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1 JOHDANTO 
 

Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti yhä monikulttuurisemmaksi. Kulttuurisen 

erilaisuuden kohtaaminen ei enää koske vain harvoja, vaan on läsnä yhä 

useamman ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Teknologian kehittyminen on 

tuonut mukanaan yhä kansainvälisempiä kontakteja niin ihmisten yksityiseen 

elämään kuin työmaailmaankin. Myös peruskouluissa opiskelee lisääntyneen 

maahanmuuton myötä yhä erilaisimmista taustoista tulleita oppilaita. Nämä 

seikat huomioon ottaen, tarve kulttuurienväliseen osaamiseen sekä 

monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen on kasvanut lähes kaikilla yhteiskunnan 

osa-alueilla. 

 

Uudessa opetussuunnitelmassa (2014) monikulttuurisuustaitojen kehittäminen 

on vahvasti läsnä: ”koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja 

monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset 
identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään.” Tähän perustuen ainedidaktisen 

kehittämisprojektin tavoitteeksi muodostuikin toteuttaa se monikulttuurisessa 

hengessä, sillä myös YK:n rasisminvastaista viikkoa vietettiin maaliskuun 

lopussa. 
 

Ainedidaktiseen kehittämisprojektiin olennaisena osana kuului ”opeta toisin” -

opetuskokeilu, jonka tarkoituksena oli haastaa meitä 

kotitalousopettajaopiskelijoita pohtimaan paitsi uusia oppimistehtäviä, myös 

uusia, innovatiivisempia tapoja opettaa kotitaloutta. Tämän projektin toteutimme 

eräässä Helsingissä sijaitsevassa peruskoulussa. Oppitunnin teemaksi valikoitui 

”leivän matka maailman ympäri”. Tarkoituksenamme oli erilaisten leipien ja 

levitteiden avulla saada oppilaita huomioimaan eri kulttuurien välisiä 

yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksien korostamisen jäädessä opetuskokeilussamme 

taka-alalle.   
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2 OPETUSKOKEILUAMME OHJAAVAT 
OPPIMISKÄSITYKSET 

 

 Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys 2.1
 

Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys on näkemys tiedon rakentumisesta ja 

oppimisesta, jonka johtavana teoreetikkona pidetään yhdysvaltalaista filosofian 

tohtoria Kenneth J. Gergeniä. Myös Lev Vygotskyn ja hänen sosiaalisen 

kehityksen teorian on katsottu vaikuttaneen kyseiseen oppimiskäsitykseen 

merkittävästi. (Kauppila, 2007, s. 55; 79.) Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys 

pohjautuu konstruktiivisuuden kehityssuuntaan, jossa korostuu oppimisen 

sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden sekä yhteistoiminnan luonne. Sen mukaan tieto 

rakentuu ja lisääntyy opiskelijoiden välisissä vuorovaikutussuhteissa, eli 

interaktioissa. Näin ollen opiskelun on katsottu tapahtuvan aina tietyissä 

sosiokulttuurisissa konteksteissa. Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys pitää 

tärkeänä sitä, että oppimisessa opiskelija luo tiedolle oman sisäisen 

merkityksensä, sen sijaan, että kaikille opiskelijoille kehittyisivät samanlaiset 

näkökulmat. Opiskelijan sisäinen ja vuorovaikutuksellinen pohdinta, reflektointi, 

on olennaista oppimisen haltuun ottamisessa, jolloin myös yksilön kognitiivisten 

prosessien merkitys oppimisessa korostuu.  Keskeisenä piirteenä 

sosiokonstruktiiviselle oppimiskäsitykselle katsotaan olevan myös oppijan oman 

ajattelun aktiivisuus ja oppimisprosessin itseohjautuvuus. (Kauppila, 2007, s. 49 

- 52.) 

 

Sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen soveltuvia työmenetelmiä ovat 

esimerkiksi projektityöskentely, vastavuoroinen opettaminen, parityöskentely, 

erilaiset aivoriihet ja ryhmäkokoontumiset. Yhteisenä elementtinä näissä 

työmenetelmissä on, että niissä opiskelijat nähdään vaikuttajan roolissa. Myös 

ryhmähengen ylläpitäminen koetaan tärkeäksi, jolloin tiedon rakentumiselle 

yhteisöllisesti luodaan hyvä pohja. (Kauppila, 2007, s. 192.) 

 

Opettajan rooliin kuuluu sosiokonstruktiivisessa oppimistapahtumassa osoittaa 

oppilaille tehtävien mielekkyys, ja tätä myöten vahvistaa opiskelijoiden 
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motivaatiota. Opettajien luomien tehtävien tulisi olla sopivan haastavia – ei liian 

helppoja tai liian vaikeita. Tärkeää olisi, että opiskelijat kokisivat oppimisessaan 

onnistumisen tunteita, jolloin heidän itseluottamuksensa ja rohkeutensa kasvaisi 

kohtaamaan yhä vaativampia tehtäviä. Muita olennaisia opettajan tehtäviä 

sosiokonstruktiivisessa otteessa on tuen, kannustuksen ja huomion antaminen, 

aikataulujen laatiminen ja niistä yhteisesti sopiminen, suorituspaineen 

lisääminen, opiskelijoiden pyrkimysten vahvistaminen suorittaa annetut tehtävät 

loppuun sekä erilaisten kannusteiden kehittäminen. Opettajan tulisi myös 

omalla toiminnallaan toimia ryhmähengen kohottajana ja edistäjänä. (Kauppila, 

2007, s. 120 - 123.) 

