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1 Johdanto 

 
Ainedidaktisen kehittämisprojektin mottona oli opeta toisin, joten lähdimme suun-

nittelemaan ainedidaktista projektia oppilaat suurimpana voimavaranamme. Op-

pilaslähtöinen opetus on nostettu uudessa opetussuunnitelmassa erityisellä ta-

valla esille, joten halusimme käyttää tässäkin projektissa hyväksemme koulun 

voimavaroista suurinta - oppilaita. Kun vielä suoritimme opetusharjoittelumme eri 

puolilla Eurooppaa, olivat raamit paikoillaan: kulttuurivaihto toteutettiin oppilas-

lähtöisesti kotitalousopetuksen kontekstissa. Alkuperäisen idean kulttuurivaihdon 

toteuttamisesta ruoan kautta kahden maan illallisen muodossa olivat vuosikurs-

silaisemme saaneet jo eräällä aiemmalla opetuksen suunnittelun opintojaksolla. 

Muokkasimme ja työstimme ideaa eteenpäin niin, että saimme projektista it-

semme näköisen ja tähän tarkoitukseen sopivan. 

 

Toteutimme ainedidaktisen kehittämisprojektin samanaikaisesti kahdessa ulko-

suomalaisessa peruskoulussa. Kansainvälinen vuorovaikutus olikin merkittävä 

osa projektiamme. Nykyaikainen viestintäteknologia mahdollistaa monella tavalla 

opetettavien ryhmien reaaliaikaisen vuorovaikutuksen. Kyetäkseen esittelemään 

oman asuinmaansa ruokakulttuuria muille on oppilaiden ensin ymmärrettävä, 

mistä se koostuu ja mikä siihen on aikojen saatossa vaikuttanut. Samalla oppilaat 

tutustuvat oppilaisiin, jotka opiskelevat saman suomalaisen opetussuunnitelman 

mukaan toisella puolella Eurooppaa. Tämä on osaltaan tukemassa oppilaiden 

kahden kulttuurin kansalaisen identiteetin kasvamista. 

 

Käytännössä ainedidaktisessa kehittämisprojektissa tehtiin yhteistyöprojekti Au-

rinkorannikon ja Pietarin suomalaisen koulun välillä. Projektia vetivät kummassa-

kin koulussa kotitalouden opetusharjoittelijat. Projektin toteutuksessa mukana oli 

kummastakin koulusta kotitaloutta opiskelevia yläasteen oppilaita. Projektin tar-

koitus oli tarjota oppilaille mahdollisuus jakaa omaa ruokakulttuuria ja oppia vie-

rasta ruokakulttuuria, ja hahmottaa oman ja toisen ruokakulttuurin ydinasiat ja 

keskeiset piirteet. 
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Projektin yhtenä keskeisenä teemana oli universaali ihmisyys ja samankaltai-

suus. Halusimme nostaa esille yhteisiä asioita sen sijaan, että etsisimme eroa-

vaisuuksia ja tekisimme sitä kautta kuilua kulttuurien välille. Ja mikä olisi sen pa-

rempi väylä rakentaa siltoja kulttuureiden välille kuin ruoka! Valitsimme ruokala-

jeiksi projektiin espanjalaiset tapakset ja venäläiset zakuskat, jotka molemmat 

ovat välipalatyyppisiä ruokalajeja. Päädyimme näihin ruokalajeihin, koska yksi 

keskeisistä tavoitteista projektissa oli tarjota oppilaille kokemus siitä, että he voi-

vat löytää yhteisiä piirteitä ja asioita eri kulttuureista. 

