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1 JOHDANTO 
 
 
Ainedidaktisen kehittämisprojektin teemana oli ajatus Opeta toisin!, joka ohjaa har-

joittelijaa kokeilemaan luovasti uusia opetusmenetelmiä, ja rohkaisee astumaan 

pois omalta mukavuusalueelta. Soveltavan opetusharjoittelun tavoitteena on kehit-

tää harjoittelijan didaktisia valmiuksia ja antaa konkreettisia työvälineitä osallista-

vaan kotitalousopetukseen. Päädyimme kehittämään ja kokeilemaan meille vieras-

ta opetusmenetelmää, videointia. 

 

Opetusvideoista koostuvaa videokirjastoa päätettiin lähteä rakentamaan matalan 

kynnyksen periaatteella, se suunniteltiin toteutettavaksi yhden opetuskerran aika-

na (3 x 45min). Ajatuksena oli, että menetelmä olisi tällaisenaan toteutettavissa 

jatkossa myös yhden opettajan voimin, ja toisaalta myös jatkokehittely laajempaan 

aineiden väliseen yhteistyöhön onnistuisi helposti.  

 

Opetuskokeilu toteutettiin eteläsuomalaisessa peruskoulussa kahdelle eri 7. luo-

kan oppilasryhmälle. Opetuskerran teoreettinen viitekehys rakentui mediakasva-

tuksesta, toimijuudesta ja vertaisarvioinnista, sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityk-

sen pohjalta. Toimijuus painottaa oppimisen prosessia, tiedon omistajuuden ra-

kentumista (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö & Rajala 2010, s. 

23-25). Digitaalisten opetusmenetelmien pedagoginen vahvuus on juuri siinä, että 

sen kautta voidaan jakaa, esitellä ja tarkastella valmiin tuotoksen lisäksi myös pro-

sessia. Oppilaiden tuottamat aineistot, esimerkiksi tässä videot, toimivat myös 

opettajan tekemän jatkuvan arvioinnin aineistona. 

 

Digitalisoituva yhteiskunta edellyttää kansalaisiltaan alati vahvempia tieto- ja vies-

tintäteknologisia taitoja, ja TVT- taitojen vahvistaminen on myös uuden perusope-

tuksen opetussuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita (POPS 2014). Opetuskokei-

lumme myötä halusimme vahvistaa digitaalisten opetusmenetelmien käyttöä koti-

talousopetuksen piirissä.  
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2 MEDIAKASVATUS OSANA OPPIMISTA 
 
 

Kun teknologian kehityksen ymmärtäminen ja käyttäminen nousevat uu-

sien kansalaistaitojen keskiöön, Kilpiö ja Markkula (2006, s. 64) toteavat, että suu-

rimpia uhkia tietoyhteiskunnan kehitykselle on väestön jakautuminen tietoteknisiä 

taitoja hallitseviin ja hallitsemattomiin. Tietoyhteiskunnan ulkopuolelle jääminen on 

todellinen uhka ja syrjäytymisen lisääjä. syrjäytymisen lisääjä. Tästä syystä kaikis-

sa perusopetuksen oppiaineissa tulee soveltaa mediakasvatuksellisia työtapoja. 

Kotitalous on laaja-alaisena oppiaineena erityisen luonteva mediakasvatuksen to-

teuttaja. 

2.1 Mediakasvatukselliset työtavat opetuksessa 

 
Median käytöllä on useita rooleja lasten ja nuorten arjessa niin oppimisesta viihty-

miseen kuin seurustelusta identiteetin rakentamiseen. (Repo & Nätti 2015, s. 107.) 

Noppari ym. (2008, s. 6) tuovat esille, että lapset saattavat olla hyviä median käy-

tössä teknisiltä taidoiltaan sekä tiedonhankinnassa, mutta esimerkiksi internetistä 

löydetyn tiedon luotettavuuden arviointi koetaan vaikeana. Vanhemmilla on erittäin 

tärkeä rooli ja vastuu lasten ja nuorten mediakasvattajina, mutta myös päiväkoti ja 

koulu ovat merkittäviä toimijoita mediataitojen kehittymisessä. (Lasten mediamaa-

ilma 2016, s. 22.)  

 

Nyyssölän (2008, s. 16) mukaan mediakasvatus kehittää medialukutaitoa, jolla 

tarkoitetaan muun muassa kykyä käyttää mediaa tiedon hankintaan ja kommuni-

kointiin, kykyä arvioida informaatioita sekä taitoa käyttää mediaa luovasti omaeh-

toiseen kulttuuriseen tuottamiseen. Mediakasvatuksen tavoitteena onkin edistää ja 

vahvistaa lasten kuin aikuistenkin valmiuksia ja taitoja mediakulttuurissa elämi-

seen (Mediakasvatusseura 2014).   

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 23) yhtenä laaja-

alaisen osaamisen tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologian osaaminen. TVT- 

taidot ovat sekä oppimisen väline että kohde. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tie-

to- ja viestintäteknologian osaamisen kehittämiseen ja sitä tulisi opettaa kaikilla 
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vuosiluokilla eri oppiaineissa sekä muussa koulutyössä.  Hallituksen kärkihankkei-

ta vuonna 2016 oli digitalisaatio ja koulun uudistaminen vuoteen 2020 mennessä. 

Tavoitteena on tarjota jokaiseen suomalaiseen peruskouluun mahdollisuus "tuto-

ropettajaan", jonka tehtävä on tukea muita opettajia myös digitaalisuuden hyödyn-

tämisessä. (Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut). 

 

Nyyssölän (2008, s. 5) mukaan yhä enemmän ryhdytty miettimään koulun oppi-

misympäristön ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Multisillan, Niemen ja Lavosen 

(2014, s. 286) mukaan oppimista voidaan tarkastella yksilön näkökulmasta, mutta 

myös osana sitä kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu. Oppimisympäristö voi 

olla myös oppimisalusta verkossa. Multisilta ym. (2014) puhuvat rajattomasta kou-

lusta, johon kuuluvat ihmiset, fyysiset ja teknologiset tilat sekä erilaisten tilojen ja 

yksilöiden väliset suhteet. Tieto päivittyy koko ajan, tiedon saatavuus on rajatonta, 

koulut ja opettajat eivät ole enää ainoa tiedonlähde. Koulun ja opetuksen tehtä-

väksi tulee oppijoiden valmentaminen elämään kehityksen pyörteissä. (Niemi & 

Multisilta 2014, s. 12 – 13.) 

 

Koulun tehtävänä ei ole opettaa vain sisältöjä vaan myös taitoja, joiden avulla op-

pilaat voivat kehittyä aktiivisiksi tiedon tuottajiksi. Kun tietoa tuotetaan, siihen liittyy 

vahvasti taito etsiä, arvioida ja valita oleellisin tietoa. Lisäksi tarvitaan taitoa perus-

tella valintoja ja muodostaa kokonaisuuksia. Tiedon tuottamiseen vaaditaan kykyä 

tehdä toisten kanssa yhteistyötä sekä taitoa hyödyntää erilaista osaamista. Tekno-

logia tarjoaa monia välineitä aktiiviseen oppimiseen. Oppilaat voivat itse tuottaa si-

sältöjä ja toimintaa, jotka kannustavat ja innostavat oppimaan lisää. Teknologia voi 

toimia tiedon ja kokemuksen jakamisessa, peleissä, kirjoittamisessa kuin musiikin 

tuottamisessa, videoiden ja elokuvien tekemisessä. Näissä oppimistilanteissa op-

pilaat ja opettaja oppivat yhdessä. (Niemi & Multisilta 2014, s. 17-18, 174.) 

 

Niemen ja Multisillan (2014, s. 178) mukaan videotarinan tekeminen on monitasoi-

nen oppimisprosessi, joka edellyttää huolellista suunnittelua, käsikirjoittamista ja 

sisältöalueen hallintaa ennen videon kuvaamista ja editointia. Viitanen, Harju, 

Niemi & Multisilta (2014, s. 187 – 209) tuovat esille digitaalisen tarinankerronnan, 

jossa kohteena voivat olla esimerkiksi oppilaille tärkeät aiheet, oppisisällöt, ajan-

kohtaiset ilmiöt ja tapahtumat. Digitaalinen tarinankerronta kehittää kriittistä ajatte-
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lua ja ongelmanratkaisua, työskentelytaitoja ryhmässä, teknologian käyttämistä, 

tiedonhakua ja -arviointia, ajankäyttöä ja organisointia. 

