luonnollista. Toimijuus 

tarkoittaa aktiivista ja vastuullista toimintaa ja tunnetta siitä, että osallistuu asioi-

hin ja tekee itse sen sijaan, että asioita tapahtuisi itselle omasta toiminnasta riip-

pumatta. Kun oppilailla on mahdollisuus osallistua opetukseen aktiivisina toimi-

joina, heidän minäkuvansa vahvistuu. Samalla vahvistuu käsitys omista oikeuk-

sista ja velvollisuuksista sekä valmius tehdä aloitteita, kyseenalaistaa, vastustaa 

ja luoda uutta. Toimijuuden kehittymisen myötä kehittyy myös oppilaiden käsitys 

siitä, keneltä ja milloin pyytää apua sekä milloin ja miten tarjota apuaan muille. 

Lisäksi toimijuus synnyttää pystyvyyden tunnetta. Pystyvyyden ja vaikutusmah-

dollisuuden tunne tukee pitkäkestoista toimintaa ja jaksamista ponnistella asioi-

den eteen. (Kumpulainen ym., 2010, s. 23—24.) 

 

Koulussa oppilaiden toimijuutta voidaan kehittää antamalla oppilaille mahdolli-

suuksia päätöksentekoon ja kehittämällä vuorovaikutusta tasa-arvoisempaan 

suuntaan. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus keskustella ja kyseenalaistaa myös 
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opettajan toimintaa sekä tilaisuus osallistua oppituntien suunnitteluun. Lisäksi 

opetuksessa tulee laajentaa vastuun käsitettä. Perinteisesti oppilaat ovat vas-

tuussa vain opettajalle, mutta aktiivisina toimijoina oppilaat ovat vastuussa myös 

toisilleen, ja heidän tulee esimerkiksi pystyä perustelemaan valintojaan ja jaka-

maan osaamistaan muiden oppilaiden kanssa. (Kumpulainen ym., 2010, s. 28.) 

Opetuskokeilussamme oppilaat valmistivat muffineja koko luokalle, joten heidän 

tuli huomioida muiden oppilaiden ruokavaliot. Lisäksi oppilaiden tuli itsenäisesti 

ottaa vastuu koko ryhmän työnjaosta. 

  

Opetustilojen vaihtelu rikkoo opettajan ja oppilaiden välisten vuorovaikutustilan-

teiden rutiineja. Luokkahuoneesta poistumalla voidaan tukea oppilaiden aktiivista 

toimijuutta ja muuttaa perinteisiä vuorovaikutusmalleja. Avoimissa oppimisympä-

ristöissä oppilaiden oma tietämys myös korostuu ja pääsee helpommin esille. 

(Kumpulainen ym., 2010, s. 32.) Oppilaat pääsivät tunneillamme osallistumaan 

eri tavoin kuin perinteisessä luokkahuoneessa tapahtuvassa opetuksessa. Kau-

passa opettajien rooli oli ohjaava, eivätkä opettajat esimerkiksi arvioineet tehtä-

vien oikeellisuutta kilpailutilanteessa. Annoimme oppilaille tilaa oivaltaa asioita 

itse. 

 

2.3 Pelillisyys opetuksessa 
 
Peleinä voidaan pitää sellaista vapaaehtoista toimintaa, jossa yhteisten sääntö-

jen puitteissa toteutetaan haastavia, mutta mielekkäitä tehtäviä, joissa on selke-

ästi havaittava lopputulos (Harviainen, Meriläinen & Tossavainen, 2013, s. 7). 

Pelaaminen on erityisesti aiemmin nähty järjestelmällisempänä muotona lasten 

vapaasta leikistä, mutta myöhemmin sääntöjen merkitys peleissä on korostunut 

(Stenros, 2015, s. 98–103). 

 

Peleillä voi olla monilla nuorilla ja lapsilla keskeinen rooli arjessa. Kuitenkin yhä 

useammin pelataan mobiilisti – kännykällä, tietokoneella tai tabletilla. (Kangas, 

Vesterinen & Krokfors, 2014,  s. 15.) Käytännön järjestelyiden vuoksi emme ko-

keneet tarpeelliseksi ottaa mobiililaitteita kuten tabletteja mukaan kauppaan. 

Tableteissa ei olisi ollut verkkoa käytössä koulurakennuksen ulkopuolella, joten 



 5 

sen hyötykäyttömahdollisuudet tässä oppimistehtävässä olisivat tällöin hyvin ra-

jallisia. Käytimme sen sijaan perinteistä kynä-paperi-menetelmää, joka toimi hy-

vin. Mielestämme on turha ottaa laitteita mukaan opetukseen, jos ne eivät palvele 

tehtävän tarkoitusta.  

 

Alaluokkien opetuksessa leikkiä ja sitä kautta pelillisyyttä käytetään opetuksessa 

usein, mutta oppilaiden vanhetessa tällaisen opetuksen määrä vähenee, ja sitä 

kautta luovuuden, rohkeuden ja innovatiivisuuden kannustaminen vähenee 

(Manninen, 2011, s. 15). Usein opettajilla on oppimispeleissä aktiivinen rooli. 

Opettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi pelillistä opetusta. Opettaja myös luo ta-

voitteet sekä käytännön järjestelyt pelille. (Koskinen, Kangas & Krokfors, 2014, 

s. 33.)  Olimme valmistelleet pelin ja pelin säännöt etukäteen, mutta pelitilan-

teessa opettajien rooli oli vähäinen. 