 

Oppilaat saivat suunnitella itsenäisesti tapas- ja zakuska-ruokaohjeet yhteistyö-

koulun oppilaille toteutettaviksi. Opetusharjoittelijoiden roolina oli mahdollistaa ja 

ohjata itsenäistä työskentelyä. Oppilaat tekivät myös havainnollistavan esityksen 

oman maan ruokakulttuurista. Reseptien laadinta ja oman kulttuurin esitelmä teh-

tiin ryhmätöinä oman opetusryhmän kesken. Projektin aikana oppilaat pääsivät 

näin ollen harjoittelemaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja niin oman oppilas-

ryhmänsä kuin yhteistyökoulun oppilaidenkin kanssa. Projektin toteutus vaati op-

pilailta viestintäteknologian hallintaa ja käyttöä, koska yhteydenpito ja materiaalin 

jakaminen koulujen välillä toteutettiin sähköisesti. 
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2 Ajattelu ja oppimaan oppiminen monikulttuurisessa 

ympäristössä 
 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen käsitteellä ku-

vataan oppilaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 

kokonaisuutta. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilas kykenee käyttämään 

oppimiaan tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Tässä projektissa to-

teutimme erityisesti kahta perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen 

osaamisen tavoitetta: ajattelu ja oppimaan oppiminen sekä kulttuurinen osaami-

nen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Näiden kahden tavoitteen kautta pyrimme edistä-

mään kulttuurista kestävyyttä ja elinikäistä oppimista.  

  
2.1  Ajattelu ja oppimaan oppiminen kulttuuri-identiteetin muo-
dostumisessa 
 
Tavoitteellinen ja elinikäinen oppiminen vaatii perustukseksi oppimaan oppimisen 

taitoja ja niiden kehittämistä (POPS 2014, s. 17). Oppimaan oppiminen on pro-

sessi, jossa oppilaan ajattelu- ja työskentelytaidot kehittyvät. Opettaja ohjaa op-

pilasta antamalla hänelle myönteistä ja realistista palautetta. (POPS 2014, s. 17.) 

  

Ajattelun ja oppimisen taidot auttavat oppilasta kehittämään omaa osaamistaan 

ja luovat perustaa elinikäiselle oppimiselle. Projektin tavoitteena oli, että oppilaat 

oppisivat tekemään paikallisesta ruokakulttuurista havaintoja, joiden pohjalta he 

tuottaisivat ja jakaisivat tietoa ja ideoita ruokakulttuurista yhteistyökoulun oppi-

laille. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, s. 20–21) mukaan avoimessa 

ja rohkaisevassa oppimisympäristössä oppilaita innostetaan etsimään vastauk-

sia ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä. Tuki ja kannustus omille ideoille ja aloit-

teille voi vahvistaa oppilaiden toimijuutta. Yhdessä toimimalla oppilaat oppivat 

näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään eri näkökulmia. 
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Perusopetus perustuu suomalaiseen kulttuuriperintöön, jolla on moninaisia ilme-

nemismuotoja. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, s. 21) mukaan oppi-

laat kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti mo-

ninaiseen maailmaan. Opetuksen tulee tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin muo-

dostumista. (POPS, 2014.) 

 

Kulttuurinen moninaisuus ohjasi myös tätä projektiamme, jossa pyrimme tuke-

maan oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin muodostumista. Pyrimme opetusko-

konaisuuden aikana luomaan oppilasryhmässä tutkivan ja luovan työskentelyot-

teen, jossa yhdessä tekeminen ja syventyminen edistävät ajattelun ja oppimaan 

oppimisen kehittymistä. Opettajan osana oli ohjata oppilaita huomaamaan 

omaan kokemukseen perustuvaa tietoa sekä rohkaista oppilaita luottamaan it-

seensä ja näkemyksiinsä.  

 

2.2  Kulttuurisen osaamisen kautta kohti kulttuurista kestä-
vyyttä 
 
Jotta oppilas oppisi kulttuurisesti kestäviä elämäntapoja ja toimimaan monimuo-

toisessa ympäristössä ihmisoikeuksia kunnioittaen, häneltä edellytetään kulttuu-

rista osaamista, vuorovaikutustaitoja sekä keinoja ilmaista itseään ja näkemyksi-

ään (POPS 2014, s. 21). 