 

Tiedon tuottamiseen ja videon kuvaamiseen tarvittava teknologia mahtuu älypuhe-

limeen ja näin tarvittava laitteisto kulkee taskussa, aina mukana. Oppilaiden omia 

medialaitteita on mahdollista käyttää kouluissa - kun työväline on tuttu, käyttö on 

esteetöntä, sujuvampaa ja kenties luovempaa.  Koulun tulee kuitenkin varmistaa 

kaikille oppilaille mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön, sillä ketään ei 

voida velvoittaa käyttämään omaa laitetta. (Lasten mediamaailma pähkinänkuo-

ressa 2016, s. 26.) 

 

2.2 Oppijan toimijuuden tukeminen 

 
Toimijuus nivoutuu tiiviisti yhteen opetuskokeilumme taustalla olevan sosiokon-

struktivistisen oppimiskäsityksen kanssa. Sosiokonstruktiivisuus tarkastelee 

ihmisen koko toimintaympäristöä, siihen liittyviä tilanteita, osallistumista, vuoro-

vaikutusta ja toiminnassa käytettyjä välineitä sekä korostaa oppimisen yhteisöl-

listä, yhteistoiminnallista ja sosiaalista luonnetta. Toimijuuden ytimessä on taito 

kysyä ja tarjota apua – mistä saan tarvittavaa lisätietoa, tai missä asioissa mi-

nun osaamiseni on sellaisella tasolla, että voin tarjota sitä muille? (Kauppila 

2007, s. 48; Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö & Rajala 2010, s. 

23-25.) 

 

Jotta oppijan toimijuutta voidaan kehittää, pitää hänet nähdä aktiivisena subjek-

tina, ei ainoastaan opetuksen kohteena. Palkitsemalla aktiivisesta toimijuudesta 

ja ideoista julkisella tunnustuksella opettaja vetäytyy itse keskiöstä ja antaa ti-

laa rohkaisten oppilaita aktiivisuuteen. OPS 2014 määrittelee oppimisen tapah-

tuvan eritoten toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten, yhteisöjen ja op-

pimisympäristöjen välisissä vuorovaikutuksissa. (Kumpulainen ym. 2010, s. 27; 

POPS 2014, s. 17)  
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Osallistavalla pedagogiikalla on iso rooli toimijuuden toteutumisessa.  Edelly-

tyksenä on ympäristön luominen, jossa lapset saavat olla aktiivisia ajattelijoita 

ja toimijoita. Opettajan ja oppilaan roolit joudutaan miettimään uudelleen. Istuu-

ko opettaja tiukasti pöytänsä takana vai liikkuu aktiivisesti luokassa? Saavatko 

oppilaatkin kirjoittaa taululle, tai hakea tarvikkeet varastosta/kaapista? Hyväk-

sytäänkö esitettyihin kysymyksiin vain yksi oikea vastaus? Näillä valinnoilla on 

merkitystä siihen, miten oppija näkee itsensä suhteessa oppimisprosessiin. Ar-

vioijan sijaan opettaja on enemmän yhteistyökumppani ja oppijan taitojen kehit-

tyminen nähdään tiedon lisääntymistä tärkeämpänä (Hakkarainen, Lonka & 

Lipponen 2008, s. 102; Kumpulainen ym. 2010, s. 51).  

 

Yksipuolisilla menetelmillä tai kontekstistaan irrallaan tapahtuvassa opetukses-

sa syvää, käsitteellistä muutosta tuottavaa oppimista ei välttämättä tapahdu 

(Hakkarainen ym. 2008, s. 100). Millaisella tiedolla on merkitystä koulussa? Jos 

opettaminen tapahtuu ainoastaan oppikirjan kappaleiden mukaisessa hierarki-

assa ja järjestyksessä, yhteys koulussa opitun ja arkitiedon välille ei välttämättä 

synny. Oppilaiden omien kokemusten ja tiedon hyödyntäminen opetuksessa 

auttaa ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja kokonaisuuksia laajemmin (Kum-

pulainen ym. 2010, s. 52.)  

 

Arvioitaessa lopputulosta on huomioitava, että tuotoksen ei tarvitse ole mitään 

konkreettista, se voi olla esimerkiksi keskusteluissa syntyvä oivallus. Opettajal-

la on tärkeä rooli tasavertaisen, erilaiset tarpeet huomioon ottavan ilmapiirin ja 

vuorovaikutuksen luomisessa. On tärkeää, että oppilas saa mahdollisuuden ja 

rohkaisua kulkea kohti aktiivista, osallistavaa oppimista. (Kumpulainen ym. 

2010, s. 52, 55-56.) 

 

2.3 Vertais- ja itsearviointi oppimisen tukena  

 
Atjonen (2007) kuvaa vertaisarviointia yhtenä itsearvioinnin muunnelmana, jossa 

keskitytään pienryhmän muiden jäsenten tai työparin työskentelyn kommentoimi-

seen. Se perustuu yhteistoiminnallisuuteen, jossa opiskelijat voivat tukea toistensa 
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oppimista. Atjonen viittaa Racen ym. (2005, 131-132) tutkimukseen, jonka mukaan 

vertaisarviointia tulisi käyttää, sillä opiskelijat joka tapauksessa tekevät sitä koko 

ajan - näin opiskelijat ymmärtävät paremmin arviointikulttuuria. Opiskelijat oppivat 

syvemmin, jos he tuntevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa oppimiseensa. 

Yksi syvimmistä oppimiskokemuksista saavutetaan arviointia tekemällä, vertaisar-

viointi mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen myös toistensa onnistumisista. Toi-

sen työtä seuraamalla on helppo huomata puutteet omassa toiminnassa. Mikäli 

arviointia tehdään joka päivä, voidaan tehostaa oppimista. Vertaisarviointi mahdol-

listaa myös opiskelijoiden oppimisen toisen tekemistä virheistä, opiskelija tulee tie-

toiseksi siitä, miten ei kannata toimia. Vertaisarvioinnin antaminen on vaativaa (At-

jonen 2007, 86-87.) 

 

Toppingin (2009) mukaan vertaisarvioinnissa on kyse siitä, että vertaisarvioinnin 

aikana oppilaat pohtivat vertaistensa esityksen tai tuotoksen tasoa, laatua ja ar-

voa. Vertaisarvioinnin (engl. peer assessment) avulla voidaan toteuttaa arviointiin 

liittyvää eettistä vastavuoroisuuden periaatetta, jakamalla omia ajatuksiaan toisel-

le, saa myös toiselta ajatuksia itselleen. Vertaisarvioinnilla tavoitellaan tasa-

arvoisuutta, kun arviointiin osallistuu opettajan ohella myös toiset oppilaat. (Atjo-

nen 2007, 81.) 

 

Oppilaan arvioinnin tehtävänä perusopetuslain mukaan on ohjata ja kannustaa 

opiskelua sekä kehittää oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin. Opetuksessa pyri-

tään kehittämään oppilaan itsearviointitaitoja antamalla mahdollisuuksia oppimisen 

ja opinnoissa menestymisen pohdintaan. Oppilaita ohjataan pohtimaan omaa op-

pimistaan sekä yksilönä että ryhmänä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat opintojen edis-

tymiseen. Opettajan tehtävä on auttaa oppilaita ymmärtämään tavoitteet sekä löy-

tämään parhaat toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi. Itsearvioinnin ja ver-

taisarvioinnin tulisi olla vuorovaikutteista, jatkuvaa ja monipuolista. Oppilaan oppi-

misidentiteetti rakentuu itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kautta ja siksi arviointi tu-

lee olla kannustavaa. On myös hyvä tuoda esille, miten eri tavoin oppilas voi saa-

vuttaa oppimistavoitteet. Molemmat arviointitavat ovat kiinteä osa oppimisproses-

sia. (OPS 2014) 

 



 7 

Itsearviointi antaa oppilaalle mahdollisuuden vaikuttaa omaan oppimiseen-

sa, muodostamaan oppimistavoitteita ja hankkimaan tietoa näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi, sekä arvioimaan ja kehittämään  omia ratkaisuja.  Reflektiivisyys 

liittyy kiinteästi itsearviointiin, kykyyn ymmärtää ja pohtia omaa toimintaansa eri 

näkökulmista sekä tarvittaessa muuttaa sitä. Itsearviointi on vaativa arviointitapa, 

eikä sitä opita hetkessä, tämän vuoksi oppilaita tulee tukea. Atjosen mukaan it-

searviointi voi onnistua vain siinä tapauksessa, että oppilaat tehdään tietoisiksi ky-

seisen tehtävän arviointikriteereistä ja että heitä rohkaistaan vaikuttamaan omaan 

oppimiseensa. (Atjonen 2007, 81-85.) 
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3 VIDEOKIRJASTO KOTITALOUSOPETUKSEN VÄLINEENÄ 
 
 
Koulun odotetaan heijastavan yhteiskunnan kehitystä ja vastaavan sen asettamiin 

muutosvaatimuksiin. Kun sähköisten palvelujen yhteiskunnassa toimiminen edel-

lyttää merkittäviä tietoteknisiä taitoja, on koulujen tehtäväksi tullut näiden uusien 

välttämättömien kansalaistaitojen oppimisen turvaaminen. Kotitalousopetuksen 

vahvaa siirtovaikutusta koulun ja kodin välillä on hyvä hyödyntää. 