 

Vaikka peleihin liitetäänkin usein vapaaehtoisuus (Harviainen ym., 2013, s. 7, 

Stenros, 2015, s. 55), liittyy opetuspeleihin toki pakollisuutta, sillä tehtävät eivät 

ole vapaaehtoisia. Hyvin suunniteltu pelillinen opetus motivoi kuitenkin oppilaita 

helpommin, kuin perinteinen tuntimuotoinen opetus (Manninen, 2011, s. 16—17). 

Pelillisyys voi olla yläasteella uudempi tapa oppia, joten suunnitelmamme lähtö-

kohtana oli ajatus, että se innostaisi oppilaita tehtävien pariin.  

 

Pelien avulla on siis tarkoitus tehostaa oppimista tai herättää oppilaissa motivaa-

tiota, jolloin oppimista tapahtuisi enemmän. Pelien kuitenkin tulee olla osa peda-

gogista suunnitelmaa, ja samalla sopia hyvin oppimisympäristöön. Näin ollen on 

tärkeää kehittää pelejä pedagogisista tarpeista lähtien. Olosuhteet vaikuttavat hy-

vinkin paljon siihen, millaisia erilaisia pelejä voidaan koulussa käyttää. (Lipponen, 

Rajala & Hilppö, 2014, s. 147—148.) Opetuskokeilussa menimme tutustumaan 

läheisen kaupan pesuainevalikoimiin. Pystyimme tekemään monenlaisia vertai-

luja, sillä siellä oli iso valikoima erilaisia aineita. Jos koulun vieressä ei olisi suurta 

päivittäistavarakauppaa, emme olisi pystyneeti tekemään tätä kokeilua ainakaan 

täysin samalla tavalla.  

 

Pelien yhteydessä puhutaan usein myös simulaatioista, simulaatiolla viitataan to-

dellisuuden jäljittelyyn mahdollisimman aidoissa tilanteissa (Manninen, 2011, s. 
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14). Meidän opetuskokeilumme oli osin simulaatio, sillä vaikka opetus toteutet-

tiinkin osin aidossa oppimisympäristössä kaupassa, ei ostopäätöksen taustalla 

olevaa valintaa todellisuudessa tehty. 

 

Oppimispelien avulla on hyvä mahdollisuus ylittää oppiainerajoja. Se kuitenkin 

tuo haasteita opettajalle niin pedagogisen kuin sisältöalueiden osaamisen suh-

teen. Kuitenkin joskus voi tulla tilanne, että pelin ohjauksessa oppilas nousee 

asiantuntijaksi. Opettajalla on siis hyvä tilanne oppia uutta. (Koskinen, Kangas & 

Krokfors, 2014, s. 33.) Opetuskokeilussa matematiikka oli monessa tehtävässä 

läsnä. Laskutehtävien avulla harjoiteltiin tuotteiden vertailua sekä laskettiin pesu-

ainepakkauksen riittävyyttä. Lisäksi opetuksessamme korostuivat oppiainerajat 

ylittävät kokonaisuudet, kuten eettisyys ja vastuullisuus.  

 

Onnistunut oppimispelien käyttö opetuksessa vaatii opettajalta intoa, kiinnostusta 

ja sitoutumista. Haasteena voi olla arviointi - kuinka voidaan arvioida pelaamista? 

Sen arvioimisen moni voi kokea epämielekkääksi. (Krokfors, Kangas & Kopisto, 

2014, s. 210.) Opetuskokeilussa arvioimme oppilaiden vastauksia pelin kysymyk-

siin, jolloin näimme oppivatko oppilaat tehtävien avulla. 

 

2.4 Vastuullisuuskasvatus 
 
Vastuullisuuskasvatuksessa pyritään saamaan oppilaat oivaltamaan miten toimi-

taan oikein ja vastuullisesti. Lisäksi tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät 

oman toimintansa vaikutukset ympäristöön, yhteisöihin sekä muihin yksilöihin. 

(Wennonen & Palojoki, 2015, s. 14.) Opetuksessamme pyrimme saamaan oppi-

laat huomioimaan monipuolisesti vastuullisuuden eri näkökulmia. 

 

Vastuullisuutta voidaan kotitalousopetuksessa tarkastella monesta eri näkökul-

masta. Vastuullisuus voidaan käsittää esimerkiksi vastuuna omasta sekä oman 

ryhmän toiminnasta tai vastuuna ympäristöstä. Kotitalousopetuksessa oppilaita 

voidaan ohjata ottamaan vastuuta oman työn lisäksi myös koko ryhmän toimin-

nasta. Muiden auttaminen ja vastuun ottaminen esimerkiksi yleisestä siisteydestä 

ovat taitoja, joita kotitaloustunneilla voidaan harjoitella. (Wennonen & Palojoki, 

2015, s. 6—7.) Projektissamme korostuu vastuunotto oman ryhmän toiminnasta. 
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Oppitunnilla oppilaat toimivat ja keräävät pisteitä ryhmissä, ja eniten pisteitä ke-

rännyt ryhmä palkitaan. Oppilaat eivät siten voi keskittyä vain omaan toimin-

taansa, vaan heidän tulee kannustaa koko ryhmää hyvään yhteiseen suorituk-

seen. Lisäksi oppitunnilla pienryhmät leipovat yhdessä syötävää koko ryhmälle, 

jolloin pienryhmillä on vastuu koko luokan syömisistä.  