 

Vuorovaikutusta ja kulttuurista osaamista voi tarkastella kulttuurienvälisyyden 

kautta. Dervin ja Keihäs (2013, s. 25) näkevät kulttuurienvälisyyden toisen – yh-

täältä vieraan ja erilaisen mutta samaan aikaan hyvin samanlaisen – kohtaami-

sena. Toisella tarkoitetaan erityisesti sisäistä toiseutta, jonka kautta oppilas mää-

rittelee omaa minää ja pohtii eroja ja yhtäläisyyksiä muihin. Toisaalta toiseus on 

samalla kertaa sekä ulkoista että sisäistä: sen avulla näemme vierauden myös 

omassa itsessämme (ks. Dervin & Keihäs, 2013, s. 96 - 97, 102). Dervin ja Keihäs 

(2013, s. 97) korostavat, että parhaimmillaan toisen läsnäolo auttaa näkemään 

monimuotoisuutta myös omassa itsessä. Nieto (2006) ja Houser (2008) esittele-

vät ’kulttuurisukelluksen’ (cultural plunges) lähestymistapana kulttuurienvälisiin 

kasvatustilanteisiin, johon kuuluu erilaisuuden tiedostaminen, oma reflektio ja yh-
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dessä keskusteleminen (ks. Posti-Ahokas, Janhonen-Abruquah & Johnson Long-

for, 2016). Nämä omakohtaiset kokemukset erilaisista kulttuureista vahvistavat 

siis yksilön kulttuurienvälistä ymmärrystä. 

 

Projektissamme kulttuurisesti responsiiviseen tavoitteena oli ohjata oppilaita kah-

den eri maan ruokakulttuurien tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä myönteisen 

kulttuurienvälisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaita ohjattiin näke-

mään kulttuurinen moninaisuus myönteisenä voimavarana. Projektin kautta py-

rittiin myös siihen, että kahden eri maan suomalaisen koulun oppilaat voivat oppia 

tuntemaan ja arvostamaan omaa elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä. Kah-

den ulkosuomalaisen koulun välillä tapahtunut tietojen jakaminen auttoi oppilaita 

havaitsemaan ruokakulttuurien erityispiirteitä sekä tarjosi mahdollisuuden kokea 

ja tulkita kahden eri maan ruokakulttuuria ja ruokakulttuuriperintöä. 

  

Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa maailmankansalaisia, joille ihmisoi-

keudet ja myönteinen kehitys ovat tärkeitä. Tätä voidaan edistää oppimalla yh-

dessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen, jolloin saavutetaan aito 

yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. (POPS 2014, s. 16.)  Näitä tavoitteita voimme 

edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta lisäävillä projekteilla kuten tällä toteut-

tamallamme kahden kulttuurin vaihto -projektilla. 
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3          Kulttuurivaihto vuorovaikutuksessa vertaisryhmän 
kanssa 
  
 

Alkaessamme suunnitella projektin käytännön toteutusta ideoimme projektia en-

sin hyvin laajasti. Pohjana käytimme Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteita 2014 ja erityisesti sen ajatuksia laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista. 

Syntyneistä ideoista karsimalla saimme aikaan yksinkertaisen rungon, jota käy-

timme kummassakin koulussa aikataulujen, ryhmien koon ja käytettävissä ole-

vien resurssien mukaan. Oppilaat tuottivat sisällön rungon ympärille opetushar-

joittelijoiden ohjauksessa.  

  
 
3.1  Käytännön opetusta ohjannut oppimiskäsitys 
  
Ainedidaktisen kehittämisprojektimme suunnittelua ja toteutusta ohjasi opetus-

suunnitelman perusteiden mukainen oppimiskäsitys sekä sosiokonstruktivistinen 

lähestymistapa oppimiseen. Uusimmat perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet perustuvat oppimiskäsitykseen, jossa oppilas on aktiivinen toimija, joka 

toimii sekä yksin että yhdessä muiden kanssa asettaen työskentelylleen tavoit-

teita ja ratkaisten ilmeneviä ongelmia. Oppiminen on väline ihmisen kasvami-

sessa ja samalla se auttaa rakentamaan yhteistä hyvää. Oppilas saa uusia tietoja 

ja taitoja ja reflektoi sekä oppimistaan, kokemuksiaan että tunteitaan. (POPS 

2014, s. 17.) 