 

3.1. Opetuskokeilun suunnittelun yhteiset periaatteet     

Uusi opetussuunnitelma (POPS 2014) vahvistaa laaja-alaisen tieto- ja viestintä-

teknologisen osaamisen peruskoulun tavoitteeksi: Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

(L1) ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) ovat uuden opetussuunnitel-

man keskeisiä laaja-alaisia kokonaisuuksia. TVT-taidot ovat oppimisen kohteena 

ja välineenä. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdolli-

suus kiireettömään työskentelyyn ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppi-

maan oppimisen kehittymistä ja luovat pohjan elinikäiselle oppimiselle. (POPS 

2014. s. 23.) 

Suunnittelimme opetuskokeilumme uuden opetussuunnitelman mukaisesti liittyen 

mediakasvatukseen, toimijuuteen ja vertaisarviointiin, sekä korosta-

maan vuorovaikutuksen merkitystä. Opetusvideoiden rakentaminen tiedonhankin-

nasta suunnittelun ja tiedon jäsentämisen kautta valmiiksi tuotokseksi vahvistavat 

niin oppilaan mediakriittisyyttä kuin myös tiedonkäsittely-, ja yhteistyötaitoja.  

 

Opetuskerran tavoitteeksi tuli tutustua kodinkoneiden turvalliseen käyttöön sekä 

puhdistamiseen, lisäksi tavoitteena oli herättää ajatuksia siitä, miksi laitteita tulisi 

huoltaa ja puhdistaa. Ruoanvalmistus jätettiin tarkoituksella opetusvideoinnin ai-

heista, koska koimme, että internet on tulvillaan kokkivideoita, mutta kodinkonei-

den käytöstä ja huollosta on vaikeampi löytää ohjeistusta –  varsinkaan seitsemäs-

luokkalaisia motivoivalla toteutuksella. Suunnittelimme opetuskerran toteutuksen 

niin, että ensin valmistetaan ruokaa, jonka luonnollisena seurauksena tulee laittei-

den puhdistaminen. 
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Myös kotitalouden ainekohtaisesta opetussuunnitelmasta löytyy opetuskokei-

luamme tukevia tavoitteita. Yhtenä sen tavoitteita on ohjata ja rohkaista oppilasta 

valitsemaan ja käyttämään erilaisia työvälineitä. Lisäksi tavoitteena on muun mu-

assa ohjata oppilasta suunnittelemaan omaa ajankäyttöään sekä työn edistymistä, 

työskentelemään vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa sekä käyttämään 

tieto-ja viestintäteknogisia välineitä. (POPS 2014. s. 438.) 

 

Opetuskokeilun taustalla vaikuttava sosiokonstruktiivinen ote pohjautuu uuden 

opetussuunnitelman oppimiskäsitykseen (2014, s.17.), jonka mukaan “oppilas on 

aktiivinen toimija”.  Aktiivisena toimijana hän oppii asettamaan itselleen tavoitteita 

ja ratkaisemaan ongelmia niin itsenäisesti kuin vuorovaikutuksessa toisen oppi-

laan kanssa. (POPS 2014. s. 17.) 

 

3.2.  Opetuskokeilun toteutus  

 
Opetuskokeilu toteutettiin eteläsuomalaisessa peruskoulussa 7. luokan kotitalou-

den opetusryhmissä. Kotitalousopetus kyseisessä koulussa on erittäin oppilasläh-

töistä, ja oppilailla onkin hyvin aktiivinen ja itsenäinen rooli tunneilla. Tämä mah-

dollisti opetuskokonaisuuden ja toteutuksen suunnitteluun runsaasti vapautta. En-

nen opetuskertaa seurasimme ja havainnoimme opetettavia ryhmiä niin kotitalous-

tunnilla kuin koulun arjessakin.  

 

Oppilaiden tehtävänä oli pienryhmissä suunnitella ja kuvata opetusvideo satunnai-

sesti heille valikoituneesta aiheesta. Pohjatunnit, eli videoinnin harjoittelun toteu-

timme hieman suppeampana, ryhmistä riippuen aiheina olivat joko kenkien hoito 

tai uunin puhdistus. Tässä luvussa kerromme opetuskokeilun varsinaisesta toteu-

tuksesta kahden opetusryhmän osalta, aiheina kodinkoneiden hoito ja puhdistus. 

Ensimmäisestä opetusryhmästä (X) vastasi kaksi harjoittelijaa ja toisen ryhmän (Y) 

opetuksesta vastasi kolme harjoittelijaa. Toisessa ryhmässä oli oppilaita 15 ja toi-

sessa 16. Opetuskertojen pituus oli 3x45min. Opetusryhmien toteutukset poikkesi-

vat vain hieman toisistaan, tavoitteet ja opetusmenetelmä olivat samat.  
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Työskentely tapahtui opetusharjoittelijoiden uudelleen arpomissa, kolmen - neljän 

oppilaan ryhmissä, ja oppilaat saivat valita luokasta tai sen ulkopuolelta mieleisen-

sä työskentelypaikan. Oppilaat saivat kuvata videon haluamallaan laitteella sekä 

käyttää editointiin heille mieluisaa ohjelmaa. Olimme kuitenkin etukäteen tutustu-

neet yhteen editointiohjelmaan (Quick GoPro - tiedot: https://quik.gopro.com/en/, 

ladattavissa: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay ), 

jotta osaisimme auttaa, mikäli oppilaat kaipaisivat apua editointiohjelman valinnas-

sa ja sen käytössä. Kaikki videoiden editointiohjelmat noudattavat kuta kuinkin 

samaa periaatetta, jonka vuoksi niiden käyttö on helppoa ja yksinkertaista.  

 

3.2.1 Oppilasryhmä X  

Koska videointi työmenetelmänä ei ollut meille tuttu, toteutimme harjoituksena ja 

pohjatuntina videointikokeilun, jonka  aiheena oli kenkien hoito. Pohjatunnilta oppi-

lailta ja ohjaajilta saadun palautteen perusteella varmistuimme tuntisuunnitel-

mamme toimivuudesta myös haastavamman kodinkoneen hoito -opetuskerran to-

teutuksen suunnitteluun (Liite 1). Pitkällisen pohdinnan jälkeen kodinkoneiksi vali-

koituivat uuni, mikro, sähkövatkain, pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Tutustuim-

me etukäteen valittujen kodinkoneiden käyttöohjeisiin ja varmistimme että luokasta 

löytyy kaikki tarvittavat välineet niiden puhdistamiseen. 

 

Pyykinpesukoneryhmää lukuun ottamatta ryhmät valmistivat suolaiset ja makeat 

tarjottavat koko ryhmälle, joten suunnittelimme tarkoitusta palvelevan ruokakoko-

naisuuden. Uunia puhdistava ryhmä valmisti kinkkumunakasrullan, mikrossa val-

mistettiin suklaakakku ja sähkövatkain/sauvasekoitinryhmä valmisti kakulle mar-

jamelban ja vaniljakastikkeen. Ruokalajien valinnassa haluttiin hyödyntää kotita-

lousluokan ruoka-ainevarastojen ylijäämiä. 

 

Oppilaat olivat käyttäneet pohjatunnilla videoiden kuvaamiseen ja editointiin omia 

puhelimiaan hyvällä menestyksellä, mutta päätimme kuitenkin tunnin sujuvuuden 

varmistamiseksi varata luokkaan koulun iPadit ja ladata niihin valmiiksi toimivat 

editointiohjelmat. Koska oppilaat tiesivät jo pohjatunnin perusteella, että videointia 

jatketaan, halusimme tunnin alkuun yllätyselementin motivointikeinoksi. Päätimme 

jakaa ryhmille videoiden aiheet QR- koodien kautta - pöydille oli jaettu iPadit val-
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miina, ja ryhmille arvottiin papereilla olevat QR-koodit. Tehtävänannot pysyivät siis 

yllätyksenä siihen asti, kunnes QR-appi oli löytynyt tabletilta, ja oma ohje saatu 

avattua. Esimerkki QR-koodin takaa auenneesta ohjeistuksesta liitteenä. (Liite 2). 

Ohje QR-koodien tekoon löytyy mm. osoitteesta:  https://www.the-qrcode-

generator.com.  

