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1 Johdanto 
 

Toteutimme ainedidaktisen opetuskokeilun eräässä etelä-suomalaisessa yläkou-

lussa. Ainedidaktisen kehittämisprojektin aiheena oli ”opeta toisin”. Niinpä pää-

dyimme pohtimaan opetusmenetelmiä, jotka ovat hieman epätyypillisiä kotita-

lousluokassa. Ideoita oli paljon, lopulta meitä kiinnosti kokeilla pelillisyyttä sekä 

tietoteknologiaa opetuksessa. Lisäksi koimme, että kotitalouden oppiaineessa 

aistien käyttäminen on luonnollista, ja oppiaine itsessään otollinen monipuolisten 

aistien hyödyntämiseen. Olimme myös kiinnostuneita rakentamaan kehittämis-

projektimme jonkin muun aiheen, kuin ruoan ympärille. Onneksemme opetushar-

joittelukoulussamme tarjoutui loistava mahdollisuus paneutua kuluttajakasvatuk-

seen 9. luokan valinnaisen ryhmän kanssa. 

 

Oppimiskäsitystämme ohjaa yhteistoiminnallinen oppiminen. Jo kyseisen yläkou-

lun opetussuunnitelman arvoihin kuuluu rakentava yhteisöllisyys, jota yhteistoi-

minnallinen oppimiskäsitys mielestämme tukee hienosti.  Lisäksi koulun opetus-

suunnitelman oppimiskäsityksessä painotetaan oppimisen vuorovaikutteisuutta, 

oppilaiden oivaltamista sekä ongelmanratkaisua. (etelä-suomalaisen yläkoulun 

opetussuunnitelma, 2017). Halusimmekin opetuskokeilussamme ottaa enem-

mänkin ohjaavan roolin, kuin opettajapainotteisen roolin. Suunnittelemassamme 

opetuskokonaisuudessa toimimme oppilaiden ohjaajina sekä kannustajina. An-

noimme tilaa oppilaiden omille oivalluksille, ongelmanratkaisulle sekä yhteisölli-

selle oppimiselle.  

 

Tässä raportissa esittelemme opetuskokonaisuutemme taustalla vaikuttavia teo-

rioita. Lisäksi kuvailemme ainedidaktisen opetuskokeilumme suunnittelua ja to-

teutusta, annamme kuvauksen myös kontekstista, jossa opetuskokeilu on toteu-

tettu. Lopuksi reflektoimme opetuskokonaisuuden onnistumista ja annamme ke-

hitysideoita. Tämän raportin tarkoituksena on, että myös joku toinen kotitalous-

opettaja voisi hyödyntää opetuksessaan suunnittelemaamme kokonaisuutta. 

Tästä syystä olemme pyrkineet kuvailemaan toteutusta yksityiskohtaisesti. Li-

säksi raportin lopusta löytyvät liitteet, joiden avulla opetuskokonaisuus on uudel-

leen toteutettavissa.  
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2 Opetuskokeilun teoreettista taustaa 
 

2.1 Yhteistoiminnallinen oppiminen 
 

Projektimme pedagogisena viitekehyksenä toimii yhteistoiminnallinen oppiminen. 

Siinä keskeisinä tekijöinä ovat oppilaiden oppiminen toinen toisiltaan, mutta myös 

kannustavan vuorovaikutuksen kehittäminen. Tavoitteena on myös poistaa oppi-

laiden välistä kilpailuasemaa. Perinteinen ryhmätyöskentely ei välttämättä ole yh-

teistoiminnallista oppimista, jos se ei täytä keskeisiä yhteistyön kriteerejä. Näitä 

kriteerejä ovat kasvokkain tapahtuva kannustava vuorovaikutus, yksilöllinen vas-

tuu, sosiaaliset taidot, ryhmän prosessointi sekä jäsenten positiivinen keskinäi-

nen riippuvuus. (Sahlberg & Sharan, 2001.) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen tunnistaa siis siitä, että oppijat opiskelevat aktiivi-

sesti pienissä ryhmissä. Kaikille tuttu ryhmätyö syvenee yhteistoiminnalliseksi sil-

loin, kun oppilaat kokevat aidosti olevansa pienen ryhmänsä toinen toisiinsa si-

doksissa olevia jäseniä. Erityisen tärkeää on, että jokainen oppilas ymmärtää, 

että hänen panoksensa on tärkeä muiden ryhmän jäsenten, siis koko ryhmän, 

onnistumiselle. Perinteisessä ryhmätyössä ei aina systemaattisesti vahvisteta 

ryhmän jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta eikä sidota opiskelutavoitteiden 

saavuttamista yhteen.  (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg, 2015, s.16.) 

 

Opettajalla on yhteistoiminnallisessa oppimisessa keskeinen oppimisprosessin 

ohjaajan rooli. On tärkeää, että opettaja on sisäistänyt, mistä yhteistoiminnalli-

sessa oppimisessa on itse asiassa kysymys. Ryhmätyö ei ole vielä yhteistoimin-

nallista, jos oppilaat tekevät omia tehtäviään yksin, toisistaan riippumatta tai kun 

joku ryhmän jäsen tekee töitä muiden odotellessa valmista tuotosta. Ensisilmäyk-

sellä yhteistoiminnallinen oppiminen voi vaikuttaa perinteiseltä ryhmätyöltä, 

mutta se on ryhmädynamiikan näkökulmasta huomattavasti tavoitteellisempaa ja 

siksi oppimistulosten osalta usein tehokkaampaa. Jotta yhteistoiminnallinen op-

piminen onnistuu, opettajan on tunnettava menetelmän teoreettinen perusta, sen 

filosofiset lähtökohdat ja sen keskeiset pedagogiset periaatteet. (Hellström, John-

son, Leppilampi & Sahlberg, 2015 s.17.) 
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Yhteistoiminnallinen oppiminen on herättänyt laajaa kiinnostusta opetusmuo-

tona, jonka avulla opettaja pystyy yksilöllistämään opetusta luokassaan samalla, 

kun toimintaa kokonaisuudessaan ohjaa yhteinen päämäärä. Työtapaa on kiitetty 

myös siitä, että se auttaa luomaan myönteistä yhteenkuuluvuuden henkeä oppi-

laiden keskuuteen, kehittää heidän sosiaalisia taitojaan ja tekee oppimisen en-

tistä hauskemmaksi. Tämän takia yhteistoiminnallinen oppiminen on erityisen ar-

vokas opetusmuoto silloin, kun tehtävänä on heterogeenisen luokan opettami-

nen, muunlaisia luokkia tuskin paljon onkaan. Yhteistoiminnallinen oppiminen 

auttaa luomaan esteetöntä ja osallistavaa koulua, jossa monenlaiset oppilaat 

työskentelevät yhdessä. Yhteistoiminnallinen ryhmätyö tarjoaa siten vaihtoehdon 

perinteiselle erityispedagogiikalle, joissa oppilaiden monenlaisuuden ongelmaa 

ratkotaan lähinnä fyysisen erottelun avulla. (Salovirta, 2006, s. 10-11.)  