 

Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä toiminnan tavoitteena on tuottaa 

jostakin asiasta tai ilmiöstä yhteinen merkitys ja ymmärrys prosessin kautta.  

Opiskellaan siis asioiden kulttuurista perustaa ja asioiden yhteyksiä toisiinsa. 

(Enkenberg, 2004, s. 10-12.) Tämä käsitys toiminnan tavoitteista on yhteneväi-

nen projektimme tavoitteen kanssa. Kantavana ajatuksena oli rakentaa yhteinen 

kokemus, jonka merkityksen oppilaat voivat yhdessä jakaa. 

 

Sosiokonstruktiivisuudessa keskeisenä tavoitteena on vuorovaikutustaitojen ke-

hittyminen. Sosiokonstruktivistisessa prosessissa kehittyviä vuorovaikutustaito-

jen osa-alueita ovat kommunikaatio- ja viestintätaitojen kehittäminen, sosiaalisen 
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kyvykkyyden kehittäminen, neuvottelutaitojen, sosiaalisen havaitsemisen ja herk-

kyyden kehittäminen sekä luovuuden, avoimuuden ja empatian kehittäminen. 

(Kauppila, 2007, s. 167-170.) Näitä taitoja voidaan pitää olennaisena osana elä-

mässä pärjäämisessä, joten ne sopivat hyvin osaksi projektimme tavoitteita. 

 

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opettajan rooli on saada op-

pilaat rohkaistumaan ja kokeilemaan omia ideoita ja ajatuksiaan sosiaalisissa ti-

lanteissa (Enkenberg, 2004, s. 10-12). Oppilailla on aktiivinen rooli oppimisessa 

ja tiedon luomisessa ja opettajan rooli on tukea oppilaiden itseohjautuvuutta ja 

osallistumista (Kauppila, 2007, s. 50). Opetustamme ohjaavassa sosiokonstruk-

tivistisessa oppimiskäsityksessä tietoa kehitetään ja luodaan sosiaalisessa ym-

päristössä ja tilanteessa. Oppilaan itsensä tehtävä on kehittää omia taitojaan 

sekä vuorovaikutustaitoja yhteistyössä muiden kanssa, jolloin hän itse jakaa omia 

ajatuksiaan ja saa muilta vastavuoroisesti ideoita ja ajatuksia. (Enkenberg, 2004, 

s. 10-12.) Tämä oppimiskäsitys läpäisi opetuskokonaisuuden onnistuneesti. Op-

pilaat rohkaistuivat ja innostuivat yhdessä tekemisestä ja opetusharjoittelijat sai-

vat arvokkaan kokemuksen oppilaslähtöisestä opettamisesta. 

 

Suunnittelemamme projekti ja oppiminen tapahtuivat vuorovaikutuksessa ja yh-

teistyössä oman ryhmän, opettajan, harjoittelijoiden ja toisessa maassa olevan 

vertaisryhmän kanssa. Prosessi sisälsi niin suunnittelua, käytännön toteutusta 

kuin kokemusten jakamista toisessa maassa olevien oppilaiden kanssa. Uuden 

opetussuunnitelman oppimiskäsitys korostaa juuri tämänkaltaista yhdessä oppi-

mista ja oppimisprosessia kokonaisuudessaan. On tärkeää, että oppilaat kehitty-

vät yhdessä toimimisessa. (POPS 2014, s. 17.) 

 

Tähän projektiin sopii erityisesti sosiokonstruktivistiseen näkemykseen tiedosta 

välinearvona. Tiedon arvon hyödyllisyyden mittari on tiedon arvo käytännössä. 