 

Tarkempana ohjeistuksena annoimme ainoastaan työvaiheet: tiedonhaku laitteista 

(käyttöohjeet, e-oppikirja internet, oppikirjat luokassa, kokemus..), tietojen pohjalta 

videokäsikirjoitusten suunnittelu, videon kuvaus ja editointi. Tiesimme aiemman 

kokemuksen perusteella, että niukkakin ohjeistus riittäisi mainiosti ryhmän kanssa, 

emmekä myöskään halunneet rajata oppilaiden omaa näkemystä ja ideointia.  Ai-

kataulu (3x45 min käytettävissä ) annettiin suuntaa-antavasti: ensimmäinen oppi-

tunti tiedonhakuun ja käsikirjoitukseen, toinen kuvaamiseen ja editointiin. Viimei-

sen oppitunnin lopuksi videot palautettiin luokan omaan e-oppikirjan kansioon, ja 

ne katsottiin yhdessä ruokailun aikana. 

 

 

 
Kuva 1. Videokäsikirjoitus (kenkien puhdistus ja hoito). 
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Tunnelma oli hyvä, ja kaikki ryhtyivät innolla toimeen.  Käsikirjoitusvaiheessa kier-

telimme ryhmissä ja keskustelimme videoinnin tärkeistä vaiheista. Samalla pys-

tyimme varmistamaan, että työskentely oli lähtenyt oikeaan suuntaan. Oppilaiden 

työskentelyä oli mahtava seurata, käsikirjoitukset olivat uskomattoman seikkape-

räisiä.  

 

  
 
Kuva 2. Hyvin suunnitellun käsikirjoituksen mukaan oli helppo edetä. 
 
 
Opetusvideoista tuli mahtavia, tekijät saivat raikuvat aplodit ja kehut. Jos olisimme 

antaneet tarkat ohjeet videoiden sisältöön tai vahtineet tuleeko niihin varmasti 

kaikki oleellinen tieto, paljon suuria oivalluksia, uskallusta ja luovuutta olisi jäänyt 

toteutumatta. 

 

Oppilaiden palautteen perusteella editointivaiheeseen olisi voinut varata enemmän 

aikaa, jotta he olisivat voineet keskittyä enemmän videon visuaaliseen ilmeeseen. 

Tämä kertoo hienosti tiedon omistajuuden rakentumisesta ja vahvistumisesta työn 
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edetessä. Lopputulokseen haluttiin panostaa kaikissa ryhmissä. Ongelmia aiheut-

tivat iPadien liian täydet muistit ja sen vuoksi ohjelmat toimivat editointivaiheessa 

hitaasti. Tämä oli toisaalta jo tiedossa etukäteen, mutta yhteiskäytössä olevien 

iPadien muistin tyhjentäminen ei ollut mahdollista. Ryhmät selvittivät lataus- ja edi-

tointivaiheen ongelmia luovasti ja rakentavassa ryhmien välisessä yhteistyössä.  

 

Tunnin lopuksi ryhmät täyttivät suunnittelemamme itsearviointilomakkeen, jossa 

arvioivat oman työskentelynsä sujuvuutta hymiöiden määrällä sekä kirjallisella pa-

lautteella (Kuva 3). 

 

 
                   Kuva 3. Itsearviointia hymiöiden avulla. 
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3.2.2. Oppilasryhmä Y   

Ennen opetuskertaa seurasimme sekä havainnoimme opetettavia ryhmiä niin koti-

taloustunnilla kuin koulun arjessakin.  

 

Ennen varsinaista opetuskertaa, olimme oppilaiden kanssa harjoitelleet opetusvi-

deoiden kuvaamista sekä editointiohjelmien käyttöä oppituntien aikana. Tällöin ta-

voitteena oppilailla oli uunin puhdistaminen ja sen työvaiheiden kuvaaminen vide-

olle. Varmistimme, että e-oppikirjan sivuilta löytyy oppilaille valmis kansio videon 

palautusta varten. Emme varanneet oppilaille koululta tablettitietokoneita videointia 

varten, koska oppilaat olivat ilmoittaneet halukkuutensa käyttää videoinnissaan 

älypuhelimiaan. Tutustuimme etukäteen oppitunneilla käytettävään teknologiaan, 

sekä kodinkoneiden käyttöohjeisiin, sekä varmistimme, että kotitalousluokasta löy-

tyy kaikki tarvittava materiaali opetuskertaa varten.  

 

Tunnin alussa heijastimme älytaululle uudet opetusryhmät, tunnin aikataulusta 

muutaman tärkeän kellonajan sekä arvioinnin kohteet (vuorovaikutus, ryhmätyö-

taidot). Motivointikeinona toimi vanhempainilta, jonka teemana oli elokuvailta, op-

pilaiden kuvaamista opetusvideoista. Opetus ajoittui pääsiäisviikolle, jonka vuoksi 

piilotimme tehtäväkortit kotitalousluokkaan ajatuksena “pääsiäismunajahti”. Tehtä-

väkorteista selvisi jokaisen ryhmän videon aihe, näin oppilaille valikoitui aihe sa-

tunnaisesti eikä opettaja ollut niitä ennalta määritellyt. Tehtäväkortteihin sisältyi ai-

na jokin pieni ruuanvalmistus tehtävä, jonka valmistuksessa käytettiin kodinkonet-

ta, josta ryhmän tuli kuvata opetusvideo. Opetusvideossa tuli esitellä kodinkoneen 

puhdistusta ja käyttöä. Esimerkki jaetuista tehtäväkorteista liitteenä (Liite 3). 

 

Ensimmäisen oppitunnin aikana oppilaiden tehtävä oli tutustua tehtäväkortissa 

määriteltyyn aiheeseen, etsiä aiheesta tietoa, niin oppikirjoista kuin Internetistä, 

sekä suunnitella työnjako ryhmän jäsenten kesken. Tämän jälkeen oppilaiden tuli 

kirjoittaa käsikirjoitus videon kuvaamista varten, erityisesti painotimme kriittisten 

kohtien huomioimista, esimerkiksi monitoimikoneeseen liittyvät turvallisuuskysy-

mykset. Oppiminen oli tässä vaiheessa itsenäistä tiedonhakua ryhmän jäsenten 

kesken.  
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Seuraavan oppitunnin aikana jatkettiin käsikirjoituksen tekemistä, sekä suunnitel-

tiin aikataulu, jonka mukaan työskentelyä jatkettiin. Tämän jälkeen oppilaat siirtyi-

vät itsenäisesti ruoanvalmistustehtäviin, sekä kuvaamaan opetusvideoita (Kuva 4). 

Kuvaamisen jälkeen videoiden editointivaiheessa painotimme kriittisten kohtien 

esiin tuomista videoilla sekä videon visuaalisen ilmeen merkitystä. Tunnista tehty 

tuntisuunnitelma liitteenä (Liite 4). 

 

 
 
                    Kuva 4. Mäntysuovan kuplimista odotellessa. 
 
 

Viimeisen oppitunnin aikana videot tuli palauttaa editoituna määräaikaan mennes-

sä e-kirjan palautuskansioon. Oppitunnin aikana valmistuneet ruoat katettiin nou-

topöytään ja ruokailu tapahtui yhdessä syöden pitkän pöydän ääressä. Ruokailun 

lomassa katselimme oppilaiden kuvaamia opetusvideoita. Tunnin lopuksi kysyim-

me oppilailta oppitunnin fiiliksiä. Oppilaiden tuli kertoa toiminnallisesti päivän fiilik-

sistä esimerkiksi menemällä kyykkyyn, jos päivä oli tylsä ja vastavuoroisesti nous-

ta varpailleen, jos päivä oli onnistunut.  

 

Olimme suunnitelleet keräävämme oppilailta palautetta oppitunnista palautelo-

makkeen avulla, mutta tiukasta aikataulusta johtuen, emme ehtineet palautetta 

heiltä lomakkeen avulla keräämään. Päätimme, että palaute kerätään oppilaita 

seuraavan oppitunnin alussa.  
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3.3. Yhteenveto 

 
Opetuskokeilu onnistui mielestämme molemmilla ryhmillä hyvin. Oppilaat olivat in-

nostuneita sekä motivoituneita työskentelyyn. Vaikka opetusvideoiden kuvaaminen 

oli heille entuudestaan tuttu opetusmenetelmä, tuntui se innostavan oppilaita edel-

leen. Opetuskokeilun avulla oppilaat oppivat käyttämään ja puhdistamaan erilaisia 

kodinkoneita, sekä hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen tukena.  

 

Mielestämme opetuskokeilulle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Oppilaat sai-

vat kuvattua opetusvideoihin hienosti työvaiheiden oikean järjestyksen sekä niihin 

liittyviä kriittisiä kohtia. Lisäksi he ymmärtävät, miksi kodinkoneita tulisi huoltaa se-

kä puhdistaa säännöllisesti. Opetuskokeilussamme toteutuivat mielestämme hyvin 

myös perusopetuksen opetussuunnitelman asettamat tavoitteet tieto- ja viestintä-

teknologian hyödyntämisestä opetuksessa sekä oppilaan osallisuus aktiivisena 

toimijana (POPS. 2014. s. 17). 