 

 Yhteys perusopetuksen opetussuunnitelmaan 2.2
 

Syksyllä 2016 otettiin käyttöön perusopetuksen uusi opetussuunnitelma. Sen 

perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppilaan aktiivinen 

rooli korostuu. Oppiminen määritellään tapahtuvaksi vuorovaikutuksessa 

muiden oppilaiden, opettajien ja oppimisympäristöjen kanssa. Näiden 

oppimisprosessien päämääränä on kehittää oppilaiden ongelmaratkaisun 

taitoja, vahvistaa heidän itsereflektointitaitojaan sekä luoda myönteisiä 

onnistumisen kokemuksia, jotka innostaisivat ja motivoisivat uuden oppimiseen. 

(POPS 2014, s. 17.)  

 

Uuden opetussuunnitelman perusteet (2014) pohjautuvat arvoperustaan, joka 

koostuu neljästä eri teemasta. Yksi näistä teemoista korostaa kulttuurien 

moninaisuutta rikkautena. Perusteissa määritelläänkin perusopetuksen 

lähtökohdaksi myös oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentamisen. 

Tavoitteena on identiteetin rakentumisen lisäksi kasvaa aktiiviseksi toimijaksi 

omassa kulttuurissaan ja yhteisössään, sekä samalla osoittaa kiinnostusta 

myös muita kulttuureita kohtaan. Opetuksen tulisi edistää kulttuurien 

vuorovaikutusta sekä samalla vahvistaa oppilaiden luovuutta ja kulttuurisen 

moninaisuuden kunnioitusta.  Peruskoulussa eri kulttuurien ja kielten 

kohtaaminen on nykyisin arkipäivää. Tavoitteena on, että peruskoulussa 

oppilaat kohtaavat ja tutustuvat toistensa tapoihin, katsomuksiin ja yhteisöllisiin 
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käytäntöihin. Nämä kohtaamiset antavat perustan toisia kunnioittavaan 

maailmankansalaisuuteen. (POPS 2014, s. 13 – 14.) 

 

 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 2.3
 

Peruskoulun opetuksen yhteisenä tavoitteena on laaja-alainen osaaminen. 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu tietojen 

ja taitojen lisäksi tahdosta, arvoista ja asenteista. Oppilaiden arvot ja asenteet 

sekä tahto toimia vaikuttavat siihen, miten he käyttävät oppimiaan tietoja ja 

taitoja. (POPS 2014, s. 17.) 

 

Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuus muodostuu seitsemästä eri osa-alueesta. 

Toisena laaja-alaisen osaamisen teemana on kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu. Tavoitteena opetukselle on, että se valmistaa oppilaita 

toimimaan kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä. Tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi oppilaiden on osattava ilmaista itseään ja näkemyksiään toisia 

kunnioittavasti ja arvostaen. Käytännön opetustyössä jokainen oppiaine 

rakentaa tätä osaamista oppiaineen tiedon- ja taidon sisältöjä ja menetelmiä 

hyödyntäen. Koulutyöhön tulee sisällyttää tilaisuuksia, joissa oppilaat pääsevät 

harjoittelemaan mielipiteidensä esittämistä rakentavasti ja toisia kunnioittavasti. 

Kouluyhteisössä tapahtuvan opetuksen lisäksi, koulun ulkopuolella tehtävissä 

yhteistyöprojekteissa ja tapahtumissa oppilaat oppivat toimimaan joustavasti eri 

ympäristöissä sekä oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä. (POPS 

2014, s. 19.) 

 

Ainedidaktisen opetuskokeilumme tavoitteiden keskiössä olivat pitkälti laaja-

alaisen osaamisen (L2) osa-alueet, joihin sisältyy kulttuurisen vuorovaikutuksen 

lisääminen, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Keskeistä (L2) osa-alueelle myös 

on, että oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti 

myönteisenä voimavarana (POPS 2014, s. 16).  

 

 Monikulttuurinen koulu 2.4
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Tulevaisuuden koulun halutaan olevan moninainen, monikielinen, oppilaiden 

erilaiset lähtökohdat huomioiva ja vaihtoehtoisia opintopolkuja tarjoava 

oppimisympäristö, jossa kiusaamiselle on asetettu nollatoleranssi. (Ilmiömäinen 

Helsinki - Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015–2020.) Koulun kehittämisen 

kannalta tulevaisuudessa olisi parempi käyttää monikulttuurisuus-käsitteen 

sijaan sen rinnakkaiskäsitettä, interkulttuurisuutta. Interkulttuurisuus on 

käsitteenä vähemmän erotteleva, sillä se koskee sekä vähemmistöjen ja 

enemmistöjen kasvatusta. (Paavola & Talib 2000, s. 26.) Jokaisen oppilaan on 

saatava tuntea olevansa muihin nähden tasavertainen. Opettajien tehtävänä on 

huolehtia, ettei maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten lasten ja 

nuorten välille rakentuisi eriarvoisuutta korostavaa kuilua. 