 

Kotitalousopetuksessa korostuu myös vastuu ympäristöstä eli globaali vastuu. 

Globaaliin vastuuseen sisältyy vastuu luonnon monimuotoisuuden ja hyvinvoin-

nin säilyttämisestä ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Globaalin vastuun peri-

aatteiden noudattaminen ei tuota yksilölle välitöntä palkkiota, vaan perustuu yh-

teisvastuulliseen toimintaan, jolla pyritään turvaamaan ympäristön hyvinvointi. 

(Rohweder, 2008, Wennosen & Palojoen, 2015, s. 7 mukaan.) Globaaliin vas-

tuullisuuteen kasvattamisen tavoite määritellään myös opetussuunnitelmassa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 16) määritellään, että 

opetuksessa tulee toteuttaa ja oppilaita ohjata kohti kestävää elämäntapaa. 

 

Projektissamme jokaisella pienryhmällä on eri näkökulma, jota voidaan tarkas-

tella vastuun kannalta. Yhdellä pienryhmistä on oppitunnin teemana ekologisuus. 

Tämä ryhmä tutustuu erityisesti pyykinpesuaineiden ympäristöystävällisyyteen, 

ja valmistaa lisäksi leivonnaisia ekologisista raaka-aineista. Ekologisuus sekä toi-

sen ryhmän aihe kotimaisuus painottavat globaalin vastuun näkökulmaa. Aller-

gia-teema puolestaan painottaa vastuuta omasta ja muiden hyvinvoinnista huo-

lehtimiseen, ja säästäväisyys-teemassa paneudutaan vastuulliseen oman talou-

den hoitoon. 

 

2.5 Oppimisympäristöt kotitalousopetuksessa 
 
Oppimismpäristöillä tarkoitetaan niitä tiloja, yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, jotka 

tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta (Anttalainen & 

Manninen, 2010, s. 10). Kotitalouden oppimisympäristöihin keskittyvät tutkimuk-

set ja ohjeistukset keskittyvät usein kotitalousluokkiin, ja luokkatilan ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä onkin kotitaloudessa tutkittu varsin vähän. On kylläkin huo-

mattu, että paitsi kotitalousluokat, myös oppimistehtävät kotitalouden tunneilla 

saattavat heijastaa menneisyydessä käytettyjä ja tarvittuja taitoja, eivätkä täten 
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välttämättä kehitä oppilailla sellaisia taitoja, joita nykypäivän kodeissa tarvitaan 

(Malin & Palojoki, 2005. s. 65, 68). Täten olisikin erityisen tärkeää käyttää kotita-

louden oppimisympäristöinä koululuokan lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös 

ympäröivää, ajantasaista yhteiskuntaa.  

 

Opetussuunnitelmassa (2014) kannustetaan paitsi integroimaan oppiaineita, 

myös viemään opetusta ulos koululuokasta (POPS 2014, s. 27, 31). Oppimisym-

päristön pysyessä mahdollisimman todenmukaisena, transfer eli koulussa opitun 

siirtäminen koulukontekstin ulkopuolelle tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti 

(Rauste-von Wright, von Wright & Soini, 2003, s. 45-46). 

 

Siinä missä ruoanvalmistuksessa keittiö on keskeinen oppimisympäristö, on ku-

luttajakasvatuksessa keskiössä tilat, joissa kuluttamista suunnitellaan ja toteute-

taan. Täten opetuksen toteuttaminen läheisessä ostoskeskuksessa tuntuu luon-

tevalta valinnalta, tapahtuuhan suuri osa arkipäiväisestä kuluttamisesta vastaa-

vissa tiloissa. Fyysisten oppimisympäristöjen tulee olla huolella suunniteltuja kor-

kealaatuisen sosiokonstruktivistisen oppimisen takaamiseksi (Malin & Palojoki, 

2005, s. 69). Kauppaan fyysisenä tilana emme voi vaikuttaa samalla tavoin kuin 

luokkahuoneeseen, mutta valitsimme tuntiemme oppimisympäristöksi ison päivit-

täistavarakaupan, joka mahdollisti hyvin tuotteiden vertailun, tarjoten realistisen 

käsityksen siitä, millaisia vaihtoehtoja arkivalinnoissaan voi tehdä. 
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3 Ulos luokkahuoneesta –kokeilu 
 
 
3.1 Tavoitteet 
 
Opetuskokeilumme sijoittui helsinkiläiseen yläkouluun. Toteutimme opetuskokei-

lun kahdelle eri ryhmälle seitsemäsluokkalaisia viikoilla 13-14. Ryhmä I oli melko 

rauhallinen, mutta ei kovin innokas. Toisaalta heillä alkoi tunti jo kello 8 aamulla, 

joten aamuväsymystä oli havaittavissa. Heidän yhteishenkensä oli hieman pa-

rempi kuin ryhmällä II, mutta joitakin kiusaamistilanteita oli havaittavissa. Ryhmä 

II oli kuvaamataito- ja ilmaisutaitoluokka. Ryhmässä oli monia vahvoja persoonia, 

mikä vaikutti ryhmähenkeen.  Ryhmään oli muodostunut selkeitä kaveriporukoita, 

joten ryhmähenki oli melko heikko. Oppilaat yrittivät hakea paikkaansa ryhmässä. 