 

Yksi tärkeimmistä opeista meille oli se, että opetusmenetelmien tulisi tukea oppi-

laiden itsenäistä ja aktiivista tiedonhankintaa. Ohjata oppilaita aktiiviseen toimin-

taan sekä tiedon tuottamiseen, jossa oppilaat asettavat itse oppimiselleen tavoit-

teet, ja kasvattaa näin oppilaita itsenäisinä toimijoina (Kauppila. 2007. s. 48). 

Opettajan tehtävänä on ensin luoda mielekäs oppimistehtävä, siihen soveltuva 

oppimisympäristö ja lopulta toimia oppimisen ohjaajana, mahdollistaen näin oppi-

laslähtöisen oppimisen. 

 

Opeta toisin -tavoite toteutui mielestämme hyvin, sillä emme olleet aiemmin käyt-

täneet videointia opetusmenetelmänä. Opetuskokeilussamme yhdistyi niin yhdes-

sä tekeminen kuin tieto- ja viestintäteknologian käyttö oppimisen tukena, sekä eri-

laisten kodinkoneiden käyttö, joka on osa kotitalouden ainekohtaisen opetussuun-

nitelman tavoitteita (POPS. 2014, s. 438). 

 

Opetuskokeilussa korostui oppilaslähtöisyys sekä vuorovaikutus. Tavoitteena oli, 

että oppilaat etsivät itse tietoa Internetistä, oppikirjoista, sekä hyödynsivät aiemmin 

opittua.  Näin opetuskokeilu tuki erilaisia oppijoita, koska tavoitteet oppimisella tu-

livat oppilaita, jolloin he saivat muokata tehtäväänsä oman taitotason mukaiseksi. 
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Opetuskokeilumme huipentui vanhempainiltaan, jossa oppilaiden kuvaamia ope-

tusvideoita esiteltiin oppilaiden perheille. Tämän lisäksi oppilaat olivat valmistaneet 

vanhempainiltaan herkkuja tarjottavaksi. Vanhemmat ilahtuivat nähdessään oppi-

laiden kuvaamia opetusvideoita. Vanhempainillan tavoitteena oli esitellä uuden 

opetussuunnitelman opetukselle erityisesti kotitalousopetukselle asetettuja tavoit-

teita, kuten tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuskäytössä. Samalla 

toimme vanhemmille näkyväksi sen, että kotitalous oppiaineena on paljon muuta-

kin kuin ruuanlaittoa ja leivontaa.  
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4. POHDINTA 
 

Uusi opetussuunnitelma kannustaa toimintakulttuuriin jossa painottu-

vat yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja monipuolisten työskentelymenetelmien 

merkitys. Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöä, ja salliva, kiireetön ilmapiiri 

mahdollistaa yhdessä oppimisen. Kouluyhteisön yhteisesti rakentamassa toiminta-

kulttuurissa kannustava vuorovaikutus rohkaisee kokeiluun ja luovuuteen, kannus-

taa toiminnallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. Luovuuteen kannustaminen ja 

sen salliminen mahdollistaa siirtymisen luokkahuoneen rajojen ulkopuolelle, mui-

hin koulun tiloihin, ulos, tai kokonaan toisiin oppimisympäristöihin. (POPS 2014, s. 

27.) Harjoittelukoulussamme, ja erityisesti ohjaavan opettajan tunneilla tämä toteu-

tui tavalla, joka teki meihin kaikkiin lähtemättömän vaikutuksen.  

 

Harjoittelukoulun kotitalousluokan toimintakulttuuri oli vahvasti teknologiamyöntei-

nen ja oppilaslähtöinen, joten oppilaat olivat myös tottuneet toimimaan sen mukai-

sesti. Tämän ansiosta meidän oli mahdollista kokeilla rohkeasti oppilaiden toimi-

juutta vahvistavia menetelmiä opetuksessa. Olemme tietoisia siitä, että kouluissa, 

joissa digilaitteita ei ole käytetty aiemmin, videoinnin toteutus saattaisi vaatia 

enemmän etukäteisvalmisteluja editointiohjelmiin tutustumisena. Nuoret elävät kui-

tenkin median maailmassa, älylaitteiden käyttö on heille luontevaa, joten heidän 

osaamistaan kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös kotitalouden tunneilla, ja ot-

taa huomioon suunnittelussa. Diginatiivien taidot ja luovuus on valtava voimavara, 

joka vain odottaa valjastamista hyötykäyttöön.  

 

Kilpiö ja Markkula (2006, s. 68-69) korostavat, että teknologian valinta opetuskäyt-

töön pitää perustua tarkoituksellisuuteen ja kriittisyyteen, eli sen pitää menetelmä-

nä tuoda pedagogista lisäarvoa opetukseen. Teknologian ei pidä olla itseisarvo 

opetuksessa, vaan yksi väline, näkökulmien avartaja ja motivoiva lisämauste mui-

den menetelmien rinnalla. Parhaimmillaan digitaalisten menetelmien monipuolinen 

hyödyntäminen saisi aikaan syvällistä oppimista ja uusien yhteyksien oivaltamista, 

kokemuksen tiedon omistajuudesta. Jatkuvan arvioinnin mahdollistamisen lisäksi, 

digitaalisten opetusmenetelmien pedagoginen vahvuus on juuri siinä, että sen 

kautta voidaan jakaa, esitellä ja tarkastella valmiin tuotoksen lisäksi myös proses-

sia (Seudullinen tvt-suunnitelma 2014-2020).  
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Oppilailta ja ohjaajalta saadun palautteen perusteella toteamme, että videointi 

opetusmenetelmänä toimii mainiosti, kun sitä käytetään satunnaisesti tai esimer-

kiksi osana jotakin projektityötä. Monipuolinen menetelmien käyttö on kotitalous-

opetuksessakin välttämätöntä ja toimii motivoivana opetuksen rikastuttajana. Tä-

män kokemuksen innoittamana tulemme ehdottomasti sisällyttämään videoinnin 

osaksi omaa opetustamme ja oppilaan toimijuuden vahvistaminen tulee toimimaan 

lähtökohtana kaikelle tulevan opetuksemme suunnittelulle. 

 

Kaikki kevään ainedidaktiset projektit esiteltiin Helsingin yliopiston Minervatorilla 

8.5.2017. Paikalla oli harjoittelun ohjaajia monista kouluista ja muiden vuosikurs-

sien kotitalousopettajaoppilaita. Yhdeksän upean ja innostavan toteutuksen kes-

kellä videokirjastomme ihastutti kuulijoita erityisesti kompaktilla aikataululla, ja op-

pilaslähtöisyydellä. Opetusvideoita nähtyään monet kertoivat vaikuttuneensa siitä, 

että kokonaisuus oli todella toteutettu vain yhden opetuskerran aikana. Vilkasta ja 

innostunutta keskustelua herätti myös videoinnin tarjoama mahdollisuus tarkastel-

la oppilaan työskentelyn koko prosessia, ei pelkästään lopputulosta. Palkitsevinta 

meille opiskelijoille oli kuitenkin kuulla, miten esityksemme hälvensi kuulijoissa ais-

tittavaa digilaitteiden käytön pelkoa, ja rohkaisi niiden käyttöön kotitalousopetuk-

sessa. Opettajan ei tarvitse osata ja tietää kaikkea; oppilaiden tietotaidon, innok-

kuuden ja luovuuden hyödyntäminen ja tukeminen olivat opetuskokeilumme me-

nestyksen ydin.   
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SUMMARY 
 

The overall theme of the year 2017 Didactic Development Project in Home 

economics education was to Teach Differently! This slogan encourages the 

teacher trainees to creatively experiment with new teaching and learning methods 

and to step out of their own familiar comfort zone. We decided to develop and ex-

periment a teaching method previously unknown to us, namely using video-clips 

as a learning tool. This means that the students design, write manuscript and 

shoot the short video on a given theme raised from the curriculum. Their task is to 

keep the designed video pedagogical so that the peers will learn new things by 

watching it.  

The continuously digitalizing society demands increasingly stronger information 

and communication technology skills from its citizens. The strengthening of one’s 

ICT competence is also one of the key objectives of the Finnish national core cur-

riculum and can be regarded as one of the key competences for lifelong learning. 

With our learning experiment, we wanted to strengthen the use of digital teaching 

methods, i.e. producing own video-clips, in the frames of home economics educa-

tion.  

The Video Library-experiment consisted of producing the teaching videos and it 

was designed to be implemented during only one home economics lesson (3 x 

45min). More importantly, we wanted the whole concept would be possible to be 

executed by just one teacher in the future lessons. On the other hand, the experi-

ment can be expanded and a wider cross-curricularcooperation is easily develo-

ped and achieved if the home economics teacher wishes to do so.  