 

Opetusneuvos Leena Nissilän (2010, s. 21) mukaan suomalaisissa 

oppilaitoksissa voi olla monokulttuurinen, multi- eli monikulttuurinen, 

interkulttuurinen tai intrakulttuurinen ilmapiiri. Monokulttuurisessa koulussa 

etniset vähemmistöt ovat lähes näkymättömiä. Nissilän mukaan tämän tyyppisiä 

kouluja on vielä muutama jäljellä, mutta siitä huolimatta täysin homogeeninen 

maa Suomi ei ole koskaan ollut. Nykyään yhä useampi koulu on 

monikulttuurinen. Siitä huolimatta, kehitys monosta moninaiseksi ei ole 

tapahtunut tasaisesti kaikkialla maassamme. Joissain kunnissa 

monikulttuurisuus on kasvanut nopeammin kuin toisissa. Monikulttuurisessa 

ympäristössä eri kulttuurien edustajat ovat kuitenkin usein omina erillisinä 

ryhminään, jolloin vuorovaikutus tapahtuu pääosin oman ryhmän edustajien 

kesken. Interkulttuurisessa kouluympäristössä vuorovaikutus on laajempaa ja 

eri ryhmien yksilöt kommunikoivat myös keskenään. Tällöin eri kulttuurien 

edustajien välillä vallitsee hyvät etniset suhteet. Kaikista tavoitelluin malli on 

kuitenkin intrakulttuurisuus. Intrakulttuurisessa koulussa eri kielet ja kulttuurit 

ovat osa oppilaitoksen jokapäiväistä arkea. Etniset rajat ylittävää 

kommunikointia pidetään itsestään selvänä ja siihen suhtaudutaan luontevasti. 

(Nissilä 2010, s. 21.) 
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 Kulttuurien välinen vuorovaikutus 2.5
 

Kohtaamme erilaisia ihmisiä ja kulttuureita tavallisessa arjessamme. Näissä 

kohtaamisissa on kyse aina kahden eri osapuolen näkemyksistä, reaktioista ja 

vuorovaikutuksesta. Tämän vuoksi kohtaamisen luonne tai lopputulos eivät 

välttämättä ole aina ennalta arvattavissa tai ohjailtavissa. Tärkeintä on kuitenkin 

suhtautua uusiin tilanteisiin avoimesti. (Haapaniemi, 2010.) 

 

On hyvä muistaa, että vuorovaikutustilanne perustuu aina dialogiin eikä 

monologiin. Tasapainoisessa vuorovaikutustilanteessa molemmat osapuolet 

sekä oppivat toisiltaan että opettavat toisiaan. Tällöin kohtaaminen sisältää 

molemminpuolista ymmärrystä sekä kunnioitusta. Koulumaailmassa kulttuurien 

välisen vuorovaikutuksen kannalta keskiöön nousee opettaja. On erityisen 

tärkeää, että opettaja tukee toiminnallaan maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden kotoutumista ja oppilaiden kokemaa yhdenvertaisuutta. 

Yhdenvertaisuudella ei tarkoiteta sitä, että kaikki oppilaat olisivat samanlaisia. 

Jokainen saa olla oma itsensä, toteuttaa omaa uskontoaan, puhua omaa 

kieltään ja tulla hyväksytyksi yhteisön sisällä juuri sellaisena kuin on. Oikeus 

omaan kulttuuriin ei estä yhteisen kulttuurin muodostumista. (Haapaniemi, 

2010.) 

 
3 OPETUSKOKEILUN SUUNNITTELU 
 

Valitsimme opetuskokeilulle aiheen, jonka molemmat opetusryhmät pystyivät 

taitojensa puitteissa toteuttamaan huolimatta siitä, että opetuskokeilun ryhmät 

olivat eri luokka-asteilta. Vaikka projekti toteutettiinkin sekä 7. – että 8. 

luokkalaisille ns. ”samanlaisella kaavalla”, pyrimme kuitenkin ryhmien sisällä 

eriyttämään opetusta vastaamaan kunkin ryhmän oppilaiden taitotasoja sekä 

huomioimaan ajankäyttöön liittyvät eroavaisuudet. Päädyimme leipien ja 

levitteiden yhdistelmään, sillä ne olivat suhteellisen nopea toteuttaa ja 

mahdollista saada kokonaan valmiiksi myös 8. luokkalaisten oppitunnilla, joka 

oli ajankestoltaan lyhyempi. Leipä on teemana myös arkinen, joten sen 
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ympärille oli mielenkiintoista rakentaa laajempi ja syvällisempi, eri kulttuurien 

välisiä samankaltaisuuksia huomioiva oppimisteema. 

 

 Oppimisympäristö 3.1
 

Oppimisympäristöllä viitataan tiloihin, paikkoihin, yhteisöihin sekä 

toimintakäytäntöihin, joissa oppiminen ja opiskelu tapahtuvat. Myös opiskelussa 

käytettävät välineet ja materiaalit kuuluvat oppimisympäristöön. 