Tämän vuoksi oli tärkeää, että jaoimme parit etukäteen. 

 

Opetuskokeilumme tavoitteena oli, että oppilaat harjoittelevat ryhmätyöskentelyä 

ja vastuunottoa. Lisäksi tavoitteena oli tutustua pyykinpesuaineiden valintaan eri-

laisista näkökulmista. Valitsemiamme näkökulmia olivat säästäväisyys, ekologi-

suus, allergiat ja kotimaisuus. Tavoitteena oli, että oppilaat ymmärtävät miten 

näitä eri näkökulmia voidaan hyödyntää pesuaineen valinnassa. Lisäksi tavoit-

teena oli, että oppilaat ymmärtävät näiden samojen teemojen olevan sovelletta-

vissa myös muilla kotitalouden osa-alueilla, kuten ruoanvalmistuksessa. Tavoit-

teen oli myös harjaannuttaa käytännön ruoanvalmistustaitoja. 

 

3.2 Toteutus 
 
Opetuskokeilu perustui yhdessä laatimallemme tuntisuunnitelmalle, jota muokat-

tiin ryhmien havainnointien mukaan ryhmille paremmin sopivaksi. Lisäksi harjoi-

tuskoulun ohjaava opettaja kommentoi suunnitelmaa, ja kommenttien perusteella 

suunnitelmaa muokattiin edelleen. 

 

Opetuskokeilu toteutettiin kahdelle eri seitsemäsluokkalaisten ryhmälle. Opetuk-

set toteutettiin eri päivinä ja eri aikoina. Ryhmän 1 oppitunti oli kello 8-11 ja ryh-

män 2 oppitunti kello 10-13. Opetuskokeilun opetuskerrat olivat 3 x 45 minuutin 

pituisia, ja oppituntien välissä oli 15 tai 30 minuutin mittainen välitunti. 
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Ensimmäinen oppitunti aloitettiin ottamalla oppilaat sisään luokkaan, tervehti-

mällä ja esittäytymällä. Oppilaille kerrottiin oppitunnin tavoitteet, jotka olimme 

myös kirjoitettu taululle. Tämän jälkeen oppilaille kerrottiin oppitunnin aihe sekä 

kaupassa toimimisen pelisäännöt. Oppilaille kerrottiin, että kaupassa tehdään 

tehtäviä pareittain, ja että eniten oikeita vastauksia annetussa ajassa saanut pari 

palkitaan. Oppilaiden kanssa käytiin myös lyhyesti läpi erilaisten pesuaineiden 

eroja. Tämän jälkeen oppilaat jaettiin luokanvalvojan ennalta jakamiin pareihin ja 

kullekin parille kerrottiin parin oma teema (ekologisuus, säästäväisyys, kotimai-

suus tai allergia) sekä vastuuopettaja, jolta pari sai hakea kysymyslappunsa kau-

passa.  

 

Kaupassa oppilaat kilpailivat pareina toisiaan vastaan etsimällä vastauksia oman 

kategoriansa aihealueeseen liittyviin kysymyksiin. Pari sai yhden kysymyslapun 

kerrallaan, ja vastattuaan kysymykseen pari palautti lapun opettajalle ja sai uu-

den kysymyksen. Kysymykset käsittelivät esimerkiksi pesuainepakkausten pak-

kausmerkintöjä, pakkauksista saatavien pesukertojen määrää ja hintavertailua. 

Noin viidentoista minuutin kisaamisen jälkeen opettajat ilmoittivat ajan päättymi-

sestä ja keräsivät viimeiset kysymyslaput. Tämän jälkeen oppilaat ohjattiin takai-

sin kotitalousluokkaan, missä käytiin läpi keskeisimmät kysymyksissä käsitellyt 

teemat ja pakkausmerkinnät. Tämän jälkeen oppilaat poistuivat välitunnille. Väli-

tunnin aikana opettajat tarkistivat oppilaiden vastaukset ja laskivat parien pisteet. 

 

Välitunnin jälkeen oppilaille jaettiin ruokaohjeet ja kerrottiin, miten kukin ruoka 

liittyi parien pesuainetehtävissä käytettyihin teemoihin. Oppilaiden kanssa käytiin 

myös läpi muutama keskeisin kriittinen kohta ohjeissa ja oppilaita pyydettiin luke-

maan ohje rauhassa läpi. Tämän jälkeen oppilaat alkoivat itsenäisesti valmistaa 

muffineja. Parit sopivat itsenäisesti työnjaosta sekä leipomisessa että siivoami-

sessa. Opettajat kiertelivät tunnin aikana neuvomassa, ohjaamassa ja kannusta-

massa oppilaita. Tavoitteena oli, että kaikki parit saavat muffinit uuniin ennen 

toista välituntia. Ennen välitunnille lähtöä oppilaiden tuli kertoa opettajille, milloin 

muffinit ohjeen mukaan ovat kypsiä, ja sopia opettajien kanssa kypsien muffinien 

ottamisesta uunista. 
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Kolmannen oppitunnin aluksi oppilaat asettivat muffinit tarjolle ja viimeistelivät 