The teaching experiment was carried out in a southern Finnish school for two diffe-

rent 7th class pupils. The planning was done in accordance with the national core 

curriculum outlining media education, pupils’ active agency and peer review, with 

an emphasis on the importance of interaction. The whole process of making the 

teaching videos - from information acquisition through information analysis to the 

finished product - reinforces student's media literacy, their critical thinking, as well 

as information processing and collaboration skills.  
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The subject-specific aim of the lessons was to familiarize pupils with the safe use 

and cleaning of home appliances. The appliances selected were therefore: an 

oven, a microwave, a mixer, a food processor, a washing machine, and a tumble 

dryer. In some groups of students, food preparation was the natural starting point 

as it would logically result in the need to clean the appliance used in food prepara-

tion.  

For extra motivational purposes and for adding a playful element into the lessons, 

the groups got their video themes through randomly distributed QR codes, and in 

the other group through an Easter egg hunt. One of the biggest strenghts of this 

learning task is to understand that regarding the videos produced, the only limitati-

on was the creativity of the groups themselves. We did not limit the specific con-

tent or the length of the video. The instructions given to the students provided only 

the basics: 1) how to do the background data research (manuals, e-book, text-

books in the classroom, previous experience etc.), 2) how to write the video ma-

nuscript based on the gathered data, and 3) how to film and edit the video. Only 

an approximate timetable was given: the first lesson for data gathering and ma-

nuscript, second and third for filming and editing. At the end of the third lesson the 

videos were downloaded to the own e-book folder of the class, and they were vie-

wed together during dining.  

Based on our experiences, the teaching experiment was a success with both 

groups of students. They were enthusiastic and motivated to work. They really en-

joyed the novelty of the learning task. Although video as a method of learning was 

already familiar to some, it was still engaging to all of the students. In our joint ref-

lections, we concluded that the goals set for this teaching experiment were met as 

planned and beyond. Correct work sequences and key points were present in the 

videos thus teaching others the proper way to use the appliances. The group as a 

whole also learned why a regular maintenance and cleaning of household applian-

ces is important.  

One of the most important lessons to us as future home economics teachers, was 

the realization that teaching methods should always strongly support the pupils' 

independent and active knowledge acquisition, active agency. In this teaching ex-

periment, pupils’ orientation and interaction were emphasized. Thus, it supported 
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different learning types because the focused goals for learning came from the pu-

pils themselves, and they were able to adapt their plans and manuscripts to their 

own skill levels.  

The working ethos in the classroom was strongly technology- and student-

oriented. We are aware that in schools where digital devices have not been used 

as much as in our school, the implementation of this kind of video-assignment may 

require more advance preparation for the teacher, e.g. familiarizing oneself to dif-

ferent editing programs. However, youngsters live in a world of media, thus the 

use of ICT is natural for them, so their expertise is definitely worth utilizing in a 

classroom setting and planning. Diginative skills and pupils´ creativity are tremen-

dous inexhaustible assets only awaiting to be harnessed for pedagogic use.  

Based on the feedback from the pupils and from our supervising teachers, we 

found out that designing and making pedagogical videos works well when used 

occasionally or as a part of larger projects. The versatile use of teaching methods 

is essential also in home economics education and the various enrichments of the 

pedagogic approaches will be highly motivational for both the teacher as well as 

for the pupils .  

After seeing some of the videos our pupils had made at Minervatori-meeting held 

at the Helsinki University, many of our colleagues were impressed that the whole 

concept was executed during one lesson. Also, the fact that the video making as a 

learning method offers the teacher a chance to evaluate the whole process of the 

pupils' work, not just the outcome, was a source of great inspiration for many. The 

most rewarding for us students, however, was to hear how our project encouraged 

the use of digital devices in home economics education. Neophobia is futile. The 

teacher does not have to know everything; encouraging and utilizing the pupils' 

know-how, enthusiasm and creativity was the key to the success of our experi-

ment. 
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LIITTEET 

 

Liite 1.  Tuntisuunnitelma, Opetusryhmä X 
 
TUNTISUUNNITELMA	29.3.2017	Ad-Projekti:	Videokirjasto	
	
A)	Perustietoja	
	
Ohjaaja:		
Koulu:		
Luokka:		
Opetusaika:	12.20-14.50	
Keskusteluaika	normaalikoulussa:	To	23.3	klo:15-16.30	
Opetuskerrasta	vastuussa:	Riikka	Hurtig,	Johanna	Vähäkangas	
	
Havaintoja	ryhmästä:	
Olemme	ohjanneet	ryhmää	edellisellä	viikolla,	opetuskerran	aiheena	oli	kenkähuolto	ja	opetusvideoiden	te-
keminen	aiheesta.	Emme	ole	päässeet	seuraamaan	ryhmää	muiden	aineiden	oppitunneilla.	Koska	tapasim-
me	ryhmän	kunnolla	ensimmäistä	kertaa	vasta	opetuskerran	alussa,	keskustelun	käynnistyminen	opettajien	
kanssa	oli	hieman	arkaa,	mutta	pöytäryhmissä	vilkasta.	Kun	työskentely	käynnistyi,	se	eteni	 innokkaasti	 ja	
oppitunnin	lopulla	interaktio	opettajien	kanssa	oli	välitöntä.		
	
Ryhmä	on	rauhallinen,	keskittyvät	kuuntelemaan	opetusta	 ja	ohjeita.	Ryhmänä	pääosin	aktiivinen	ja	moti-
voitunut.	Oppilaat	 tulevat	 tulevat	 toimeen	toistensa	kanssa	 ja	yhteistyö	käynnistyy	helposti.	Yksi	poika,	X,		
jäi	erilleen	muusta	ryhmästä,	ja	tämän	välttääksemme	olemme	muodostaneet	uudet	pöytäryhmät	tätä	ker-
taa	varten.	Työskentelyn	suunnittelu	ja	videoiden	ideointi	oli	oppilaille	mieleistä,	ja	käsikirjoituksiin	paneu-
duttiin	huolella.	Tämä	näkyi	myös	 lopputuloksissa,	 ja	 luo	hyvän	pohjan	 tälle	opetuskerralle,	 jolloin	 tavoit-
teena	on	opetusvideoiden	informatiivisuus	(tiedonhaku,	suunnittelu,	yhteistyö,	visuaalisuus).	
	
RYHMÄ	1	
	

RYHMÄ	2	
	

RYHMÄ	3	
	

RYHMÄ	4				
	

	
	
	
B)	Aihe:	Kodinkoneen	käyttö	ja	puhdistus	sekä	opetusvideon	tekeminen	
	
Mitä	sisältöjä	aiheesta	on	opetettu	aikaisemmin?	
Vaatehuoltoa	on	käsitelty,	pyykkihuoltoa,	pesuaineen	valintaa	ja	pesukoneen	käyttöä	jonkin	verran.		
Kodinkoneita	on	toki	käytetty,	mutta	puhdistusta	ei	ole	käsitelty.		
	
Tunnin	rakenne	ja	tavoite:	
-		Tunnin	aluksi	tehtävät/eri	kodinkoneet	arvotaan	pöytäryhmien	kesken:	tehtävät	löytyvät	QR-koodien	ta-
kaa.	QR	koodit	valittiin	motivointitarkoituksessa,	ja	tuomaan	toiminnallisuutta	ja	yllätyksellisyyttä	tunnin	al-
kuun.	
	
-	Tehtävänannon	perusteella	oppilaat	lähtevät	hakemaan	itsenäisesti	tietoa	eri	lähteistä	(käyttöohjeet,	op-
pikirjat	ja	internet).		
-	Tiedonhaun	perusteella	oppilaat	 jäsentävät	työskentelyn	vaiheet,	 järjestyksen	ja	ydinkohdat,	 joiden	poh-
jalta	rakentuu	käsikirjoitus	opetusvideolle.	
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-	Lopuksi	valmiit	videot	katsotaan	yhdessä,	 ja	 ryhmittäin	keskustellaan*	miten	työskentely	sujui,	 saatiinko	
videoon	oleellinen	tieto,	osallistuivatko	kaikki	työskentelyyn,	miltä	työtapa	tuntui.		
*ryhmiin	jaetaan	keskustelua	ohjaavat	kysymykset	lapulla,	yhteisesti	arviointi	hymiöillä/tarroilla.	
	
Työskentelyn	tavoitteena	on	opetusvideo,	joka	yhdistää	oppilaiden	tiedonhaun,	tiedonkäsittelyn	ja		tiedon	
jäsentämisen.	Video	toimii	tässä	vain	välineenä,	eikä	sinällään	ole	tärkeä	–	video	tuo	näkyviin	oppilaan	tai-
don	 löytää	uutta	 tietoa,	 toimia	aktiivisena	 tiedon	muokkaajana	 ja	 rakentajana.	Videointi	 työmenetelmänä	
toimii	motivoijana	kokemuksellisuuden	ja	toiminnallisuuden	kautta.	Lisäksi	toteutuksen	visuaalinen	ilme	on	
vapaasti	valittavissa,	joka	osaltaan	mahdollistaa	ja	kannustaa	luovaan	ajatteluun	ja	innovointiin	->	motivoi.	
	