 

Metoditasolla yhteistoiminnallisuus tarkoittaa pedagogisia periaatteita, joista sen 

menetelmät ovat tunnistettavissa ja joiden taustalla vaikuttavat olettamukset ih-

misestä, tiedosta ja oppimisesta voidaan selvästi havaita. Jotkin näistä periaat-

teista ovat välttämättömiä, jotta menetelmä on yhteistoiminnallinen. Yhteistoimin-

nallisen metodin keskeiset tuntomerkit ovat:  

 

1. Positiivinen sosiaalinen riippuvuus ryhmän jäsenten kesken 

2. Yksilöllinen vastuu ryhmässä 

3. Osallistava, avoin vuorovaikutus ryhmän sisällä 

4. Sosiaalisten taitojen hallinta ja harjaannuttaminen 

5. Yhdessä tapahtuva arviointi ja pohdiskelu (reflektio)  

(Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg, 2015, s.23-24.) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen ja johtamisen periaatteita voidaan käyttää neljällä 

eri tasolla: mikro-, meso-, makro- ja globaalitasolla. Mikrotasolla, oppilaiden ja 

luokan tasolla yhteistoiminnallisuus on nimenomaan oppimisen metodi. Yhteis-

toiminnallisuus on yhdessä ja toisilta oppimista, jolloin ryhmä rakentaa yhteistä 

tietämystään. Mesotasolla, koulun ja oppilaitoksen tasolla yhteistoiminnallisuus 

on koulun kehittämistoiminnan ja johtamisen metodi sekä tapa organisoida opet-

tajien sisäinen ammatillinen kehittyminen. Yhteistoiminnallisuus on laajimmillaan 
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kouluyhteisön ja kaikkien koulun sidosryhmien osallistamista koulun opetussuun-

nitelman ja koulun kulttuurin jatkuvaan kehittämiseen ja jalkauttamiseen. (Hell-

ström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg, 2015, s.28.) 

 

Makrotasolla, paikallisella ja valtakunnallisella tasolla yhteistoiminnallisuus on 

koulutuspolitiikan ja paikallisen opetuksen kehittämistä. Se on poikkihallinnollista 

yhteistyötä, verkostoitumista ja osaamisen jakamista eri koulujen ja moniamma-

tillisesti toimivien ryhmien kesken. Globaalisella tasolla on kyse kansainväli-

sestä yhteistyöstä ja kehittämisperiaatteiden oppimisesta (policy learning), jolla 

pyritään nostamaan kaikkien maiden koulujärjestelmien tasoa ja samalla kuro-

maan umpeen eri järjestelmien välillä olevaa osaamiskuilua. (Hellström, John-

son, Leppilampi & Sahlberg, 2015, s.28-29.) 

 

2.2 Tietoteknologia kotitalousopetuksessa 
 

Koulun tehtävä on valmistaa ja kasvattaa oppilaista globalisoituneen yhteiskun-

nan aktiivisia kansalaisia. Työntekijöiden tulee osata nykyään uudenlaisia taitoja 

ja koulun haasteena onkin saada opetettua oppilaille taitoja, joilla he pärjäävät 

tulevaisuuden työelämässä. (Norrena, Kankaanranta & Nieminen, 2011, s. 78.) 

Tietoteknologia on osa nykypäivää ja lapset ja nuoret, jotka ovat syntyneet tieto-

teknologian aikakaudella ovat osa uudenlaista sukupolvea, jota kutsutaan netti-

sukupolveksi ja sukupolven nuoria “diginatiiveiksi”. Nettisukupolvi käsittelee, et-

sii, tuottaa sekä vastaanottaa itse aktiivisesti tietoa tietoteknologisten välineiden 

kautta internetistä, mikä eroaa aikaisempien sukupolvien tavasta oppia ja käsi-

tellä uutta tietoa. (Vähähyyppä, 2011, s.18.)   Koulusta saatavan opetuksen tulisi 

pysyä yhteiskunnan kiihtyvän muutoksen perässä ja painottaa opetuksessa läh-

dekriittisyyteen oppimista sekä kykyä yhdistellä yksittäisistä tiedoista kokonai-

suuksia ja analysoimaan saatua tietoa. (Vähähyyppä, 2011, s.18.) Onkin tärkeää, 

että ymmärretään uuden sukupolven muuttunut tapa oppia ja opetuksen tulisikin 

pyrkiä pysymään tietoteknologisen muutoksen tahdissa ja tietoteknologia tulisi 

ottaa osaksi koulusta saatua opetusta. 
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Opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan yhdeksi kotitalousopetuksen 

oppimisympäristöksi digitaalinen oppimisympäristö. Työtapojen valinnassa yh-

deksi keskeiseksi asiaksi on kiteytetty, että tieto ja taito saadaan “kietoutumaan 

yhteen”, jolla tarkoitetaan suurempien kokonaisuuksien ymmärtämistä ja hallin-

taa. Kotitalouden tavoitteiden tiedonhallinta-osiossa mainitaan myös, että oppi-

lasta tulee kannustaa etsimään kotitalouteen liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja 

arvioimaan kriittisesti tietoa ja käyttämään löytämäänsä tietoa omissa valinnois-

saan. (Opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 439.) Kotitalousopetuksen osalta 

tietoteknologinen oppiminen ja opettaminen ovatkin saatu sisällytettyä opetus-

suunnitelman perusteisiin, sillä em. tavoitteet ja työtavat liittyvät keskeisesti uu-

den sukupolven oppimiseen ja niiden tulisikin olla tärkeä osa kotitalousopetusta 

vuosiluokilla 7 - 9. 
 
Kansainvälisen ITL-tutkimuksen (Innovative Teaching and Learning) mukaan tie-

totekniikan innovatiivinen käyttö on kouluissa melko olematonta. Vaikka tietotek-

niikkaa käytetään oppitunneilla lähinnä opettajan toimesta, sen päätarkoitus on 

yleensä jotain sellaista, mitä voitaisiin tehdä ilman teknologiaakin. Tutkimus kui-

tenkin osoitti, että opetuksen innovatiivisuus, eli oppijalähtöinen pedagogiikka, 

oppimisen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle sekä tietotekniikan hyö-

dyntäminen oppimisessa ja opetuksessa, on vahvasti yhteydessä 2000-luvun tai-

tojen (ongelmanratkaisu, yhteistoiminta, tiedonrakentelu, kommunikointi, itsesää-

tely, tietotekniikan käyttö) oppimiseen kouluissa. (Norrena, Kankaanranta & Nie-

minen, 2011, s. 79-81.) Tietotekniikkaa tulisikin hyödyntää kouluissa enemmän 

osana opetusta tavalla, joka tukee oppilaiden nykymaailmassa tarvitsemien tai-

tojen kehitystä.  
 
Luokkahuoneista vain alle puolesta löytyy tutkimuksen mukaan tietokone. Usein 

kouluista löytyy kuitenkin ATK-luokka. (Norrena, Kankaanranta & Nieminen, 

2011, s. 94.) Nykyään kuitenkin lähes jokaisella oppilaalla on oma älypuhelin in-

ternetyhteydellä, joten 2000-luvun tietoteknologisia taitoja on mahdollista opetella 

ilman luokasta löytyvää tietokonettakin. Kotitalousopetuksessa tietoteknologiaa 

on helppo käyttää mm. tiedonhankintaan tai erilaisten oppimispelien pelaami-
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seen. Opettajan omasta aktiivisuudesta riippuen laitteita voi käyttää hyvinkin pal-

jon hyödyksi opetuksessa. Opettajan tulee kuitenkin olla tarkka siitä, että mobiili-

laitteita käytetään oppitunneilla vain tarvittaessa hyödyksi eikä niitä käytetä esi-

merkiksi vapaa-ajalla käytettävien mobiilisovellusten pelaamiseen. 
 

 

2.3 Pelillisyys opetuksen välineenä 
 

Pelit ovat toimineet oppimisen välineinä jo vuosisatoja, mutta vasta nyt niiden 

yhteys oppimiseen on ollut tutkimuksen sekä tuotekehityksen kohteena. Pelilli-

syys on nykypäivän koulussa vasta lapsen kengissä ja koemmekin siinä piilevän 

suurta potentiaalia. Vaikka pelillisyys tarjoaa monia mahdollisuuksia oppimiselle, 

on tilanne kouluissa se, että tapoja hyödyntää teknologiaa ja pelillisyyttä ollaan 

vasta etsimässä. (Krokfors, Kangas & Kopisto, 2014, s.10). 