keittiöiden siivoamisen. Lisäksi kaikkien ryhmien oppilaat kattoivat yhdessä yh-

den suuren pöydän kaikkia oppilaita varten. Osa oppilaista taitteli servettejä koko 

ryhmälle. Kun kaikki ryhmät olivat valmiita, opettajat julistivat ja palkitsivat pyy-

kinpesuainekilpailun voittajan. Tämän jälkeen oppilaat söivät yhdessä ja arvioivat 

muffinien onnistumista. Syömisen jälkeen oppilaat siivosivat luokan valmiiksi, ja 

heille jaettiin palautelomakkeet, jotka oppilaat täyttivät itsenäisesti. Palautelo-

makkeissa kysyttiin oppilaiden mielipidettä oppitunnin hyvistä ja huonoista puo-

lista, opettajien onnistumisesta sekä opituista asioista. Palautelomakkeiden täyt-

tämisen jälkeen oppilaita kiitettiin tunnista ja heidät päästettiin välitunnille. Tämän 

jälkeen opettajat kirjasivat oppitunnilla hyvin suoriutuneille oppilaille merkintöjä 

Wilma-ohjelmistoon. 

 

Keskeinen oppimistehtävä pyykinpesuaineiden vertailun opettelemisessa oli kau-

passa pyykinpesu-, huuhtelu- ja tahranpoistoaineiden vertailu. Tässä opetusma-

teriaalina toimivat kysymyslaput, joissa esitettyihin kysymyksiin oppilaat etsivät 

vastauksia kaupassa. Tämän ohella luokkatilassa havainnollistimme vielä Power 

Point -esityksen avulla pyykinpesuaineisiin liittyvät olennaisimmat pakkausmer-

kinnät, sekä pyykinpesuun liittyviä muita peruskäsitteitä. Meille esitettiin suunnit-

teluvaiheessa jo toive, että jokainen tunti pitäisi sisällään myös ruoan valmistusta. 

Liitimme kaupassa käsitellyt teemat ruoanvalmistukseen valitsemalla muffinioh-

jeet samojen teemojen mukaisiksi esimerkiksi säästäväisyyteen keskittyvä ryhmä 

valmisti sitruunamuffineja. Selkeyttääksemme teemojen jatkuvuutta kaupasta ko-

titalousluokkaan, oli ruokaohjeet tulostettu samoille väreille kuin eri teemojen ky-

symyksetkin. 

 

Opetuskokeilu sujui kokonaisuudessaan hyvin. Olimme kertoneet oppilaille etu-

käteen edellisellä tunnilla menevämme kauppaan, joten he olivat voineet valmis-

tautua siihen ennalta. Oppilaat huolestuivat siitä, että valmistammeko mitään ruo-

kaa tunneilla. Tämän vuoksi kerroimme toiselle ryhmälle tunnin alussa muffinien 

leipomisesta, jotta suuremmalta hämmennykseltä vältyttäisiin. Suurin osa oppi-

laista työskenteli kaupassa hyvin. Yksi oppilas lähti seikkailemaan ympäri kaup-

paa, koska ei pitänyt ryhmästä, jossa joutui työskentelemään. Kävimme hake-

massa oppilaan toiselta puolelta kauppaa, ja hän teki loppuajan ilman ryhmää 
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kaupassa suoritettavia tehtäviä. Ensimmäisen ryhmän kanssa oppilaat työsken-

telivät neljän hengen ryhmissä. Huomasimme, että kaikki eivät päässeet mukaan 

tilan ahtauden vuoksi. Tämän vuoksi teimme muutoksen ryhmäkokoon toisen 

ryhmän osalta. Ryhmässä II oppilaat työskentelivät pareittain, mikä osoittautui 

hyväksi keinoksi osallistaa jokainen oppilas. Se innosti heitä, ja jokainen pääsi 

mukaan hyvin.  Ryhmä II oli myös hieman pienempi ryhmä, joten sekin sopi pa-

remmin tähän tehtävään. Kaupassa suoritettavat oppimistehtävät osoittautuivat 

hyviksi ja mielekkäiksi. Merkkien läpikäynnin aikana pyrimme aktivoimaan oppi-

laita kyselemällä heidän löytämistään pakkausmerkinnöistä ja tekemistään teh-

tävistä. Oppilaat kuuntelivat molemmissa ryhmissä hyvin ja osallistuivat opetuk-

seen. 

 

Ryhmissä oli havaittavissa hieman hämmennystä suolaisten muffinien leipomi-

sen suhteen sillä makuyhdistelmät eivät kuulostaneet oppilaiden mielestä hou-

kuttelevilta. Ruoanvalmistus sujui oppilailta kuitenkin hyvin, sillä oppilailla oli jo 

aiempaa kokemusta muffinien leipomisesta kotona ja kotitalousopetuksessa. Op-

pilaat olivat reippaita ja oma-aloitteisia, joskin osa tarvitsi tukea työskentelyn aloit-

tamiseen. 