	
Ydinkysymykset:		
1.	Tärkeimmät	kohdat	koneen/laitteen	käyttämiselle	(Miten	konetta	käytetään	turvallisesti?)		
2.	Koneen/laitteen	puhdistaminen	(Miten	puhdistetaan?	Mitä	välineitä	tarvitaan?)	
	
Valittuja	kodinkoneita:	
	

1. Pesukone	ja	kuivausrumpu	
- Tutustu	käyttöohjeisiin	
- Pyykin	lajittelu	(hoito-ohjemerkit)	
- Pesukoneen	täyttö	(ei	liian	täyteen)	
- Pesuaineen	valinta	&	annostelu	ohjeen	mukaan	
- Pesuohjelman	valinta	
- Pyykin	jatko/jälkikäsittely	(mm.	kuivausrumpu,	ripustaminen,	mankelointi,	silitys..)	

	
2. Mikroaaltouuni	

- Tutustu	käyttöohjeisiin	(turvallisuus,	varotoimenpiteet,	soveltuvat	materiaalit..)	
- Puhdistaminen	(tarvittavat	välineet	ja	miten	puhdistetaan/työvaiheet)	
- Mitä	muuta	laitteella	voi	tehdä	(laite	itsessään	ei	tärkeä,	vaan	mitä	sillä	voi	tehdä)	

->	jos	aikaa	jää,	löytyykö	ruokaohjeita	mikrolle	
- Valmistavat	suklaakakut	koko	ryhmälle	(ohje	e-kirja)	

	
3. Uuni	

- Puhdistaminen	(välineet	ja	työvaiheet)	
- Uunin	käyttö	
- Kaksi	uunia:	toisessa	puhdistus	&	videointi,	toisessa	munakasrulla	koko	porukalle	(ohje	e-

kirja)	
	

4. Sähkövatkain	ja	sauvasekoitin	
- Tutustu	käyttöohjeisiin	(turvallisuus,	varotoimenpiteet,	soveltuvat	materiaalit..)	

• Lisäosiin	tutustuminen	
- Puhdistaminen	(tarvittavat	välineet	ja	miten	puhdistetaan/työvaiheet)	
- Valmistavat	vaahdotettavan	vaniljakastikkeen	ja	marjamelban	koko	ryhmälle	
- Jos	aikaa	jää,	voivat	kokeilla	tomusokerin	tekoa.	

	
	
	
	
	
	
C)	Ruokaohjeet	
Kinkku-munakasrulla	ohje	löytyy	e-kirjasta.	
Suklaakakku	mikroaaltouunissa	ohje	löytyy	e-kirjasta.	
Marjamelba	 oppilaat	 etsivät	 ohjeen (esim. valio.fi, mansikkamelban ohjeella mansikka-mustikka-
mustaherukka) 
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D)	Tuntisuunnitelma	
	
Esivalmistelut:		
Ruokaohjeiden	valinta,	kaupassa	käynti.	Varmistetaan	että	 raaka-aineet	 löytyvät	kaapeista,	 joista	oppilaat	
ne	itse	etsivät.	Tehtävät	ja	ohjeet	QR-koodien	taakse,	iPadien	varaaminen,	koneet	ja	työvälineet	(käyttöoh-
jeet)	 omiin	 pisteisiin,	 palautuskansion	 tekeminen	 luokan	 peda.net	 –	 sivuille,	 lisätehtävät	 varalle	 (kaulus-
paidan	silitys,	mankeli,	tomusokerin	teko..)	

Aika	 Mitä	tehdään?	
	

Materiaalit	ja	väli-
neet	

HUOM!	 Fyysinen		
ympäristö	

Arviointi	

10	
min/	
12:20-	
12:30	

Otamme	 oppilaat	 vastaan	 ovella.	 Pyydäm-
me	 oppilaita	 pesemään	 kädet,	 laittamaan	
essut	ja	siirtymään	keittiöihin	tyhjentämään	
tiskikoneet	ja	kuivauskaapit.	Oppilaat	siirty-
vät	 istumaan	uusiin	ryhmiin	 (arvottu	edelli-
sen	kerran	jälkeen)	

Ryhmät	luettavissa	
taululla	

	

Kaikki	 pesevät	
kädet,	 laittavat	
hiukset	 kiinni	 ja	
essut	eteen.	
Uudet	 ryhmät	
esillä	taululla.	
	

opettajan	 pöydän	
läheisyys	

	

10	
min/	
12:30-	
12:40	

	

Käymme	yhdessä	keskustellen	 läpi	edellistä	
tuntia.	 Mikäli	 viime	 kerralta	 katsomatta	
jääneet	kaksi	videota	on	palautettu	alustal-
le,	 katsomme	 ne.	 Kerromme	 päivän	 tehtä-
vän	 ja	aikataulun,	sekä	tavoitteet.	Tehtävät	
ja	 tarkemmat	 ohjeet	 löytyvät	 QR-koodien	
takaa	jotka	arvomme.			

Aikataulu	taululla,	
QR-koodit	 lapuilla,	
Tarvittavia	 välineitä	
kerätty	 pisteille	 (lait-
teet,	käyttöohjeet)	
Oppilaiden	 puheli-
met,	koulun	iPadit	

Päivän	 aikataulu	
esillä	 taululla	 ko-
ko	tunnin	ajan	
->	 vain	 pääkoh-
dat:	
	tiedonha-
ku/käsikirjoitus	
valmis	13.20	
	
Videot	 valmiina	
14.20	

	Pöydissä	 	

40	
min/	
12:40-	
13:20	

Oppilaat	 etsivät	 itsenäisesti	 tietoa	 ja	 suun-
nittelevat	 käsikirjoituksen	 opetusvideota	
varten.	
	
(Välitunti	 13.05-13.20,	 saa	mennä	 jos	 aika-
taulu	sallii)	

Paperia,	kyniä,	iPadit,	
käyttöohjeet,	kirjoja	

	 Saa	valita	vapaasti	
työskentely-
ympäristön	

	

60	
min/	
13:20-	
14:20	

Aloitetaan	työt	ja	kuvaaminen.	
Editointi.	
Valmiiden	videoiden	lataaminen.	
Pesukone	 kattaa	 pöydät	 kaikille/aikataulun	
mukaan.		
Työpisteiden	 siistiminen	 mahdollisuuksien	
mukaan.	

	 	 Keittiössä,	editoin-
ti	 vapaasti	 missä	
vain	

	

30	
min/	
14:20-	
14:50	

Ruokailu	ja	jälkityöt.		
Ruokailun	 lomassa	 katsomme	 valmiit	 vide-
ot.	
Keskustelu	videoista	ja	työskentelystä.	
Ryhmissä	 käydään	 työskentelyä	 läpi	 oppi-
laille	 jaettujen	 kysymysten	 kysymysten	 oh-
jaamina	->	itsearviointia	hymiöillä/tarroilla.	
Keittiöiden	siistiminen,	roskien	vienti.	

Itsearviointilomake	 +	
tarrat	

	 	 Tuliko	 videoon	
kaikki	 mitä	
suunnittelivat?	
Osallistuivatko	
kaikki	 tasapuo-
lisesti?	
Mikä	 toimi,	
mikä	ei?	
Miltä	 videointi	
työtapana	 tun-
tui?	
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Liite 2.  QR- koodien ohjeistus (esimerkki), Opetusryhmä X 
 
 
 
KODINKONEEN KÄYTTÖ JA PUHDISTUS 
 
 
MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÖ JA PUHDISTUS 

         Valmista suklaakakku mikrossa koko ryhmälle (Ohje e-kirja, tee x 2) 
 
 
1. Tutustukaa ryhmässä mikron käyttöohjeisiin ja etsikää tietoa toiminnasta, työvaiheista 
ja puhdistamisesta. 
 
TUTUSTU mikron mahdollisuuksiin ruoanvalmistuksessa.  
 
 
2. Esitelkää toiminta ja puhdistus muille ryhmille tekemällä opetusvideo. 
 
   
3. Tehkää käsikirjoitus ja kuvatkaa video suunnitelmanne mukaan 
  
  
4. Tehtävän lopuksi katsokaa yhdessä editoitu video ja arvioikaa ryhmässä keskustellen 
miten onnistuitte tavoitteessa. 
 
Näkyykö opetusvideossa tärkeät kohdat koneen käytöstä ja puhdistuksesta? 
 