 

Opetuskokeilu toteutettiin Itä-Helsingissä sijaitsevassa peruskoulussa. Useat 

koulun oppilaista ovat maahanmuuttajataustaisia. Kaikki koulun tuovat oman 

lisänsä monikulttuuriseen oppimisympäristöön. Koulussa on yksi 

kotitalousluokka, jossa oli ruoanvalmistustilat enintään kuudelle ryhmälle. 

Oppilaat ja opettaja istuivat luokassa yhden suuren pöydän ääressä, mikä 

mahdollisti hyvän vuorovaikutuksen oppilaiden ja opettajan välillä. 

Kotitalousopetuksessa hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia 

kotitaloudenoppikirjoja sekä tabletteja ja kannettavia tietokoneita.  

 

 Oppilasryhmän valinta ja kuvaus 3.2
 

Opetuskokeilu toteutettiin yhdelle 7. luokan ryhmälle ja yhdelle 8. luokan 

ryhmälle. Työparit meidän yliopisto-opiskelijoiden kesken ainedidaktisen 

opetuskokeilun toteuttamiseksi jaettiin siten, että Anni Kiviniemi ja Sara Sassi 

olivat päävastuussa opetuskokeilun 7. luokan ryhmän käytännön 

toteuttamisesta ja Kirsi Latvala ja Nelli Kokkonen puolestaan 8. luokan ryhmän. 

Oppilasryhmät valikoituivat ennakkoon ohjaavan opettajan kanssa aikatauluista 

keskustellessamme.  

 

7.-luokkalaisten ryhmä koostui 9 oppilaasta, joista 8 oli tyttöjä ja 1 poika. 

Ryhmän yleinen taitotaso oli hyvä. Oppilaat olivat lähtökohtaisesti aktiivisia, 

motivoituneita ja ripeitä toimissaan. Ryhmässä oli kuitenkin muutama oppilas, 

joka tarvitsi enemmän tukea ja ohjausta ryhmän muilta jäseniltä sekä opettajilta. 

Haasteena oli myös ryhmän ainoa poika, joka oli juuri siirtynyt ryhmään eikä 
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ollut ehtinyt integroitua pienryhmiin samalla tavalla kuin muut jo pidempään 

ryhmässä olleet. Oppitunnin aikana oli tärkeää huomioida, että myös pojalla oli 

riittävästi tekemistä eikä häntä jätetty yksin.  

 

8. luokan valinnaisessa kotitalouden ryhmässä oli oppilaita 16. Ennakkoon 

kyseisen ryhmän tunteja seuratessamme huomasimme, että kyseessä oli hyvin 

vilkas ja energinen, mutta ehtiväinen ryhmä.  

 

4 OPETUSKOKEILUN TOTEUTUS 
 

Toteutimme opetuskokeilun maaliskuussa 2017 eräässä Helsingissä 

sijaitsevassa peruskoulussa. Ensimmäinen opetuskokeilu toteutettiin 

maanantaina 20.3.2017 klo 10–13 ja toinen tiistaina 21.3.2017 klo 8.10–9.45. 

Koska luokka-asteet ja aikataulut olivat molemmissa kokeiluryhmissä erilaiset, 

emme pystyneet luomaan kahta täysin identtistä opetuskokonaisuutta. 

Eriytimme ja kehitimme opetussuunnitelmaamme nämä seikat huomioon 

ottaen.  

 

 Leipä opetuskokeilujen teemana 4.1
 

Molempien opetuskokeilujen teemana oli ”leivän matka maailman ympäri”. 
Tarkoituksena oli tuoda esiin eri maiden leipien valmistustapoja, raaka-aineita, 

muotoja sekä käyttötarkoituksia. Tausta-ajatuksena tässä päämäärässä oli 

tukea oppilaita huomioimaan ja keskittymään kulttuurien välisiin yhtäläisyyksiin, 

eroavaisuuksien korostamisen jäädessä taka-alalle.  

 

Molemmilla opetuskokeilukerroilla valmistettiin neljä erilaista leipää ja niihin 

soveltuvat neljä erilaista levitettä. Halusimme tehdä kokonaisuudesta 

monipuolisen, niin että jokaiselta mantereelta olisi edustettuna yksi leipä. 

Pidimme menun linjan yhtenäisenä, mutta emme kuitenkaan täysin identtisenä 

7.-luokkalaisten ja 8.-luokkalaisten välillä.  
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7.-luokkalaisten oppitunnilla valmistettiin perunarieskaa ja hernepestoa, 

persialaista leipää ja baba ganoushia, tortillaa ja guacamolea sekä chapati-

leipää ja papumuhennosta. 8.-luokkalaisten oppitunnilla valmistettiin 

hernepeston sijaan munavoita ja baba ganoushin sijaan hummusta. Tämän 

lisäksi chapati ja papumuhennos vaihdettiin naan-leiväksi sekä raita-

kastikkeeksi. 

 

Tunneilla arvioitiin oppilaiden tiedonhaun taitoja sekä vuorovaikutus- ja 

ryhmätyöskentelytaitoja. Oppilaita motivoitiin ja johdateltiin aiheeseen yhteisellä 

keskustelutuokiolla sekä projektorilta luokan seinälle heijastettavalta 

maailmankartalta.  