 

Pelillisyydellä voidaan nähdä monia hyviä puolia osana opetusta. Se mahdollis-

taa luokkahuone rajojen ylittämisen sekä luonnollisen ja mielekkään toimintaym-

päristön nykyajan nuorille. (Vesterinen & Mylläri, 2014, s.56-57.) Lisäksi on to-

dettu, että pelien avulla oppilaat voivat oppia opetettavan sisällön lisäksi muita 

tärkeitä taitoja, kuten motorisia taitoja, kielellisiä taitoja, sosiaalisia taitoja sekä 

tiedonhakutaitoja (Kangas, Vesterinen & Krokfors, 2014, s.19). Oppimispelit li-

säävät usein myös oppilaiden motivaatiota sekä parantavat oppimistuloksia (ks. 

(Kangas, Vesterinen & Krokfors, 2014, s.19). 

 

Pelejä ei tulisi käyttää opetuksessa vain itse menetelmän vuoksi, vaan ne pitäisi 

tehdä mielekkääksi osaksi oppimiskokonaisuutta. Jotta oppimispelit eivät jäisi ir-

rallisiksi, vaatii toiminta opettajalta monipuolista pedagogista osaamista. (Veste-

rinen & Mylläri, 2014, s.56-57.) Opettajalla nähdäänkin olevan tärkeä rooli pelilli-

sen opetuksen ohjauksessa. Opettajan tulee toimia aktiivisesti pelillisten oppimis-

prosessien suunnittelijana, organisoijana, ohjaajana ja arvioijana. Etenkin tärke-

äksi on todettu opettajan pelitilanteen organisointi ja ohjaaminen ja toisaalta 
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myös pelillisen oppimisen reflektointi oppilaiden kanssa. Myös opettajan kyky in-

tegroida pelillisyys tarkoituksenmukaisesti opetukseen on elintärkeää. (Koskinen, 

Kangas, & Krokfors, 2014, s.27-33.) 

 

Pelillisyys monipuolistaa oppimisympäristöjä. Pelit voivat olla fyysistä läsnäoloa 

edellyttäviä (esim. lautapelit) tai sellaisia, että niiden pelaaminen ei ole sidottu 

tiettyyn paikkaan, vaan tapahtuu virtuaalisesti. Toisaalta vaikka pelaaminen ta-

pahtuisikin virtuaalisesti, on silti pelaamisessa mukana fyysinen ympäristö, jossa 

pelaaja on. Pelaamisen fyysinen ympäristö usein määrittää sen, onko oppiminen 

pelissä formaalia vai informaalia. (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, s. 69-

70.) 

 

Oppimispelien voidaan ajatella ylittävän rajoja, sillä ne usein yhdistävät sekä for-

maalia, että informaalia oppimista ja oppimisympäristöjä. Lisäksi pelit tarjoavat 

monesti mahdollisuuden myös oppiainerajojen ylittämiseen. Oppimispelit voivat 

myös yhdistää eri luokka-asteita sekä edistää vertaisoppimista ja tukea. (Krok-

fors, Kangas & Hyvärinen, 2014, s. 69-71.) Krokforsin ym. (2014) mukaan pelilli-

syys siis luo oppimisympäristöjä, jotka ovat yhteisöllisiä, vuorovaikutteisia sekä 

osallistavia ja tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen tiedonrakentamiseen (krok-

fors, Kangas & Hyvärinen, 2014, s.67). 

 
 
2.4 Aistit tiedonvälittäjänä 
 

Opetuksessa voidaan hyödyntää aistien monipuolisuutta monin eri tavoin. Se tar-

koittaa mahdollisimman monen aistin hyödyntämistä samanaikaisesti. Keskeisiä 

ovat näkö-, haju-, tunto-, kuulo-, ja makuaisti.  Aistien monipuolinen käyttö tehos-

taa opitun asian omaksumista ja jättää pysyvämmän muistijäljen. Aistit ovat op-

pilaille turvallinen tapa syventää oppimiaan asioita pikkuhiljaa. Ne voivat myös 

yllättää ja palauttaa mieleen yllättäviä muistoja. (Räty, Sivonen, Saarela, Lauri-

kainen & työryhmä, 2015.) 
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Laurea-ammattikorkeakoulussa on kehitetty Aistien-menetelmää, joka auttaa 

luomaan erilaisia aisteja hyödyntäviä oppimistiloja, jotka toimivat hyvin myös pe-

ruskoulun opetuksessa. Menetelmälle tyypillistä on eri aistien monipuolinen 

käyttö yhdistettynä vuorovaikutuksen ja sitä kautta oppimisen edistämiseen. Mo-

niaistisessa työskentelyssä voidaan hyödyntää myös projektityöskentelyä, sillä 

toimiva työskentely edellyttää erilaisten tahojen ja lähteiden monipuolista käyttöä. 

Lisäksi moniaistilliseen oppimisympäristöön kuuluu elämyksellisyys sen monissa 

eri muodoissa. Se edistää vuorovaikutusta ja oppijoiden muistijäljen kehittymistä, 

(Räty, Sivonen, Saarela, Laurikainen & työryhmä, 2015, s. 8.) 
 
Moniaistisen tilan keskeinen oppimista edistävä tekijä on yhteisöllisyyden mah-

dollistama erilaisten kokemusten jakaminen ja yhdessä luominen. Eri aisteja yh-

distävässä tilassa voidaan jakaa näkemyksiä ja opittuja asioita muille. Se myös 

hyödyttää erilaisia oppijoita. Ihmisen oppimistyylejä ovat kuuloaistiin, näköaistiin 

tai toiminnallisuuteen perustuvat tyylit. Näitä voidaan yhdistellä moniaistisessa 

työskentelyssä. (Räty, Sivonen, Saarela, Laurikainen & työryhmä, 2015, ss. 35-

36.) 
 
Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma (POPS, 2014) painottaa oppilaan laaja-

alaista osaamista etenkin eri oppiaineiden välisen yhteistyön avulla. Uuden ope-

tussuunnitelman mukaan myös oppilaiden oma rooli oppimisessa esimerkiksi toi-

minnallisuuden avulla kasvaa. Tämä on mahdollista esimerkiksi juuri moniaistisia 

menetelmiä ja tiloja hyödyntäen. (POPS, 2014.)  
 
Painotusten vaihdellessa opettajalla on kuitenkin edelleen tärkeä rooli oppimisen 

mahdollistajana sekä seuraajana. Opettajan tehtävä on luoda moniaistillisen tilan 

puitteet ja mahdollistaa erilaisia oppijoita palveleva oppimisympäristö. Moniais-

tista oppimisympäristöä rakennettaessa myös opettaja voi kehittää osaamistaan 

ja oppia uutta. (Räty, Sivonen, Saarela, Laurikainen & työryhmä, 2015, ss. 35-

36.) 
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3 Opetuskokeilu käytännössä 
 
 
3.1 Konteksti 
 

Teimme opetuskokeilun helsinkiläisessä yläkoulussa. Kyseisessä koulussa on 

oppilaiden mahdollisuus suorittaa opintonsa erilaisilla painotusluokilla, kuten lii-

kuntaluokalla tai kuvataideluokalla. Koulua voisi kuvata lähiökouluksi, sillä se si-

jaitsee lähiöalueen vieressä, mutta kuitenkin erittäin hyvin kulkuyhteyksien var-

rella, joten oppilaiden on mahdollista käydä koulua kauempaakin. Moni oppilas 

tuntui kuitenkin asuvan lähellä koulua. Koulua voisi kuvata myös erittäin moni-

kulttuuriseksi. Koulusta löytyy kaksi kotitalousluokkaa, joissa molemmissa työs-

kentelee yksi kotitalousopettaja. 

 
 
3.2 Suunnittelu 
 

Teimme opetuskokeilun 9.-luokkalaisten valinnaisryhmän kanssa. Heillä oli me-

neillään neljän opetuskerran kokonaisuus Omaan kotiin, jonka tehtävänä oli ku-

vitella itsensä ensimmäiseen omaan kotiin. Oppilaat kokosivat kokonaisuudesta 

myös lopuksi portfolion, jonka aihealueina olivat oman kotiin muuttaminen, oma 

siivoussuunnitelma, oma vaatehuolto, rahankäytön suunnitteleminen sekä illan-

istujaisten suunnitteleminen.
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Kuva 1. Opetusharjoittelijat testaavat materiaalin kuvaamista. 