 

Ryhmässä I oppilaat innostuivat ehdotuksesta syödä yhteisesti ison pöydän ym-

pärillä. Järjestelimme yhdessä oppilaiden kanssa keskelle ison pöydän, jonka op-

pilaat kattoivat. Eräs oppilas oli kirjoittanut palautteeseen, että parasta tunnissa 

oli se, että kaikki söivät samassa pöydässä istuen. Ryhmässä II oppilaat innos-

tuivat lautasliinojen taittelussa. Oppilaat opettivat toisiaan taittelemaan hienon 

lumpeenkukan. Oli hienoa huomata, kuinka oppilaat auttoivat toisiaan ja miten 

vähemmän motivoituneetkin oppilaat innostuivat taittelusta. 

 

3.3 Reflektio 
 
Saimme harjotteluamme ohjaavalta opettajalta kannustavaa palautetta ide-

oihimme. Erityisesti opettajan kertomat havainnot oppilaista auttoivat opetuksen 

suunnittelussa. Vaikka havainnoimme itse luokkia yhden kotitaloustunnin ja yh-
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den lukuaineen tunnin ajan opetusta edeltäneellä viikolla, oli pienryhmiä suunni-

teltaessa eduksi, että opettaja pystyi arvioimaan, millaiset tehtävät ja aikataulutus 

eri ryhmillä toimisivat. 

 

Vaikka koulussa oli kaksi kotitalousopettajaa, pidimme molemmat ainedidaktisen 

seminaarin kerrat saman opettajan tunneilla, joten saimme myös palautetta suh-

teessa edelliseen tuntiin. Näin pystyimme selkeästi hahmottamaan, missä tulisi 

kehittyä, ja miten tekemämme pienet muutokset tuntien välillä vaikuttivat tuntien 

toimivuuteen ja ilmapiiriin. Palautteen ja omien kokemustemme pohjalta teimme 

pieniä muutoksia tuntisuunnitelmaamme ensimmäisen ja toisen opetuskerran vä-

lillä. Vaihdoimme esimerkiksi pesuainekilpailun ryhmäkoon neljästä kahteen, sillä 

neljän hengen ryhmissä osa oppilaista jäi helposti ryhmän ulkopuolelle. Lisäksi 

teimme pieniä muutoksia oppitunnin aikataulutukseen. 

 

Jokainen oppilas täytti tunnin lopussa kirjallisen palautelomakkeen, jossa oppi-

laat kertoivat mitä uutta oppivat, ja tuntuivatko työt vaikeilta tai helpoilta. Myös 

meidän onnistumistamme tunnilla sekä mahdollisia parannusehdotuksia kysyttiin 

oppilailta tässä lomakkeessa. Oppilaat kertoivat palautteessa, että oppivat muun 

muassa tekemään muffineja, ryhmätöitä, toisen kuuntelua, pesuaineiden hinta-

vertailua, Allergia- ja astmaliiton merkin sekä ymmärtämään toisia. Osa koki muf-

finien teon helpoksi ja osan kaupassa vastattaviin kysymyksiin liian vaikeaksi. 

Oppilaat pitivät leipomisesta, mutta eräs oppilas sanoi pesuaineiden etsintä -teh-

tävän hauskimmaksi. Suuri osa oppilaista kuitenkin mainitsi parhaaksi asiaksi 

syömisen, mikä lienee yleinen käsitys kotitalousoppitunneilla. 
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4 Pohdinta 
 

Kuten teoreettisen taustan alussa esittelimme, on opetuksemme pohjana sosio-

konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa oppiminen nähdään yhteisöllisenä toi-

mintana, ja tieto rakentuu jakamalla ja työstämällä sitä yhdessä muiden kanssa. 

Ulos luokkahuoneesta -kokeilumme painotti yhdessä työskentelyä, sillä mitään 

työtä ei tehty yksin, ja oppilaiden jakaessa keskenään luokassa niin ruoanvalmis-

tustyöt, kuin päivittäiset siivoustehtävätkin ilman opettajan antamaa ohjausta yl-

häältä päin, eli oppilaat saivat myös harjoittaa yhdessä työskentelytaitojaan ilman 

vaikkapa kognitiivisen oppimiskäsityksen opettajajohtoista työskentelyä. Kat-

somme siksi, että oppimisteoreettiset tavoitteet saavutimme hyvin. 

 

Perusopetuslain perusteella arviointi pyrkii kannustamaan ja ohjaamaan opiske-

lua, sekä kehittämään oppilaan itsearviointiedellytyksiä. Oppilaan oppimista, 

työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti (Perusopetuslaki 

628/1998, 22§). Opetuskokeilumme tarjoaa mahdollisuuksia havainnoida oppi-

laita monipuolisesti siksi, että voi nähdä, muuttuuko oppilaiden käytös luokkahuo-

neessa lähdettäessä; onnistuuko työskentely samoin myös uudessa oppimisym-

päristössä, keskitytäänkö opeteltavaan asiaan, vai vievätkö muut asiat oppilaiden 

huomion. Siksi katsomme, että opetuskokeilumme tuki lain vaatimusta tarjoa-

malla erilaisen tilanteen arvioitavaksi. Sen lisäksi palaute, jota tunnilla oppilaille 

annoimme, oli kannustavaa ja keskustelevaa ja kyselevää. Se toisaalta antoi op-

pilaille ulkopuolista tukea onnistumisen kokemukselle silloin kun sille oli syytä, ja 

myös laittoi oppilaat miettimään itse vastauksia ongelmiinsa sen sijaan, että suo-

raan olisimme kertoneet oikeat vastaukset. 