Tieto myös ohjaa meitä yhteisöllisen hyvän elämän saavuttamisessa. (Kauppila, 

2007, s. 49.) Projektissamme tieto oppilaan omasta kulttuurista, kulttuurista jossa 

oppilaat elävät sekä uudesta kulttuurista, johon oppilaat tutustuvat ovat välinear-

voja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään paremmin erilaisuutta sekä huomaa-
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maan kaikissa kulttuureissa olevat asiat ja saman ihmisyyden. Ymmärrys puoles-

taan auttaa heitä tavoittelemaan yhteistä hyvää elämää sekä itselleen että ympä-

rillä oleville. 

  
  
3.2 Vuorovaikutustaidot voimavarana elämässä 
 
Valitsimme kotitalouden opetussuunnitelman tavoitteista neljä eri tavoitetta, jotka 

otimme huomioon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tunnin aihe toteu-

tettiin ryhmätyönä, joten siinä korostuivat oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taidot. Opetussuunnitelman tavoitteessa kannustetaan oppilaita toimimaan hy-

vien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytök-

sen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa (ks. POPS 2014, s. 438). Tämä 

tavoite oli tunnin kulussa tärkeä, koska oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat tunnin 

aiheesta ryhmätyön. 

Yhtenä opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilasta harjoitte-

lemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtä-

vien suunnittelussa ja toteuttamisessa (ks. POPS 2014, s. 438). Tämä tavoite 

korostui oppilaiden suunnitellessa ja valitessa ruokalajeja, joista he tekivät ruo-

kaohjeet yhteistyökoulun opetusryhmälle. Oppilaat joutuivat argumentoimaan, 

kuuntelemaan toisiaan ja keskustelemaan yhdessä ryhmätyötä tehdessään. 

Opetuksessa pyritään tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti moni-

muotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä (ks. POPS 2014, s. 

438). Oppilaita kehotettiin tuomaan ryhmätyössä esille oman maansa ruokakult-

tuurin ateriarytmi. Myös ruokailuun kulttuurisena tilanteena pyydettiin kiinnittä-

mään huomiota, ja kertomaan minkälaisia asioita siihen sisältyy. Lisäksi pyydet-

tiin selvittämään ruokakulttuurin historiallista taustaa. 

                

Opetussuunnitelman (2014, s. 438) mukaan oppilaille on annettava mahdolli-

suuksia suunnitella, organisoida ja arvioida työtä ja omaa toimintaansa. Tätä ta-

voitetta toteutimme sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen sekä oppilaslähtöi-

syyden kautta. Oppilaat itse suunnittelivat ja organisoivat työn sisällön yhdessä 

ryhmänsä kanssa. Oppilaita pyydettiin kiinnittämään huomiota omaan toimin-

taansa ryhmän jäsenenä sekä omaan aktiivisuuteen oppitunnin aikana. Tunnin 
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lopussa tehdyn itsearvioinnin kautta toteutui myös oppilaiden oman työn arvioi-

misen tavoite. Lisäksi itsearvioinnin kautta saimme opettajina tärkeää tietoa siitä, 

miten tunti onnistui ja toteutuivatko oppitunnille etukäteen asetetut tavoitteet. 

 

3.3 Projektin käytännön toteutus 

 
Pietarissa projektin toteuttivat 7.-9 -luokkalaiset oppilaat. Toteutuksessa kokoon-

pano vaihteli. Välillä projektia toteutti seitsemännen luokan oppilaat ja välillä sitä 

olivat toteuttamassa kaikki yläkoululaiset. Pyrimme kuitenkin siihen, että kaikki 

oppilaat tiesivät, miten projekti on edennyt. Aurinkokorannikolla projekti toteutet-

tiin kahdessa kotitalouden valinnaisryhmässä. Tähän järjestelyyn päädyttiin aika-

taulullisista syistä. Molemmissa ryhmissä oli oppilaita sekä kahdeksannelta että 

yhdeksänneltä luokalta. 