 
 
 
VIDEOSSA TULISI OLLA: 
 

-       Tärkeimmät kohdat koneen käyttämiselle (Miten konetta käytetään turvallisesti?) 
 
-       Työvaiheet (Voit sisällyttää kakun valmistuksen videoon) 
 
-       Koneen/laitteen puhdistaminen (Miten puhdistetaan, tarvittavat välineet) 
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Liite 3. Esimerkki Y-ryhmän tehtäväkortista.  
 
 
 

OPETUSVIDEON KUVAAMINEN 
Lieden puhdistus 

+ Lettujen paistaminen koko ryhmälle (1kpl/ oppilas) 

1.  Tutustukaa ryhmän kanssa lieden puhdistukseen, ohjeita löytyy niin oppikirjoista kuin 

sähköisenäkin. Miettikää mitä on otettava huomioon lieden puhdistamisessa lettujen paiston 

jälkeen. 

2.     Suunnitelkaa ja kirjoittakaa käsikirjoitus, jossa kiinnitätte huomiota niihin seikkoihin, jotka 

tulee ottaa huomioon lieden puhdistuksessa. 

3.     Kuvatkaa lieden puhdistamisesta opetusvideo, jossa tulee esille lieden  puhdistuksessa 

huomiotavat seikat. 

4.     Editoikaa video ja palauttakaa se e-kirjan palautuskansioon. "Opetusvideon palautuskansio". 

5.     Arvioikaa miten työnjako sujui ryhmässänne ja miten onnistuitte videon kuvaamisessa. 

HUOMIOI VIDEON TEKEMISESSÄ 

·       Tulevatko lieden puhdistuksen tärkeimmät vaiheet esille videossa 

·       Työvaiheiden oikea järjestys 

·       Oikeat siivous– ja puhdistusvälineet 
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Liite 4. Y-ryhmän tuntisuunnitelma. 
 
B)	Aihe:	Opetusvideoiden	kuvaaminen	
Mitä	sisältöjä	aiheesta	on	opetettu	aikaisemmin?	
Oppilaat	ovat	harjoitelleet	aiemmin	opetusvideoiden	kuvaamista	ja	niiden	editointia.	Kriittisten	kohtien	ha-
vainnointi	ja	niiden	selkeä	esittäminen	ovat	arvioinnin	kohteena.	Tämän	lisäksi	arviomme	ryhmän	keskinäi-
siä	vuorovaikutustaitoja	
Ydinkysymykset:	1.	Kriittiset	kohdat	oman	videon	teossa,	mihin	tulee	kiinnittää	huomiota?	2.	Miten	työt	
jaetaan	tasaisesti	ryhmän	kesken.	3.	aikataulussa	pysyminen	ja	oman	työn	jaksottaminen	
Valitut	videoinin	kohteet.	

1.			 Pöydän	kattaminen,	mankelointi/silitys,	servietin	taittelu,	oikein	katteen	valinta.	Siman	valmistami-
nen	vanhempainiltaa	varten	

2.			 Pöytäpinnan	puhdistus,	kahdeksikkoliike,	pöytäpyyhkeen	taittelu,	irtolian	poistaminen.	Pöytäpyyh-
keen	puhdistaminen	käytön	aikana/	lopuksi.	Hannatädin	kakkujen	leipominen.	

3.			 Lieden	puhdistus,	rasvalian	poisto,	skrapankäyttö,	puhdistusaineen	valinta.	Lettujen	paistaminen	ko-
ko	ryhmälle,	1kpl/oppilas	

4.			 Monitoimikoneen	käyttö	ja	pudistus.	Mangolassin	tekeminen	koko	ryhmälle	

5.			 Jääkaapin	puhdistus.	Paistetut	banaanit	ja	kinuskikastike	lettujen	väliin	

Arviointitapa:	Työvaiheiden	kriittisten	kohtien	havainnointi,	sekä	työtehtävien	tasapuolinen	jako	ryh-
mänjäsenten	kesken.	
Motivointi:	Videot	tulevat	esille	leffailtaa,	joka	järjestetään	vanhemmille	torstaina	20.4.	Jo	itsessään	vi-
deoiden	kuvaaminen,	on	oppilaiden	mielestä	mielekästä	toimintaa,	jonka	vuoksi	ns.	Pakollinen	siistimi-
nen	tms.	Ei	tunnu		niin	puuduttavalta.	
	
C)	Tuntisuunnitelma	
10.05-13.05	
Esivalmistelut:	kaupassa	käynti,	raaka-aineiden	tarkistaminen		Ruokaohjeiden	sekä	tarvittavien	koneiden	ja	
laitteiden	käyttöohjeisiin	tutustuminen.	Tehtäväkorttien	tekeminen	oppilaille.	
Tehtäväkorttien	piilottaminen	luokkaan,	oppilaat	saavat	etsiä	oman	tehtäväkorttinsa	aarteenetsintänä.	Jo-
kaiselle	ryhmällä	(3oppilasta)	On	piilotettu	luokkaan	yksi	tehtävä	kortti,	josta	selviää	ryhmän	tehtävät.	Jo-
kaisesta	ryhmästä	kerrallaan	saa	yksi	oppilas	osallistua	tehtäväkortin	etsintään	kotitalousluokasta.	

Aika	 Mitä	tehdään?	 Materiaalit	ja	väli-
neet	

Fyysinen	
ympäristö	

Arviointi	

10min/	
10.05-
10.15	

Tervehdimme	oppilaita.	Hiuk-
set	kiinni,	essut	päälle,	käsipe-
su,	tiskikoneiden	tyhjennys.	
Ryhmien	jako,	uudet	kolmen	
hengen	ryhmät	esillä	taululla	

Ryhmät	esillä	tau-
lulla	

	 Tuleeko	oppilailta	pur-
naamista	uusita	työpa-
reista/ryhmistä?	

10	
min/	
10.15-
10.25	

Aarteenetsintää,	jokaisesta	
ryhmästä	yksi	oppilas	kerral-
laan	pääsee	kotitalousluokkaan	
etsimään	ryhmälleen	tehtävä-
korttia.	Kortit	ovat	piilossa:	As-
tiankuivauskaapissa,	uunissa,	
pyykinkuivauskaapissa,	valkoi-
sen	jääkaapin	ovessa,	kui-
vaainevarastossa	

Tehtäväkortit	piilo-
tettuna	luokkaan,	
“pääsiäismunajahti”	

kotitalousluokka		
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15	
min/	
10.25-
10.40	

Oman	ryhmän	tehtäväkorttiin	
tutustuminen,	ja	työnjaon	
suunnittelua,	Tiedonhakua	

Tehtäväkortit,	op-
pikirjoja,	e-kirjat,	

puhelimet,	kynää	ja	
paperia	

Omissa	pikku-
ryhmissä	

Miten	oppilaat	innostu-
vat?	Miten	yhteistyö	
ryhmän	sisällä	lähtee	su-
jumaan?	

10min/	
10.40-
10.50	

Omatoimista	tiedonhankintaa,	
kriittisten	kohtien	ylöskirjaa-
mista	sekä	videon	käsikirjoituk-
sen	kirjoittamista	

Tehtäväkortit,	op-
pikirjoja,	e-kirjat,	

puhelimet,	kynää	ja	
paperia	

keittiö	 	

30min/	
10.50-
11.20	

ruokailu	+	välitunti	 	 	 	

10min	
11.20-
11.30	

Suunnitelman	jatkamista,	ja	
työskentelyyn	siirtyminen.	
Oman	aikataulun	suunnittelu.	
Tehtävät	(videot	+ruuat)	12.30	

Aikataulu/deadline	
älytaululla	esil-
lä.+tavoite	esillä	
taulussa	(vuorovai-
kutus	ryhmän	sisäl-
lä,,	kriittisten	vai-
heiden	huomioimi-
nen)	

	 Kuinka	käsikirjoituksen	
tekeminen	onnistuu	vai	
lähtevätkö	oppilaat	suo-
raan	kuvaamaan?	Miten	
oman	toiminnan	aikatau-
luttaminen	onnistuu?	

1	tunti	
11.30-
12.30	

Ruokien	valmistusta	ja	videoi-
den	kuvaamista/editointia.	
+palautus	e-kirjan	sivulla	ole-
vaan	kansioon	

	 	 	

20min	
12.30-
12.50	

Videoiden	katsominen	ruokai-
lun	lomassa	

	 Pitkä	pöytä	 	

15min	
12.10-
12.25	

keittiön	siivous,	yhteisten	tava-
roiden	paikoilleen	laittaminen	

	 	 	

5min/	
13.00-
13.05	

Yhteenveto,	loppukoonti	
Päivän	fiilis:	Fiilisjanalla..	Kuin-
ka	meni	niinku	omasta	mieles-
tä?:)	

	 Luokassa	 	

	
	
 