Koulun ohjaava opettaja antoi meidän valita näistä aihealueista mieluisimman, 

jonka ympärille kokoaisimme ainedidaktisen kehittämistyömme. Päädyimmekin 

valitsemaan oman rahankäytön suunnittelun, sillä se mielestämme tarjosi loista-

via mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa, pelillisyyttä ja aisteja. Halusimme 

luoda mahdollisimman monipuolisen opetuskokonaisuuden, joten päätimme to-

teuttaa tämän opetuskokeilun työpistetyöskentelynä. Koimme, että tällä tavoin  

pystyisimme kokeilemaan erilaisia pelejä, teknologiaa sekä aisteja opetuksen 
tukena.             
 

Suunnittelimme työpisteet siten, että jokainen työpiste oli hieman erilainen, käy-

tössä oli erilaisia aisteja, erilaisia pelejä ja teknologiaa. Punaisena lankana mu-

kana kulkivat Qr-koodit, joita löytyi jokaiselta työpisteeltä. Qr-koodien tekemiseen 

on internetissä olemassa useita eri ohjelmia, jotkin helppokäyttöisempiä, kuin toi-

set*. Suunnittelemamme työpisteet käsittelivät budjetointia, erilaisia maksuta-

poja, nuorten työllistymismahdollisuuksia sekä hintavertailua. Meistä jokainen 

suunnitteli yhden työpisteen, yhdessä päätettyjen rahankäyttöön liittyvien aihei-

den ympärille ja jokainen työskenteli omalla työpisteellään opastamassa oppi-

laita. Ainedidaktista kokeilua edeltävänä päivänä valmistelimme luokkaa, työpis-

teitä sekä työpiste ohjeita.  

 

 
Kuva 2. Aistiteltan kokoamista 
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3.3 Toteutus 
 

Oppitunti kesti yhteensä tunnin ja 30 minuuttia, jonka aikana oppilaat kiersivät 

omissa keittiöryhmissään suunnittelemiamme työpisteitä, joita oli yhteensä neljä. 

Jokaisella työpisteellä oli aikaa työskennellä noin 10 minuuttia. Tunnin aluksi mo-

tivoimme oppilaita soittamalla luokassa raha aiheista musiikkia (Abba – Money, 

money, money), taululle oli myös heijastettuna raha aiheinen meemi. Oppilaiden 

tehtävänä oli arvata, mikä on tunnin aihe. Seuraavaksi ohjeistimme oppilaille, työ-

pistetyöskentelyn. Oppilaat lähtivät kiertämään työpisteitä myötäpäivään. Jokai-

sella työpisteellä oli opettaja, sillä halusimme hyödyntää poikkeavaa tilannetta, 

jossa kotitalousluokassa on monta opettajaa.  

 

Ensimmäisen työpisteen aihe oli kodin ruokamenoissa säästäminen. Työpiste ja-

kautui tehtävien mukaan osio 1 ja osio 2. Tällä pisteellä oppilaat etsivät tietoa 

omissa ryhmissä tabletti - tietokoneella ja QR-koodien kautta. Työpisteellä oli op-

pilaiden apuna tablettitietokone, QR-koodit, laskin, kynät, smoothieresepti ja 

raaka-aineiden kilohintataulukko. Oppilaat saivat käyttää tarvittaessa henkilökoh-

taista puhelinta apuna. Jokainen oppilas merkitsi henkilökohtaisesti annetut teh-

tävävastaukset omaan tehtäväpaperiinsa, mikä oli osa portfoliota.    

 

Osio 1 teema oli ruokamenoissa säästäminen. Ensimmäiseksi kunkin oppilasryh-

män tuli etsiä tablettilaitteella QR-koodin kautta artikkeli, joka sisälsi tästä ai-

heesta tietoa. Oppilaiden tuli löytää viisi eri neuvoa, miten voi säästää kuukausit-

taisissa ruokamenoissa. Nämä asiat jokaisen oppilaan piti kirjoittaa omaan teh-

täväpaperiin, joka oli liitettynä portfolioon.  

 

Osio 2 teema oli smoothien kilohinnan laskeminen annetusta reseptistä. Oppi-

laille annettiin valmis kilohintataulukko, mitä he pystyivät hyödyntämään lasku-

tehtävässä. Ennen laskutehtävää kunkin ryhmän piti ennakkoon arvata seuraavat 

asiat:  

a.) Onko kyseinen tuote halvempi ostettuna kaupasta vai itse tehtynä?  

b.) Paljonko kyseisellä reseptillä valmistettu tuote maksaa? 
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Arvauksen jälkeen kukin oppilasryhmä suoritti laskutehtävän annettujen materi-

aalien perusteella. Laskutehtävän valmistuttua opiskelijat etsivät kauppakassi.fi 

sivustolta tablettilaitteella kaupassa myytävien smoothie-juomien kilohintoja. 

Vastaukset löydettyään kunkin ryhmän piti valita, kumpi juoma on edullisempaa, 

ja näin ollen myös taloudellisempaa. Näiden tietojen kautta he pystyivät mietti-

mään sitä, menikö ennakkoarvaus omalta osalta oikeaan vai väärään suuntaan.   

 

 

Toisen työpisteen aiheena oli budjetti ja mistä budjetti koostuu. Oppilaat tutustui-

vat termiin budjetti lyhyen, aiheeseen johdattelevan videon myötä ja saamansa 

ohjeistuksen jälkeen he alkoivat lajitella lappuja, joista löytyi opiskelijan elämään 

liittyviä menoja, kahteen eri pinoon sen mukaan, mitkä asiat oli saatava mahdu-

tettua opiskelijan kuukausibudjettiin ja mitkä ei. Oppilaat oppivat samalla, että 

osan menoista (mm. puhelinliittymä ja ruokaostokset) pystyi saamaan myös pie-

nemmällä summalla, jos erilaiset sopimukset kilpailuttaisi ja ruokaostoksilla etsisi 

halvempia vaihtoehtoja eikä ottaisi ainoastaan sitä hienoimman näköistä purkkia 

ostoskoriin. 

 

Kolmannen työpisteen aiheena oli erilaiset maksutavat sekä maksuhäiriömer-

kintä. Työpiste oli rakennettu suojaisasti luokan nurkkaan pöytäliinojen avulla 

koottuun aistitelttaan. Telttaan houkutteli astumaan sisään erilaiset plakaatit sekä 

askarrellut setelit. Teltassa sisällä oli myös vastaavia koristeluita. Teltan sisällä 

oli myös teemaan sopivaa rahan kilinää. Oppilaat täyttivät portfolion tehtäviä si-

sällä teltassa. Oppilaan tehtävänä oli heittää isoa pahvilaatikosta koottua noppaa, 

kunnes kohdalle sattui QR-koodi. Oppilas lukit QR-koodin iPadilla, josta avautuva 

video kertoi, millä uusi kännykkä tulee maksaa. Maksutapoja olivat käteinen, 

pankkikortti, osamaksu tai pikavippi. Heidän piti etsiä lisätietoja kyseiseen mak-

sutapaan liittyen. Seuraavassa vaiheessa oppilaat katsoivat teltan seinässä ole-

van QR-koodin takaa löytyvän videon, joka kertoi oppilaalle, että hän on saanut 

maksuhäiriömerkinnän. Tämän jälkeen heidän tuli etsiä tietoa iPadilla liittyen 

maksuhäiriömerkintään ja vastata potfolion kysymyksiin.  
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Neljännen työpisteen aiheena oli nuorten työllistyminen ja perheiden vähävarai-

suus. Tällä työpisteellä oppilaat katsoivat kahden Qr-koodin taakse piilotetut ly-

hyet videot, jotka käsittelivät vähävaraisuutta ja eriarvoisuuden tunteita. Tämän 

jälkeen oppilaat vastasit portfolioonsa kysymyksiin liittyen siihen, miten köyhyys 

näyttäytyy oppilaiden silmissä, onko rahan määrä yhteydessä ihmisarvoon sekä 

mikä on pienituloisuuden raja. Kun kysymyksiin oli vastattu, aloitettiin pelaamaan 

Aliasta, jossa selitettävät sanat olivat töitä / ammatteja, joita nuoret voivat tehdä 

ilman koulutusta. Oppilaat siis selittivät toisilleen sanoja, ja parin toisen jäsenen 

piti arvata, mikä työ on kyseessä. Oppilaat liikkuivat pelilaudalla sen mukaan, 

kuinka hyvin he ehtivät selittää ja arvata sanoja tiimalasin osoittamassa ajassa.  