 

Viikolla 12 ryhmät suunnittelivat projektissa käytettävät reseptit ja niihin liittyvän 

tietopaketin oman asuinmaansa ruokakulttuurista (liite 1). Pakettiin liitettiin myös 

valokuvamuotoinen tervehdys (liite 2). Suunnitteluun käytettiin 45 minuutin oppi-

tunti. Pietarin suomalaisessa koulussa suunnitteluvastuussa olivat seitsemäs-

luokkalaiset, jotka etsivät ja muokkasivat kolme zakuska-ohjetta ja tekivät Power-

Point -esitelmän venäläisestä ruokakulttuurista. Opetusharjoittelijat lisäsivät ko-

konaisuuteen vielä yhden ruokaohjeen. Aurinkorannikon koulussa ensimmäisen 

valinnaisryhmän oppilaat suunnittelivat oppitunnilla tapas-ohjeet ja esityksen es-

panjalaisesta ruokakulttuurista. Oppilasryhmä valmisti lisäksi opetuskerralla ta-

paksia, joten aihe läpäisi koko opetuskerran. 

 

Projektin opetusmateriaalia ei valittu ennalta, koska halusimme että oppilaat toi-

mivat projektissa tiedon tuottajina ja rakentavat esityksensä itse aikaisemman 

tietonsa sekä internetistä ja muusta materiaalista löytämänsä tiedon perusteella. 

Oppilaat saivat valita tai kirjoittaa itse ruokaohjeet, jotka lähetettiin yhteistyöryh-

mälle toiseen kouluun. Me harjoittelijat toimimme ohjaajina ja inspiroijina tilanteen 

mukaan. Meillä oli kuitenkin olemassa tietoa ja materiaalia aiheesta, jota pystyt-

tiin käyttämään hyödyksi tarvittaessa. Oppilaat pääsivät siis itse miettimään, mil-

lainen on hyvä ja toimiva ruokaohje ja mitkä ovat oman ruokakulttuurin ydinasiat. 
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Tämä menettely oli mielestämme hyvä, koska se lisäsi oppilaiden osallisuutta ja 

kehitti heitä tiedon rakentajina. 

 

Viikolla 13 ryhmät toteuttivat toistensa suunnittelemat kokonaisuudet. Ruoanval-

mistukseen ja toisen ryhmän lähettämään materiaaliin tutustumiseen käytettiin 

noin kaksi 45 minuutin oppituntia. Pietarin suomalaisessa koulussa toteutusvai-

heessa oli mukana 7.-9 -luokkalaiset. Aurinkorannikolta tehtyjä esityksiä oli näy-

tetty oppilaille jo aiemmin samalla viikolla ja espanjalaista ruokakulttuuria ja ta-

paksia palautettiin mieleen vielä toteutuskerralla. Aurinkorannikon suomalai-

sessa koulussa toinen valinnaisryhmä otti vastaan Venäjältä tulleen sähköisen 

tervehdyksen. Oppilaat perehtyivät venäläiseen alkupalakulttuuriin ja valmistivat 

yhteistyökoulun oppilaiden suunnittelemat ruokaohjeet. Yhteistyökoululta tullut 

esitys katsottiin ennen ruoan valmistusta. Varsinainen ruoanlaitto ja ateriointi to-

teutettiin siis molemmissa kouluissa projektin viimeisellä oppitunnilla. Taltioimme 

oppilaiden kanssa tuntien kulkua kuvaamalla työskentelyn eri vaiheita. Kuvatusta 

materiaalista koostettu tervehdys lähetettiin yhteistyökoulun ryhmälle terveisinä 

tunnin kulusta ja valmistetuista ruokalajeista (liite 3). 
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4          Pohdintaa projektin onnistumisesta 
 
Opetustamme ohjanneet kaksi laaja-alaisen oppimisen tavoitetta kietoutuivat 

vahvasti toisiinsa. Projektissa oppilaita rohkaistiin mielikuvituksen käyttöön ja 

omien havaintojen ja näkemysten ilmaisemiseen. Samalla oppilaita ohjattiin tun-

nistamaan eri kulttuurien vaikutus arjessa ja kotitaloudessa. Omaa kulttuuria ja-

kamalla ja toiseen kulttuuriin tutustumalla pyrittiin edistämään kunnioitusta muita 

ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Oppilaita ohjattiin myös esteettisyyteen kattauk-

sessa ja ruokien esillepanossa, jotka kuvattiin yhteistyökoulun oppilasryhmälle. 