 

Aluksi ajatuksenamme oli käsitellä koko kolmen oppituntia pesuaineita, mutta oh-

jaavien opettajien pyynnöstä valmistimme myös ruokaa. Tämän olisi voinut siis 

toteuttaa myös ilman ruoanvalmistusta, ja tällöin jäisi enemmän aikaa asioihin 

perehtymiseen. Oppilaita olisi voinut ottaa mukaan oppituntien suunnitteluun, 

mikä olisi Opetussuunnitelman (2014) mukaista. He olisivat voineet ideoida toi-

silleen tehtäviä kauppaan, jos olisi ollut useampi opetuskerta käytettävissä. Kau-

passa tehtyjä tehtäviä olisi voinut laajentaa myös kaupassa myynnissä oleviin 
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vaatteisiin pesuohjemerkki-tehtävän muodossa. Jos kaupassa olisi ollut myyn-

nissä pyykinpesukoneita, olisi yhtenä tehtävänä voinut olla niihin tutustuminen. 

Vierailun kohde olisi voinut olla myös jokin muu esimerkiksi pyykinpesuaineyritys. 

Toisaalta sen toteutuminen käytännössä olisi ollut haasteellista.  

Oppilaiden tuntemus on hyvin tärkeää, jotta voidaan suunnitella juuri tietylle ryh-

mälle sopivia oppitunteja. Opetusryhmät voivat poiketa hyvin paljon toisistaan. 

Saimme hyvän kokemuksen erilaisesta oppimisympäristöstä sekä yhteisopetta-

juudesta. Onnistuimme myös kehittämään oppimistehtävien avulla kaupasta toi-

mivan oppimisympäristön.  

 

Opeta toisin -tavoitteen toteutumisen arviointi oli haastavaa. Huolimatta siitä, että 

meillä kaikilla on opetuskokemusta jo hieman, ei sitä ole niin paljoa, että voi-

simme määritellä normaali opetustapa, josta teemme toisin. Kokeilimme kuiten-

kin opettamista tavalla, jolla emme olleet aiemmin itse opettaneet ja joka ei ollut 

oppilaille entuudestaan tuttu, joten sikäli voi sanoa, että onnistuimme opettamaan 

toisin. 

 

Pyrimme tuntisuunnitelmassamme rikkomaan perinteistä kotitalouden oppitunnin 

rakennetta, joka usein koostuu opettajajohtoisesta aiheeseen liittyvästä teoria-

osuudesta, ruokaohjeen läpikäynnistä, ruoanvalmistuksesta 3-5 hengen ryh-

missä, syömisestä ja loppusiivouksesta. Ohjaavien opettajien toiveesta johtuen 

sisällytimme oppituntiin myös ulos luokkahuoneesta -kokeilumme jälkeen ruoan-

valmistusta, mistä syystä perinteinen rakenne oli osin kuitenkin läsnä. Toisaalta 

etenkin oppitunnin alun kaupparetki sekä kaupassa toteutettu kilpailu poikkesivat 

perinteisestä kotitalousopetuksesta, samoin oppilaille annettu vapaus oman pa-

rinsa kanssa työskentelyn jakamisesta tarjosi oppilaille uudenlaisen kokemuk-

sen. 
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5 Summary 
 

In our project, we used a social constructivist view of learning as a base of our 

lesson plan. According to social constructivism, in-depth learning requires social 

interaction, meaningful work habits help motivate students, and students’ partici-

pation and cooperation are essential to learning. Group learning and cooperating 

also increase motivation and teaches teamwork and communication skills, which 

are important for the future work environments. However, education should also 

aim to encourage students to self-management and taking responsibility of their 

own learning.  

 

Participational and active behaviors are natural to humans, so in this project, we 

wanted the students to be in an active role and take responsibility for their actions. 

When students have the opportunity to attend classes as active participants, their 

self-image strengthens. At the same time strengthens the understanding about 

their rights and obligations. This also develops students' understanding about 

whom and when to ask for help, as well as when and how to help others.  

 

The variety of learning environments helps bring up the students’ own knowledge, 

which helps students to take the active role in studying. Different learning envi-

ronments can also change the traditional patterns of interaction between students 

and teacher. Making the learning environments as realistic as possible helps stu-

dents to transfer the information from school context to real life context. For con-

sumer studies, a supermarket is a realistic environment, as it is also the place 

where consuming happens in real life. This is why we decided to have a part of 

the lesson in a supermarket. In supermarket students had a playful, game-like 

race, where they answered questions about laundry detergents and collected 

points for their group.  

 

Games and playing can be used to motivate learning. When used in a lesson 

plan, they should always have an educational goal and they should fit well in the 

learning environment. It is therefore important to develop games to support the 

pedagogical needs. A well-designed game in learning situation often motivates 

students more than a traditional way of learning.   
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In this project, we used approaches of a different kind on responsibility as a base 

of our lesson plan. An important point of view was taking responsibility of your 

group. At the supermarket students worked in small groups collecting points by 

answering questions. The group with most points won and got a small award. 

Therefore students had to encourage the whole group to the good performance 

instead of just focusing on their own performance. Back at the school students 

also baked in pairs to the whole class and ate together with the whole class. This 

required also taking responsibility of the allergies of the classmates.  