 

 

  
Kuva 3. Neljännen työpisteen Alias-pelilauta 
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4 Opetuskerran reflektointia 
 
 

4.1 Työpiste 1 
 
Yhden meistä tehtävänä oli ohjata oppilaita työpisteellä 1, jonka teema oli kotita-

louksien ruokamenot ja niiden taloudellisuus. Valmistelimme materiaalit, eli 

smoothieohjeen, sämpyläohjeen sekä raaka-aineiden kilohintataulukon ennen 

opetuspäivää. Kaikille meistä tablettilaitteen käyttö opetuksessa ja QR-koodit ei-

vät olleet entuudestaan tuttuja, joten niidenkin käyttö toi eteen uusia haasteita.  

 

Oppitunnin aikana tuli selväksi, että työpistetyöskentelyyn oli suunniteltu liian pal-

jon tehtäviä, sillä huomasimme ensimmäisen oppilasryhmän tullessa tekemään 

työpistetehtävää, että aikaa oli aivan liian vähän. Teimme päätöksen seuraavan 

oppilasryhmän kanssa poistaa toinen laskettava reseptin pois. Tämän jälkeen 

oppilaille jäi näin aikaa tehdä tehtävä loppuun. Opettajan on kyettävä muutta-

maan opetettavan asian toteutusta tarvittaessa, jotta oppilaat pääsevät etene-

mään tehtävässä.  

 

Tehtävänantopaperin sisältö ja ulkoasu olisi tarvinnut hieman tiivistämistä ja sel-

keyttämistä. Koimme, että oppilasryhmien työskentely olisi edennyt paremmin, 

jos kyseinen lomake olisi ollut tiivistetympi ja selkokielinen. Annetut materiaalit 

auttoivat kuitenkin oppilasryhmiä löytämään vastaukset annettuihin kysymyksiin. 

Tässä työpisteessä korostui siis opetuksessa käytettävän oheismateriaalin tär-

keys kuten muissakin työpisteissä. 

  

Nykypäivän peruskoululaiset hallitsevat erinomaisesti erilaiset älylaitteet kuten 

puhelimet, tabletit ja niin edelleen. Tämä tehtävä osoitti sen.  Haasteena oppilailla 

yleensä on annettuun tehtävään keskittyminen ja tiedon sisäistäminen. Työpis-

teen tehtäväsisältö osoitti sen, että oppilaat innostuvat jopa matematiikasta, kun 

sisältö on rakennettu niin, että aihepiiri on heitä kiinnostava ja jollain tapaa heidän 

elämäänsä liittyvä. Iso merkitys on myös sillä, miten työpisteen tehtävä esitellään 

oppilaille ja miten heitä ohjataan ja kannustetaan eteenpäin tehtävässä. Tällä työ-
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pisteellä oppilaiden ohjaus ja kannustus onnistuivat hyvin. Ohjattavat oppilaat oli-

vat kaikki motivoituneita, mikä yllätti positiivisesti. Tähän asiaan vaikutti varmasti 

se, että kukin oppilas sai näiltä työpisteiltä tehtävävastaukset arvioitaviin portfoli-

oihin.     

       

 
4.2 Työpiste 2 
 

Toinen työpiste sujui kokonaisuutena erittäin hyvin. Video tuntui kiinnostavan op-

pilaita ja jokainen osallistui mielellään lajittelutehtävään ja osa sai selkeästi 

”ahaa-elämyksiä” huomatessaan, minkälaisia menoja opiskelijan tulee maksaa ja 

saada mahdutettua kuukausibudjettiinsa.  

 

Alkuun näytettävän videon oli tarkoitus löytyä QR-koodin takaa, sillä työpisteiden 

ideana oli muodostaa yhtenäinen QR-koodirata. Ensimmäisen ryhmän ollessa 

työpisteellä aika ei kuitenkaan meinannut riittää kaikkeen suunniteltuun, sillä op-

pilailla kesti melko kauan saada video avattua QR-koodin avulla ja QR-koodista 

luovuttiinkin seuraavien ryhmien kohdalla osana tätä työpistettä. Video laitettiin 

valmiiksi seuraavia ryhmiä varten, jotta työpisteille kaavailtu 10 minuuttia riitti 

kaikkeen oleelliseen. Jos QR-koodin haluaisi pitää osana tätä työpistettä, olisi 

työskentelyaikaa hieman pidennettävä, sillä nyt aikaa ei vain ollut tarpeeksi. 

 

Lajittelutehtävä oli onnistunut ja oppilaat oppivat, minkälaisia menoja opiskelijan 

elämään kuuluu. Alkuun opintotuen suuruus (n .500 e/kk) tuntui oppilaista suu-

relta, mutta tehtävän tehtyään he ymmärsivät, että raha on tarkoitettu kattamaan 

opiskelijan elämään kuuluvia pakollisia kuluja, eikä sen ole tarkoitettu riittävän 

mm. Play Station -peleihin. Portfolioon oli tältä työpisteeltä suunniteltu neljä ky-

symystä, jotka koettiin oleellisiksi asioiksi osata, mm. mitä tarkoittaa budjetti? Op-

pilaat löysivätkin videolta, ohjeista ja lajittelutehtävästä vastaukset kaikkiin kysy-

myksiin. 

 

Työpisteellä työskentely sujui hyvin opetusharjoittelijan avustaessa oppilasryh-

miä. Jos opettaja haluaisi yksin toteuttaa tämänkaltaisen työpistetyöskentelyn, 
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tämän työpisteen kohdalla ohjeita tulisi yksinkertaistaa ja aikaa tulisi lisätä run-

saasti. Tälle työpisteelle oli luotu kirjalliset ohjeet työskentelyä ja lajittelutehtävää 

varten, mutta ohjeiden lukuun meni ensimmäisen ryhmän kohdalla myös sen ver-

ran aikaa, että harjoittelija kertoi seuraaville ryhmille ääneen, mitä lajittelutehtä-

vässä tulisi tehdä. Ohjeiden lyhentäminen ja selkeyttäminen ovat siis tärkeitä asi-

oita, jos opettaja haluaa toteuttaa tämän työpisteen niin, että oppilaat työskente-

levät omatoimisesti ilman jatkuvaa ohjausta. 

 

 
 
4.3 Työpiste 3 
 

Opetuskerran kokonaisvaltainen tavoite oli opettaa oppilaille omaan kotiin ja elä-

mään liittyviä rahateemoja. Työpistetyöskentely toteutettiin monipuolisena koko-

naisuutena, jotta se palveli mahdollisimman monipuolisesti erilaisia oppijoita. 

Tämä koski etenkin työpistettä kolme, jossa oppilaiden erilaisia aisteja otettiin 

mukaan työskentelyyn. 