 

Opetuskokeilun lopuksi oppilaat pelasivat yhdessä Kahoot!-tietokilpailupeliä. 

Tietokilpailun kysymykset liittyivät tunnilla käsiteltyyn teemaan. Kahoot! on 

tietokilpailusovellus, joka löytyy osoitteesta: https://create.kahoot.it/login. 

Sovellukseen luodaan tunnukset, joiden taakse voidaan luoda useampia pelejä 

ja visailuja. Pelivaihtoehtoja on useampia, mutta näiden opetuskertojen kohdalla 

käytimme neljän vastausvaihtoehdon kokonaisuutta. Oppilaiden tuli valita 

vaihtoehdoista yksi tai useampi oikea vastaus. Kysymyksiin pystyi liittämään 

tekstin lisäksi joko kuvia tai videokatkelmia. Kahoot!-sovelluksessa oppilailla ja 

opettajalla on erilaiset ja omat näkymänsä. Oppilaat liittyvät tietokilpailualustalle 

opettajan antamalla koodilla joko omilla älypuhelimillaan tai esimerkiksi koulun 

tableteilla. Opettajan näkökulmasta pelin pelaaminen sujuu mutkattomasti, sillä 

oppilaiden ei tarvitse luoda peliä pelatakseen omia erillisiä käyttäjätunnuksiaan 

– ainoastaan opettajan on tällainen tehtävä. (Peda.net.) 
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Kuva 1: Esimerkki tunnilla käytetystä Kahoot!-pelistä. 

 

Kahoot!-sovelluksen käyttäminen osana opetuskokeiluamme lisäsi tunnin 

pelillisyyttä, sekä mahdollisti tunnin annin yhteen kokoamisen oppilaita 

motivoivalla tavalla. Sen avulla saimme myös kaikki oppilaat osallistumaan 

opetukseen tasavertaisesti.  

 

 Ensimmäinen opetuskerta 4.2
 

Ensimmäinen opetuskerta toteutettiin 7.-luokkalaisille. Tunti aloitettiin 

motivointikeskustelulla ja tunnistustehtävällä. Kokosimme kaikki oppilaat ison 

pöydän ympärille ja kyselimme, olivatko oppilaat matkustelleet eri maissa ja 

millaisia ruokakokemuksia he olivat matkoillaan saaneet. Tämän jälkeen 

johdattelimme oppilaita tunnin aiheeseen kuvatunnistustehtävällä, jossa he 

saivat arvailla eri leipien nimiä ja alkuperämaita. Oppilaat olivat tehneet 

aiemmin teeleipiä, sämpylöitä sekä karjalanpiirakoita, joten tiesimme, että 

aihesisällöltään ainakin hiivataikinapohjaiset ja kohottamattomat leivät olivat 

heille tuttuja. Ruoanvalmistusta varten oppilaat jakautuivat pareihin. 

Ruokaohjeet arvottiin pareille sattumanvaraisesti hatusta nostamalla.  

 

7.-luokkalaisten oppitunnin rakennetta katkoi kaksi välituntia: klo 10.30–11.00 

pidettävä ruokatunti sekä klo 12.00–12.15 pidettävä välitunti. Tämä toi haastetta 
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tuntisuunnitelman laatimiseen, mutta toisaalta saimme käännettyä sen lopulta 

eduksemme. Alkutunnin motivointiosuuden jälkeen oppilaat siirtyivät keittiöihin 

ja ehtivät tehdä ruoanlaiton valmisteluja ennen lounastaukoa. Tällöin he saivat 

hiivataikinoiden juuret alulle sekä baba ganoushia varten tarvittavat munakoisot 

uuniin. Välitunnin jälkeen siirryttiin varsinaiseen ruoanvalmistukseen eli kaikkien 

leipien ja levitteiden tekoon. Kävimme tässä kohtaa oppilaiden kanssa yhteisesti 

läpi avokadon käsittelyn ja monitoimikoneen käytön, sillä asiat olivat heille uusia 

ja tietoa tultiin tarvitsemaan ruoanvalmistuksen yhteydessä.   

 

Keittiötyöskentelyn lomassa jokaisen parin tuli myös huolehtia, että he osaavat 

kertoa valmistamista tuotteistaan yhteisen ruokailun yhteydessä muille. Parit 

etsivät tietoa omasta leivästään ja levitteestään aina sopivina hetkinä, kuten 

esimerkiksi silloin kun leivät olivat uunissa ja passiivista työaikaa oli enemmän.  

 

 
Kuva 2: Persialaiset leivät. 

 

Kaikki parit saivat valmistettua valitut ruokalajit onnistuneesti. Jotkut olivat 

hieman aikaisemmin valmiita kuin toiset, mutta tällöin oppilaat osasivat hienosti 

järjestäytyä sinne, missä apua tarvittiin. Kukaan ei istunut toimettomana, vaan 

kaikki keskittyivät olennaiseen ja auttoivat tarvittaessa muita esimerkiksi 

astiahuollossa tai leipien paistamisessa. Ryhmän sisäinen dynamiikka toimi 

kiitettävän hyvin. 
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 Toinen opetuskerta 4.3
 

Toinen opetuskerta toteutettiin 8.-luokkalaisille. Tunti aloitettiin oppilaita 

aiheeseen johdattelevalla maailmankartan näyttämisellä ja yhteisellä 

motivointikeskustelulla päivän aiheesta ”leivän matka maailman ympäri”. 