 

Each small group had a different perspective of responsibility. The themes were 

ecology, allergy-friendliness, affordability and Finnishness. The themes about 

ecology and Finnishness were based on global responsibility. The allergy-friendly 

theme was about taking responsibility of one’s own as well as classmates well-

being and affordability theme about responsible way of managing personal fi-

nances and finding budget-friendly options.  

 

The same themes were used in the questions about laundry detergents and in 

the baking. The purpose of this was to show the students that these views on 

responsibility are also valid in the other areas of home economics, such as cook-

ing and baking. The aim was also to practice cooking skills.  

 

In our lesson, we tried to break the traditional structure of a Finnish home eco-

nomics lesson where lecturing part of a lesson is followed by cooking or baking. 

In our lesson the theoretical part was more practical and divided into two parts, 

before and after visiting the supermarket. Leaving the classroom was also a non-

traditional decision.  

 

Different from the classic way of teaching 7th graders was also giving students 

the freedom and the responsibility to divide tasks by themselves. Students were 

free to allocate baking tasks, cleaning tasks and a task of setting the table be-

tween themselves. Students had to take responsibility of their own workgroup, 

but also of a whole class. 
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Liite 1. Tuntisuunnitelma 
 

Ajan-
käyttö 

Tehtävä ja sen tavoite Opetustapahtuman organi-
sointi: Oppimistehtävät, ope-

tusmenetelmät ja kriittiset 
kohdat 

Materiaalit 
ja välineet 
         

Arviointi Fyysinen 
oppimis-
ympäristö 

10.00 Oppilaat tulevat, ter-
vehtiminen, poissaoli-
jat 

   luokka-
huone 

10.05 tehtävän läpikäynti + 
toimintatavat  

Oppilaille kerrotaan tunnin 
tavoitteet ja kerrataan sään-
nöt kaupassa toimimiseen. 

  luokka-
huone 

10.10 lähtö kauppaan  Haasteena päästä lähte-
mään ajoissa: myöhästyvien 
oppilaiden vastaanottami-
nen ja saattaminen kaup-
paan. 

  luokka-
huone 

10.15-
10.35 

kaupassa toimiminen Oppilaat tekevät annettuja 
tehtäviä pareittain. Haas-
teena oppilaiden motivoimi-
nen ja työrauhan sekä mui-
den asiakkaiden ostosrau-
han ylläpitäminen. Oppilaat 
saavat yhden oman aihealu-
eensa tehtävän kerrallaan, 
ja tehtävän valmistuttua voi-
vat hakea opettajalta seu-
raavan tehtävän.  

  Päivittäis-
tavara-
kauppa 

10.35 takaisin kouluun Oppilaat ohjataan takaisin 
koulualueelle. Ooppilaiden 
kanssa käydään läpi tehtä-
vien teemoja: Avainlippu, 
Joutsenmerkki, Allergia- ja 
astmaliiton merkki, kilohin-
nan ja kappalehinnan ero, 
huuhteluaineen hyödyllisyys 
(ekologisuus, hinta), tahran-
poistoaineen hyödyllisyys 
(vert. pesuaineen hieromi-
nen suoraan tahraan) 

  luokka-
huone 

10.45-
11.15 

ruokatunti Opettajat laskevat kauppa-
tehtävien pisteet. 

 Opettajat tar-
kastavat ja pis-
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teyttävät oppi-
laiden tehtävät. 
Eniten pisteitä 
nopeiten ke-
rännyt joukkue 
voittaa. 

11.15 Ruokaohjeet jaetaan 
teemojen (ekologi-
suus, allergiat, säästä-
väisyys, kotimaisuus) 

Ilmoitetaan eniten pisteitä 
kauppatehtävässä saanut 
ryhmä. PALKINTO? Jatke-
taan tarvittaessa teemojen 
läpikäyntiä. 

  luokka-
huone 

11.25 Ryhmät  alkavat val-
mistaa ruokaa 

Oppilaat leipovat pareittain 
muffineja annettujen ohjei-
den mukaan. Opettajat aut-
tavat tarvittaessa. 

  luokka-
huone 

11.55 ruoat viimeistään uu-
niin 

   luokka-
huone 

12.00-
12.15 

välitunti Opettajat tarkkailevat tarvit-
taessa muffinien paistumista 
ja ottavat kypsät muffinit 
pois uunista. 

Leivontaan 
tarvittavat 
raaka-ai-
neet ja vä-
lineet. 

  

12.15 keittiöt siistiksi Oppilaat siivoavat keittiöt 
valmiiksi. 

Siivousvä-
lineet. 

 luokka-
huone 

12.25 keittiöiden arvioiminen Oppilaat arvioivat naapuri-
ryhmän keittiön siisteyttä 

 Vertaisarvi-
ointi. Myös 
opettajat tar-
kistavat keitti-
öiden siistey-
den. 

luokka-
huone 

12.25-
12.50 

Syöminen ja loppusii-
vous 

Oppilaat syövät valmista-
mansa ruoat. Loppusiivous. 

 Opettajat hy-
väksyvät keitti-
öiden siis-
teydeen ennen 
oppilaiden 
poistumista 
luokasta. 

luokka-
huone 

12.50-
13.00 

Palaute Oppilailta kerätään pa-
lautetta opetuksesta. 

Palautelo-
makkeet 

  

 