 

Kun oppilaat tulivat rastille, he olivat aina hieman hämmentyneitä siitä, mitä teltan 

sisällä odottaa. Sisältä kantautuva rahan kilinä sai oppilaita virittäytymään oppi-

miseen. Oppilaat astuivat telttaan ja ensimmäisenä heittivät isoa pahvilaatikosta 

tehtyä noppaa. Tässä kohtaa huomasin, että yhden opetuskeittiöyksikön kokoi-

nen tila oli hieman liian pieni, kun tilassa olin sekä minä, että 2-5 oppilasta. Oppi-

laat selvästi tykkäsivät hieman erilaisesta oppimistavasta ja lähtivät ahkerasti et-

simään tietoa iPadeilla opastuksellani. Työrauha pysyi kaikilla ryhmillä oikein hy-

vänä, mihin tietysti vaikutti myös minun läsnäoloni. Jos opettaja toteuttaisi vas-

taavan työpisteradan itse, opettajan olisi kuitenkin hyvä kierrellä luokassa. Muulta 

luokalta suljettu oppimispiste estää oppilaiden valvomisen kauempaa. Tällöin eri-

laiset ilkivallat ja käytöshäiriöt saattavat olla uhkana. 

 

Aistitelttaan olisi voinut tuoda myös oppilaiden itsensä suunnittelemia element-

tejä sekä koristeita. Telttaan olisi myös voinut lisätä esimerkiksi äänimaailmaa tai 

tuoda tuoksuja. Toisaalta rahan tuoksu olisi ollut mahdotonta toteuttaa.  
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4.4 Työpiste 4 
 
Neljäs työpiste käsitteli pienituloisuutta, siihen liittyviä tunteita sekä nuorten työl-

listymismahdollisuuksia ilman kouluttautumista. Kokonaisuudessaan työpiste on-

nistui hyvin. Ensimmäistä ryhmää ohjeistettiin lukemaan itsenäisesti työpiste oh-

jeet läpi, mutta tämän huomasin vievän turhaa aikaa, joten jo seuraavan ryhmän 

kohdalla kerroin heille suullisesti ohjeet, jolloin oppilaat pääsivät pikaisesti työs-

kentelemään. Lukuun ottamatta ensimmäistä ryhmää, kaikki ehtivät tehdä kaikki 

työpisteen tehtävät hyvin.  

 

QR-koodien takaa löytyneet, vähävaraisuuteen liittyvät videot herättivät oppilaat 

hienosti pohtimaan rahan määrän vaikutuksia nuoren elämään. Oppilaille oli QR-

koodin lukeminen tabletilla itsestään selvää, eikä siihen tarvinnut erikseen ohjeis-

taa.  Lähes kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että vähävaraisuus näkyy ulospäin ja voi 

aiheuttaa eriarvoisuuden tuntemuksia, vaikka varakkuus ei määritäkään ihmisar-

voa. Oppilaat kirjoittivat portfolioihinsa pitkiäkin pohdintoja aiheesta. Joitain oppi-

lailta joutui hieman jopa hoputtamaan, jotta Aliaksen pelaamiselle jäi aikaa.  

 

Oppilaat innostuivat Aliaksesta selkeästi, useissa ryhmissä saatiin kunnon kilpai-

lutilanne aikaiseksi. Oppilaat myös todella pohtivat selitettäviä sanoja, jotkin seli-

tettävät sanat herättivät oppilaissa ihmetystä ja hilpeyttä. Kun opettajia oli paikalla 

useampi, hänen on hyvä olla pelaamisessa läsnä ja oppilaiden tavoitettavissa. 

Kaikki sanat eivät olleet oppilaille entuudestaan tuttuja, joten niitä pystyttiin käy-

mään yhdessä läpi pelin lomassa.   

 

Mielestämme sanaselitys peli on loistava vaihtoehto hyödyntää pelillisyyttä ope-

tuksessa silloin, kun halutaan saada oppilaat todella pohtimaan sanojen merki-

tystä tietyssä kontekstissa. Toki tällaisen sananselityspelin tekemisen eteen jou-

tuu näkemään hieman vaivaa, sillä opettajan on mietittävä runsaasti selitettäviä 

sanoja, sekä tulostaa ja leikata ne erikseen. Pelilautana voi kuitenkin käyttää hy-

vin lähes minkä tahansa lautapelin pelilautaa. Tätä työpistettä voisi yksin opetta-

essaan yksinkertaistaa, jotta aika riittäisi hyvin oppilaille. Työpisteelle voisi esi-
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merkiksi ottaa ainoastaan Alias-pelin, jolloin oppilaat ehtisivät itseohjautuvasti pa-

neutua pelaamiseen. Lisäksi voisi olla hyvä pyytää oppilaita kirjoittamaan ylös 

vieraat sanat, jotka voitaisiin tunnin lopuksi käydä yhteisesti läpi. 

 
4.5 Opetuskerran yleistä reflektointia 
 
Tämä opetuskokeilu oli mielestämme oikein onnistunut. Työpistetyöskentely ei 

välttämättä ole kotitalousluokassa kaikista tavanomaisin työmuoto, joten ko-

emme sen olevan jo vaihtelevuudessaan motivoiva oppimismenetelmä. Koska 

työpisteitä oli useita, onnistuimme hyödyntämään monipuolisesti opetusmenetel-

miä. 

 

Aisteista opetuskokonaisuudessa oli käytössä kuulo, näkö ja tuntoaistit. Lisäksi 

hyödynsimme pelillisyyttä sekä tietoteknologiaa jokaisella työpisteellä. Näin ollen 

olemmekin varmoja siitä, että opetuskokonaisuutemme imarteli monipuolisesti 

erilaisia oppijoita. Suunnittelemamme aikataulutus piti hyvin, tämä johtui varmasti 

suurelta osin siitä, että olimme suunnitelleet oppitunnin huolella, jonka lisäksi käy-

timme munakelloa apuna työpisteeltä toiselle siirtymisessä. Kun oppilaat kuulivat 

kellon pirinän, tiesivät he, että oli aika siirtyä seuraavalla työpisteelle. 

 

Usein oppilaita motivoi kotitaloustunnilla ruoanvalmistus ja syöminen. Tämän 

tyyppinen opetuskerta ei mielestämme ruokaa tarvitse, eikä sen tekemiselle oli-

sikaan jäänyt aikaa. Oppilaat olivat kuitenkin aikaisemmalla oppitunnilla tehneet 

jäädykekakkuja pakastimeen ja saivat niitä työpistetyöskentelyn päätteeksi naut-

tia. Tällä opetuskerralla ei ollut selkeää työnjakoa ryhmän jäsenien kesken, vaan 

olimme jättäneet kahvin- ja teenkeiton, kakkujen esille laiton, pöytien kattamisen 

sekä tiskikoneen tyhjennyksen jakamisen oppilaiden sovittavaksi. Kaikki työt tuli-

vat kuitenkin hienosti tehdyksi ilman turhia marinoita. Kun oppilaat istuivat pöy-

tiinsä nauttimaan kakkukahveista, luokassa vallitsi mukava ilmapiiri. 
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Kakkukahvien jälkeen halusimme vielä pitää oppilaiden kanssa nopean yhteen-

vedon. Käytimme tässä apuna Flingaa (https://edu.flinga.fi/tools) joka on erään-

lainen interaktiivinen valkotaulu (hyvä esim. käsitekarttojen yhteisölliseen teke-

miseen). Tälle alustalle pyysimme oppilaita lähettämään kännyköillään vastauk-

sia kysymykseen ”mitä opit tänään?” Oppilaat vaikuttivat pitävän tällaisesta ano-

nyymista tavasta ilmaista itseään, ja taululle tulikin hyviä oivalluksia oppilailta.  
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Flinga käytössä opetustilanteen aikana. 

 

Saimme tästä opetuskokonaisuudesta hyvää palautetta myös yläkoulun ohjaa-

valta opettajalta sekä yliopiston didaktikolta. Etenkin monipuolisista opetusmene-

telmistä sekä pelillisyydestä kiiteltiin, sekä useiden eri aistien käyttämisestä. 