Oppilaiden yleistietämys näistä oli varsin hyvä. Maailmankartan näyttämisen 

innoittamana aihepiiristä kehkeytyikin mukavasti keskustelua, joka pohjautui 

oppilaiden omiin kokemuksiin.  

 

Kyseisen ryhmän aikaisempia kotitaloustunteja seuratessamme olimme 

huomioineet, että kyseessä oli varsin vilkas ja energinen ryhmä. Vaikka 

luotimmekin ryhmän aikaansaamiseen, sai tämä meidät kiinnittämään erityistä 

huomiota aikataulussa pysymiseen. Aikataulun ollessa näin tiukan (2 x 45 min.), 

korostimme muun ohjeistuksen lomassa myös oppilaiden keskinäisen 

ryhmädynamiikan sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tärkeyttä. Kaikkien 

tulisi auttaa kaikkia, työt jaettaisiin tasapuolisesti eikä ketään jätettäisi 

lopputöiden, kuten tiskauksen kanssa yksin. Kerroimme kiertelevämme 

luokassa kaikkien ryhmien apuna, mutta ohjeistimme oppilaita kuitenkin 

tarkkaan ”alusta loppuun- ruokaohjeiden lukuun” itsenäisen keittiötyöskentelyn 

periaatteita noudattaen, sekä tarvittaessa kääntymään myös kaverin puoleen.  

 

Oppitunnille valitut valmistettavat ruokasovellukset olivat perunarieska ja 

munavoi, persialainen leipä ja hummus, naan-leipä ja raita-kastike sekä tortillat 

ja guacamole. Kerroimme oppilaille antavamme heille tuntien aikana 

”tärppitietoja” kyseisistä leivistä ja levitteistä, ja näistä tiedoista olevan hyötyä 

lopputunnin Kahoot!-tietokilpailussa. Uskoimme tämän mainitsemisella 

saavuttavamme oppilaiden huomion myös keittiötyöskentelyn yhteydessä, joka 

aina silloin tällöin oli saattanut äityä melko riehakkaaksi. Onnistuimmekin 

mielestämme tässä varsin hyvin, sillä työn teon lomassa ryhmä kuunteli meitä ja 

antamiamme ”tärppitietoja” mielenkiinnolla. Nämä pienet ”tärppitietojen” 

jakamisen hetket osittain myös rauhoittivat työskentelyä.  
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Oppilaat työskentelivät yli odotustemme ja yllätyimme positiivisesti myös siitä, 

kuinka hyvin aikataulumme piti kaikkien pienryhmien osalta. Toinen 

tyttöryhmistä suostui spontaanisti jopa demonstroimaan mallikkaasti tortilloiden 

valmistuksen koko luokalle (kuva 3) ja tästä heitä paljon kiitimmekin.  

 

 
Kuva 3. Tortillat. 

 

Kun kaikki leivät ja levitteet oli saatu valmiiksi, kokosimme yhteen pöytätasoon 

nimilapuin (leivän ja levitteen nimi) varustellun linjaston, josta kaikki saivat 

käydä ottamassa leipiä ja levitteitä maisteltavaksi omille lautasilleen (kuva 4). 

Keittiötyöskentelyn lomassa oppilaat olivat etsineet tableteilla tietoa oman 

ryhmän leivästä ja levitteestä sekä kyseisen maan ruokakulttuurista, ja 

ruokailun yhteydessä jakoivat tietonsa myös muulle ryhmälle yhteisesti 

keskustellen. Uskoimme oppilasdemonstraation ja tällaisen oppilaasta lähtöisen 

olevan opetuksen olevan mielenkiintoinen koko ryhmää ajatellen, sekä 

kannustavan meitä tulevia opettajia siihen, että pystyisimme jakamaan vastuuta 

opetuksesta enemmän myös oppilaille. 
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Kuva 4. 8B:n noutopöytä. 

 

Ruokailuun ja loppusiivoukseen olimme varanneet 15 minuuttia. Opetuskerran 

lopuksi oppilaat pelasivat Kahoot!-tietokilpailua, jonka kysymykset olimme 

laatineet etukäteen. Tälle aikaa jäi myös noin 15 minuuttia. Pyrimme tekemään 

kysymyksistä tarpeeksi haastavia, mutta ei kuitenkaan liian vaikeita, jotta 

saisimme ylläpidettyä oppilaiden mielenkiinnon aina tunnin loppuun saakka. 

Kahoot!-tietokilpailu toimi hyvin tunnin teeman kokoajana oppilaita miellyttävällä 

ja motivoivalla tavalla. Oppilaat olivat erittäin innoissaan tietokilpailusta ja tunnin 

aihetta kokoavista nippelitiedoista, joita olimme yrittäneet usuttaa tunnin aikana 

omien puheenvuorojemme sekaan.  

 

Tunti loppui iloisessa pelihengessä. Olimme opetuskokeiluumme ja 

aikataulussa pysymiseen tyytyväisiä, vaikka toki parannettavaa jäi esimerkiksi 

oppilaiden yksilöllisemmän huomioimisen osalta. Selvää kuitenkin on, että oma 

opettajaksi kasvamisemme sai tältäkin tunnilta taas lisäopetusta tulevaisuuden 

ammattinäkymiä ajatellen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kokonaisuudessaan molemmat tunnit onnistuivat hyvin. Oppilaat innostuivat 

tunnin aiheesta ja siitä, että he saivat opettaa toinen toisiaan. Tunneilla oli hyvä 

ilmapiiri ja vuorovaikutus oppilaiden sekä opettajien välillä toimi hyvin. Kaikki 

ruokasovellukset saatiin valmistettua ja osallistujat tuntuivat olleen varsin 

tyytyväisiä lopputulokseen. 

 

7.-luokkalaisten oppitunnin kohdalla muuttaisimme jälkikäteen mietittynä 

hieman ajankäyttösuunnitelmaa. Tiedonhankintaosuuteen olisi ollut hyvä varata 

enemmän aikaa, jotta oppilaat olisivat saaneet rauhassa etsiä tietoa ryhmänsä 

aiheesta. Pienryhmien välillä oli myös eroja siinä, miten nopeasti he saivat leivät 

ja levitteet tehtyä ja miten paljon aikaa tiedonhankintatehtävän suorittamiseen 

jäi. Huolimatta siitä, että 7.-luokkalaisten oppitunti oli 45 minuuttia pidempi, ei 

tunnin aikana ehditty kunnolla käsittelemään tiedonhakutehtävää eikä Kahoot!-

peliä ehditty pelaamaan ollenkaan. Tämä ei sinänsä haitannut, sillä myös 

heidän seuraavan kotitaloustunnin piti yksi meistä opetusharjoittelijoista. Näin 

ollen pystyimme kertaamaan oppilaiden kanssa edellisen tunnin asiat ja 

pelaamaan Kahoot!-pelin kyseisen tunnin alussa. 

 

8.-luokkalaisten oppitunnin osalta ”opeta toisin” -kokeilu toteutui oppilaiden 

osallistamisen kautta. Tämä olikin mielestämme suurin vahvuus ainedidaktisen 

kehittämisprojektimme toteutuksessa. Pyrimme pitämään itsemme tietoisesti 

enemmän taka-alalla ja taustaäänenä oppilaiden ollessa enemmän esillä ja 

opettaessaan toisiaan. Halusimme myös, että tunnilla painottuisivat yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaidot, sillä näemme vertaistuen olevan taito- ja taideaineissa 

ehdottoman tärkeää – usein jopa kantava voima. Kun oppilaat saavat 

kotitaloustunnilla positiivisia oppimiskokemuksia, he mitä suuremmalla 

todennäköisyydellä innostuvat myös tulevaisuudessa toimimaan vastuullisesti 

oman arkensa hyväksi. Uskommekin, että tällaisten mielekkäiden muistojen 

jääminen edesauttaa luomaan perustan kotitaloudelliselle ajattelulle sekä 

elinikäiselle kotitalouden osaamiselle jo varhaisessa vaiheessa.  
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Opetuskokeilun tiimoilta oppilaita olisi voitu osallistaa enemmän jo projektin 

alkumetreiltä lähtien. Mikään ei olisi estänyt esimerkiksi oppilaita itse 

päättämään halutut maat ja niiden ruokasovellukset. Tällöin yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitoja olisi saatu korostettua entistä enemmän. Tällä kertaa 

halusimme kuitenkin, että opetuskokeilun suorittaminen olisi mahdollista yhden 

päivän oppituntien aikana. Pohdimme myös, että valitsemaamme teeman 

integroitavuutta muihin oppiaineisiin. Mielestämme sitä voisi yhdistää 

esimerkiksi maantiedon tai musiikin tuntien kanssa, jolloin oppilaat saisivat 

laajemman käsityksen siitä, millainen tunnelma, miljöö ja kulttuuri kohdemaassa 

vallitsee. Näin ollen aiheestamme saisi koottua suurempiakin 

opetuskokonaisuuksia, jolloin yksittäisten oppiaineiden rajat rikkoutuisivat ja 

oppilaiden syväoppiminen tehostuisi.  

 

Samanlaisen projektin yksityiskohtien muokkaaminen eri luokka-asteille ja 

täysin erilaisille ryhmille sopivaksi oli palkitsevaa. Saimme sitä kautta myös 

tuntua oikeaan opettajan työhön. 7.-luokkalaisista pääosin tunnollisista tytöistä 

koostuvan ryhmän haasteet olivat täysin erilaisia kuin 8.-luokkalaisten. Tämän 

kyseisen 7.-luokkalaisten suurimpana huolenaiheena vaikutti olevan 

mahdollisimman hyvien Kahoot!-tietokilpailupelin kysymysten keksiminen, kun 

taas 8.-luokkalaisten ryhmän kohdalla oppilaiden välinen ryhmädynamiikka 

aiheutti välillä haasteita. Oli erittäin mielenkiintoista seurata tällaisia ryhmiä, 

jotka olivat toiminnaltaan kuin toistensa vastakohtia. Omalta osaltaan se myös 

näytti, kuinka monipuolisena opettajan oma rooli luokassa näyttäytyy aina 

rohkaisijasta rauhoittelijaan.  
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SUMMARY 
 

In the current days the learning and improving of cultural exchange is needed 

more than ever. Multiculturality is highly visible in the new national curriculum 

(POPS 2014), which highlights the equality of the students. The goal of this 

subject didactic improvement project goal was to show students the possible 

connections between different countries and their food cultures.  