Sekä ohjaava opettaja että didaktikko olivat kuitenkin sitä mieltä, että tällaista 

opetuskokonaisuutta olisi haastavaa toteuttaa silloin, jos luokassa on vain yksi 

opettaja. Mekin yhdymme tähän mielipiteeseen, ja siksi olemmekin ehdottaneet 

aikaisemmin tässä raportissa yksinkertaistuksia työpisteiden toimintaan.  
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5 Pohdinta 
 
 
Kokonaisuudessaan ainedidaktinen kehittämisprojekti opetti paljon. Kokonaisuus 

piti rakentaa melko nopeasti, sillä alkuperäinen suunnitelmamme kariutui melko 

viime hetkillä. Lähdimme pohtimaan, miten saisimme opetettua tärkeitä kulutta-

misen ja rahan käytön osa-alueita oppilaslähtöisesti sekä oppilaita innostavasti. 

Päädyimme yhteistoiminnalliseen oppimiseen sekä työpistetyöskentelyyn. Oli 

tärkeää, että oppitunti palvelisi mahdollisimman hyvin eri tavoin oppimisen omak-

suvia oppilaita. Koemme, että onnistuimme siinä hyvin, sillä olimme valinneet tun-

nille hyvin monipuoliset oppimistehtävät. 

 

Työn teoreettinen viitekehys määrittelee yhteistoiminnallisen oppimisen erilaisia 

yhteisöllisiä toimintoja tukevaksi. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuuluu, että 

oppilaiden välillä vallitsee positiivinen riippuvuus, jokainen kantaa vastuunsa ryh-

mässä, vuorovaikutus on osallistavaa sekä lopuksi arvioidaan ja pohdiskellaan 

yhdessä (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg, 2015, ss. 23-24). Nämä 

elementit tulivat hyvin oppitunnillamme esiin. Oppilaat olivat jo pitkällä valinnais-

aineen kurssilla, joten ryhmäytymistä oli jo tapahtunut. Olimme seuranneet oppi-

laiden oppituntia ennen omaa opetusta, joten tiesimme ryhmän pystyvän positii-

viseen vuorovaikutukseen ja kannustavaan oppimiseen. Kun oppilaat suorittivat 

rasteja, oli toisten tuki kannustavaan oppimiseen merkittävä. Työpisteiden mer-

kittävyys oli siinä, että niissä kuljettiin ryhmänä.  

 

Oppitunnin kokoamisen ja oppimisen syventämisen kannalta lopputunnin reflek-

tointi Flingan avulla oli merkittävää. Oppilaat saivat laittaa nimettömänä kom-

mentteja oppimistaan asioista, joten kynnys kommentointiin oli matala ja saim-

mekin paljon hyviä kommentteja oppilailta. Oppilaat ovat erilaisia temperamentil-

taan ja kaikenlaisia oppijoita palvelevat tehtävät motivoivat hyvin myös ujompia 

oppilaita.  

 

Oppitunnin rakenne oli melko tarkasti meidän opettajien valmiiksi strukturoima 

valmiita oppimistehtäviä myöten. Toisaalta olimme saaneet ohjaavalta opettajalta 

ohjeen portfolio-pohjan tekemiseen, jota tuli noudattaa. Uuden OPSn mukaisesti 
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oppilaita tulisi osallistaa yhä enemmän ja ottaa mukaa heidän omia näkemyksi-

ään opetuksen suunnittelusta. Oppilaat olisivat enemmän ajan puitteissa voineet 

hyvin suunnitella aistitelttaa, reseptin laskutehtävää tai pelillistä osuuttakin.  
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6 Summary 
 
We implemented a subject didactical teaching experiment in a comprehensive 

school in Southern Finland. The general topic of the subject didactical develop-

ment project was “Teach differently”. We ended up thinking of teaching methods 

which are a bit atypical in a Home Economics class. Although there were a lot of 

ideas, we became interested in experimenting with gamification and information 

technology in teaching. Furthermore, we thought that it is natural to use different 

senses in Home Economics, and the school subject itself is suitable for versatile 

use of senses. We were also interested in building our development project 

around a topic other than food. Fortunately, our target school has consumer ed-

ucation as an optional subject for 9th graders, and this gave us an excellent op-

portunity to work with the pupils. 

 

With this idea of “Teach differently”, our objective was to carry out a new kind of 

teaching session with the theme of “Spending money”. It was one of the four-part 

“Moving to your own home” themes. Each time there was a portfolio to be done, 

the purpose of which was to replace the test. The pedagogic framework of the 

project is cooperative learning, in which learning from one another as well as 

developing supportive interaction with social and face-to-face interaction and mu-

tual dependence of the members on one another are crucial factors. We also 

wanted to bring the gamification and using the senses as part of the implemen-

tation. 

 

We carried out the project during a 95 minutes-long Home Economics class for 

the 9th graders in comprehensive school in Helsinki. We had followed and taught 

the class earlier. We organized the teaching session as workshops where the 

gamification and using the senses on a QR code track became important parts 

of our project. We planned four workshops around the theme “Spending money”. 

Each workshop had a trainee guiding and helping the pupils to work. 

After the pupils had been given the instructions, they moved clockwise from work-

shop to workshop with their own group and they had 10 minutes on each work-

shop before moving on to the next one. The topics on the workshops were: 1) 
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Saving money on food 2) Budget and how it is made 3) Payment methods and 

payment default 4) Youth employment and impecunious families. 

The first topic was saving money on food. The workshop was divided into two 

parts. The groups looked for information on the tablet computer and with the help 

of QR codes. The pupils were provided with a tablet computer, QR codes, a cal-

culator, pencils, a smoothie recipe and a kilo price list for raw materials. They 

could also use their personal mobile phones. The purpose of the task was to find 

out whether it is cheaper to make a smoothie at home or buy it ready-made in a 

shop. Each pupil marked the answers on a worksheet, which was part of the 

portfolio. 

 

The second topic was the budget and how it is made. The pupils learned about 

the term ‘budget’ by watching a short and informative video about the topic. After 

receiving the instructions, the pupils started sorting out small pieces of paper, 

which included everyday expenses, into two piles: the ones which should be in-

cluded in a monthly budget and the others which should not. The pupils learned 

that some expenses (e.g. mobile phone subscriptions and food) can be reduced 

by tendering contracts and by buying less expensive food and not choosing the 

finest package. 

 

The third topic was payment methods and payment defaults. The workshop, 

which was a tent made of tablecloths, was built in the corner of the classroom. 

There were posters and self-made banknotes around the tent door and inside the 

tent itself. Moreover, the pupils could hear coins chinking in the tent. There were 

also portfolio tasks to be completed. The task was to throw a big dice, made of a 

cardboard box, until they got a QR code. A pupil read the QR code with an iPad. 

It opened a video, which told how to pay for a new mobile phone. The options 

were: cash, bank card, part payment and quickie loan. The pupils looked for fur-

ther information about the options. Next, the pupils watched a video behind the 

next QR code, which told that the pupil had a payment default. After that they had 

to look for information on the iPad about payment defaults and then answer the 

questions in the portfolio. 
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The topic of the fourth workshop was youth employment and impecunious fami-

lies. The pupils watched the short videos behind two QR codes about impecuni-

ousness and the feeling of inequality.  After that the pupils answered the ques-

tions in the portfolio. The pupils were asked how they see the poverty, if the 

amount of money is connected to human dignity and how the low income level is 

defined. 

The pupils worked in the workshops according to the given instructions and did 

the tasks in the portfolio. They had 50 minutes for active work. In the end of the 

session, the pupils were asked to write about their thoughts and feelings in the 

Flinga application. We asked them, e.g. what they had learned during the ses-

sion. 

 

Our learning theory, leading the planning of our teaching experiment, was di-

rected by the idea of cooperative learning. One of the values in the comprehen-

sive school curriculum we taught  is constructive communality which, in our opin-

ion, is strongly supported by the cooperative learning theory. Furthermore, the 

learning theory in the curriculum emphasizes the interactivity in learning, pupil 

insight and problem solving (a southern Finnish comprehensive school curricu-

lum, 2017). In our teaching experiment, we wanted to take the role of an instructor 

rather than a teacher. During the teaching session we acted as an instructor as 

well as a supporter. We gave space for the pupils´ own insight, problem solving 

and cooperative learning. 

 

This teaching experiment was very successful in our opinion. Workshops are not 

necessarily the most common method in a Home Economics class, therefore we 

found it to be a motivating and versatile learning method. Because there were 

several workshops, we were able to use versatile teaching methods. We received 

positive feedback on our teaching session. The supervisors told us that this 

teaching method can well be used in practice and applied in various schools 

around Finland. 
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 Liitteet 
 
 
Liite 1. Oppilaiden portfolio-tehtävät 
 
 
 
Työpiste 1: 
 
Osio 1: Ruokamenoissa säästäminen 
 
Ihmiset kuluttavat ruokaan suuria määriä rahaa kuukaudessa ja se on suuri ra-
haerä heti asumisten kustannusten jälkeen. Katso QR-koodin (QR1) takaa löy-
tyvä videoklippi Pauliinan viikon ruokaostoksista. Kerää videon sekä QR2:n takaa 
löytyvän artikkelin avulla viisi (5) keskeistä neuvoa, miten voit säästää kuukausit-
taisissa ruokamenoissa: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 
Osio 2: Pöydällä on kaksi vaihtoehtoista reseptiä, smoothie sekä sämpylät. Valit-
kaa parisi kanssa niistä toinen ja antakaa Jarkolle arvaus seuraavista asioista: 

a) Onko kyseinen tuote halvempi ostettuna kaupasta vaiko itse tehtynä? (huomioi 
litra/kappale-hinnat)? 

b) Paljonko kyseisellä reseptillä valmistettu tuote maksaa? 

 
 
Arvauksen jättämisen jälkeen laskekaa pöydän hintatietojen avulla paljonko ky-
seinen tuote tulee maksamaan. Laskekaa tuotteelle kappale(kpl)/litra(hinta).  Tä-
män jälkeen etsikää esim. kauppakassi.fi-sivustolta vastaavan kaupallisen tuot-
teen hinta (kappale,kpl /litra, l).  
 
Valitsimme____________:n reseptin ja sen hinnaksi itse tehtynä laskimme ____ 
euroa/l/kpl. Kaupallinen läheisin vastaava tuote maksaa noin _____ euroa/l/kpl. 
 
 
 
 
 
Työpiste 2: Maksutavat sekä maksuhäiriömerkintä. 
Astu sisään aistitelttaan ja aisti sen tunnelmaa. Pohdi millaisia tunnelmia teltta 
herättää sinussa. 
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Kännykäsi on hajonnut eilen ja sinun täytyy ostaa uusi. Uusi kännykkä maksaa 
400 euroa. Pyöritä oheista arpapyörää ja sen pysähtyessä, katso kohdalle osu-
van QR-koodin takaa löytyvä video. Vastaa kysymyksiin: 
 

1) Miten maksat uuden kännykkäsi? 

 
2) Mikä kännykän lopullinen hinta tulee olemaan kyseisellä maksutavalla? Miksi? (Vinkki: 

laske tarvittaessa korko) 
 

 
 
Lue iPadilla ison setelin vierestä löytyvä QR-koodi. Mihin tilanteeseen nyt joudut? 
 
 

1) Mitä tarkoittaa maksuhäiriömerkintä? 
 
 
 
 
 

2) Mitä asioita ostaessasi/hakiessasi luottotiedot tarkistetaan? Milloin maksuhäiriömer-
kintä poistuu? 

 
 
Työpiste 3: Budjetin tekeminen 
Luettuasi tehtävänannon sekä lajiteltuasi työpisteeltä löytyvät meno-laput eri pinoihin, vastaa 
seuraaviin kysymyksiin: 
 

1. Mikä on budjetti? 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mistä budjetti koostuu? 
 
 
 

3. Miksi on tärkeää tehdä budjetti omille rahoille? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Minkälaiset rahamenot ovat pakollisia ja otettava huomioon kuukausibudjetissa? 
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Työpiste 4: Raha, nuoret ja työllistyminen 
 
Vastaa kysymyksiin työpisteen tehtävänannon mukaisesti: 
 
 
 

1. Vaikuttaako rahan määrä siihen, mitä muut ajattelevat sinusta? Estääkö rahanpuute 
tekemästä kaikkia asioita, joita vapaa-ajalla haluaisi tehdä?  Onko rahan määrä mieles-
täsi yhteydessä siihen, kuinka tärkeä ihminen on? Perustele vastauksesi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Selvitä internettiä apuna käyttäen, mikä on pienituloisuuden raja. Kuinka paljon pieni-
tuloinen saa palkkaa kuukaudessa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Millaisia töitä nuori voi saada ilman ammattia? 
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Liite 2. 
Opetuskerran tuntisuunnitelma 

 

 

 

 

Aika Mitä tehdään? 
 

Materiaalit ja väli-
neet 

HUOM! Fyysinen  
ympäristö 

5 
min/ 

08:00- 
08:05 

Kun oppilaat tulevat luokkaan taustalla soi moti-
voinniksi raha-aiheista musiikkia. (ABBA, Money, 
Money, Money). Tervehdimme oppilaita ja esitte-
lemme vierailijat (Anne & Jarkko). Valkokankaalle 
on heijastettu raha aiheinen meemi ja oppilaat saa-
vat arvata mikä tunnin aihe mahtaisi olla. Kun aihe 
on arvattu, vedetään valkokangas ylös, ja taululla 
lukee päivän aihe.  

Diaprojektori, 
kaiutin, liitutaulu 

 
 opettajan 
pöydän lähei-
syys 

5 
min/ 

08:05- 
08:10 

 

Kerromme oppilaille päivän ohjelman, eli, että 
raha-aihetta työstetään työpistetyöskentelyn 
avulla (työpisteitä 4, jokaisella aikaa 15min). Työpis-
teillä on Qr-koodeja, joiden avaamiseen tarvitaan 
tabletit. Oppilaat saavat itse jakautua pöytäryh-
miinsä. Jaetaan oppilaille portfoliot. 

Powerpoint, joissa 
työpistetyöskentelyn 
ohjeet myös kirjalli-
sena, sekä aikataulu 
kirjallisena. Portfo-
liot joissa raha-teh-

tävät 

 
 pöytien ää-
ressä, opetta-
jan pöydän 
läheisyydessä 

50 
min/ 

08:10- 
09:00 

Työpistetyöskentely*. Työpisteitä on yhteensä 4, 
joista jokaisella ollaan vähän vajaa 15min. Oppilaat 
kiertävät ohjeistetusti työpisteitä, ja me kierte-
lemme auttamassa heitä työpisteillä. Oppilaat täyt-
tävät portfoliotansa työpisteillä, jokaisella työpis-
teellä on jokin portfolioon täytettävä tehtävät 
 
 

Työpisteillä kaikki 
tarvittava materiaali, 
Qr-koodit, pelit yms. 
Tabletit. 

 
Työpisteillä, 
luokassa ja 
sen ulkopuo-
lella 

10 
min/ 

09:00- 
09:10 

Oppilaat kattavat pöydät ja ottavat omat kakkunsa 
pöytiin ja keittävät kahvin sekä teen. 

Tarjoiluastiat ka-
kuille, kakkulapiot, 
kahvi/tee kupit, lau-
taset ja lusikat, kah-
vinkeitin ja veden-
keitin 

 
 

15 
min/ 

09:10- 
09:25 

Kakkukahvit, oppilaat syövät kakkuaan ja juovat 
kahvia/teetä. Samalla voimme yhdessä vähän ju-
tella, mitä oppilaat olivat mieltä oppitunnista. 
 

Kahvipannut   

10 
min/ 

09:25- 
09.30 

Oppilaat laittavat astiansa koneeseen ja pyyhkivät 
ruokapöydät ja tiskaavat kakkuvuoat. Kun oppilaat 
ovat saaneet siivottua kiitämme heitä ja toivo-
tamme hyvää kesän odotusta. 

Astianpesukoneet, 
tiskiharjat ja fairy 
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Liite 3. Kuva aistiteltasta 
 

 