 

The teaching experiment was targeted for two elementary school home 

economics lessons. The elementary school situated in East Helsinki is very 

multicultural which brought its own characteristics in the school’s teaching 

philosophy and way of everyday actions. The first lesson was held for the 

seventh grade and the other for the eighth. The theme of lesson was “Bread’s 

trip around the world”. The purpose was to highlight different bread-baking 

methods, ingredients, bread shapes and different methods of using the bread. 

In both lessons four different breads were baked and four different table 

spreads were made. The main focus of the teaching experiment was to develop 

pervasive and generic skills, which required pupils to search information, 

collaborate and communicate with each others. For motivation, mutual 

conversations and demonstrative pictures were used. The key themes of the 

lessons were summarized by the Kahoot! computer game. 

 

In our overall reflections both lessons were successful. The pupils were 

interested in the subject, they cooked the food successfully and they were 

satisfied with it. The atmosphere during the lessons was good and the 

communication between the pupils and the teachers worked well. We believe 

that positive learning experiences makes pupils more willing to make more 

responsible choices in the future. 

 

A subject didactic teaching experiment can be developed to a wider entity by 

increasing cooperation between different school subjects.  For example, 

cooperation between different language courses, geography, music or art can 

give a much more profound picture about the culture, lifestyle and language in 
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different countries. A teaching project of this kind might last longer and it could 

contain more subjects. To further motivate the pupils, they could also choose 

the country, which they want to become familiar with. A longer project period 

may also improve the pupils’ teamwork skills. 
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LIITTEET 
LIITE 1: ESIMERKKI TUNTISUUNNITELMASTA 

 

Aihe: Leivän matka maailman ympäri 

 

Mitä sisältöjä aiheesta on opetettu aikaisemmin? 

Oppilaat ovat tehneet aikaisemmin teeleipiä, sämpylöitä sekä karjalanpiirakoita. 

 

Ydinkysymykset:  
1. Mikä on leivän merkitys eri maissa?  

2. Millaisia leipiä eri maissa tehdään?  

3. Onko eri maiden leivillä jotain yhteistä? 

 

Vastaukset ydinkysymyksiin:  
1. Leipää syödään ruoan kanssa ja se on useissa maissa tärkeässä osassa 

ruokakulttuuria. Euroopassa esim. Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa leipä 

ostetaan usein leipomoista tuoreena aamuisin. Monissa maissa leipä syödään 

aina voitelemattomana ja murtaen. Intiassa ja monissa Afrikan maissa leivän 

avulla syödään koko ateria, sillä näissä maissa ei käytetä ruokailuvälineitä. 

2. Leipä voidaan valmistaa joko kohotetusta taikinasta (sämpylät, patongit, 

limput yms.) tai kohottamattomasta taikinasta (rieskat, chapati, tortilla). 

Suomessa ruisleipää tehdään hapattamalla taikinaa. 

3. Muoto, raaka-aineet yms. 

 

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää leivän merkityksen eri ruokakulttuureissa. Hän 

oppii millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä eri maiden leipien välillä on.  

 

Arviointitapa: Tunnilla oppilaiden tiedonhaun taitoja arvioidaan: miten hyvin he 

keräävät tietoa ja esittävät sitä muulle ryhmälle. Oppilaiden vuorovaikutustaitoja 

arvioidaan tunnin aikana: miten he työskentelevät ryhmissä ja miten he 

osallistuvat yhteiseen keskusteluun tunnin aiheesta. 
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Motivointi: Tunnin aluksi keskustellaan siitä, ovatko oppilaat matkustelleet eri 

maissa ja millaisia ruokakokemuksia he ovat matkoillaan saaneet. Oppilaita 

johdatellaan tunnin aiheeseen kuvatunnistustehtävällä, jossa he saavat arvailla 

eri leipien nimiä ja mistä maista leivät tulevat. 

 

Tuntisuunnitelma: 
 

10.00 – 10.30 

Tunnin aloitus, motivointikeskustelu ja tunnistustehtävä 

Ryhmätyön aloitus 

Ruoan alkuvalmistelut: Munakoiso uuniin,  hiivataikinoiden juuret 

 

10.30 – 11.00 Lounastauko 

 

11.00 – 12.00 

Yhteinen demo: avokadon avaus ja monitoimikoneen käyttö 

Ruoan valmistus: levitteet ja leivät  

Ryhmätyön tekeminen 

 

12.00 – 12.15 Välitunti 

 

12.15 – 13.00 

Yhteinen ruokailu ja keskustelu 

Ryhmätöiden esitys 

Tunnin lopetus: Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 