Prosessin aikana myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot korostuivat. 

 

Opetussuunnitelman perusteissa myönteisten tunnekokemusten, oppimisen ilon 

ja uuden luomisen korostetaan kehittävän oppimista ja innostavan oman osaa-

misen kehittämiseen (POPS 2014, s. 17). Tässä kahdessa koulussa toteutetta-

vassa projektissa oppilaiden oppiminen kehittyi, kun he pääsivät suunnittelemaan 

ja luomaan heille uudenlaista yhteistyöprojektia. Tärkeää projektin toteutuksessa 

on myös oppimisen ilo ja myönteinen ilmapiiri. Projektissa näkyy siis sosiokon-

struktivistinen näkökulma oppimisesta oppilaille mieluisana toimintana, jossa op-

pilas rakentaa tietoa sosiaalisissa tilanteissa vuorovaikutuksessa muiden kanssa 

(Kauppila, 2007, s. 47). 

 

Opetuksen pedagogisista tavoitteista vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitojen 

harjoittelu oli projektissamme avainasemassa. Näitä tavoitteita edisti se, että op-

pilaat työskentelivät paljon yhdessä ryhmittäin sekä pareittain. He myös pääsivät 

neuvottelemaan keskenään asioista ja tekemään itse päätöksiä. Tarkoituksena 

oli, että oppilaat ymmärtäisivät ydinasiat tutummasta ruokakulttuurista, jonka kes-

kellä he elävät ja uudesta ruokakulttuurista, johon he pääsevät tutustumaan. Va-

litsemalla keskenään kulttuurillisesti samantapaiset zakuskat ja tapakset edis-

timme oppilaiden ymmärrystä ruokakulttuurien synnystä, mahdollisista yhteisistä 

piirteistä ja eroavaisuuksista sekä universaalista ihmisyydestä. Oppilaat tekivät 

suunnittelutyötä kukin omalla tavallaan. Osa paneutui työskentelyyn tunnollisem-

min kuin toiset. Motivaatiota tuntui joillakin oppilailla lisäävän erityisesti se, että 

materiaali oli menossa vertaisryhmän käyttöön. 
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Vertaisryhmän kanssa toteutettu projekti motivoi oppilaita, jotka lähtivät innok-

kaasti mukaan heti alusta alkaen. Yhteys samanlaisessa tilanteessa oleviin sa-

manikäisiin oppilaisiin vaikutti olevan motivoiva tekijä oppilailla itselleen. Kansain-

välinen vuorovaikutus oli merkittävä tekijä oppilaiden oppimiskokemuksessa, 

minkä huomasimme keskustellessamme oppilaiden kanssa: monia esimerkiksi 

kiinnosti, onko toisen koulun oppilaana joku omassa koulussa ennen opiskellut 

nuori. 

 

Osalle 7. luokan oppilaista oman ruokaohjeen etsiminen ja muokkaaminen oli 

haastavaa. Oppilaat tarvitsivat paljon tukea sopivan ohjeen löytämiseen ja sen 

muokkaamiseen sähköisesti. Vaikka oppilaat ovatkin 7. luokan aikana lukeneet 

paljon ruokaohjeita ja tehneet niiden kanssa paljon töitä, oli omaa ohjetta kirjoit-

taessa vielä epäselvää, mitä hyvän ruokaohjeen tulee sisältää. Projekti oli siis 

hyvää harjoitusta ohjeiden luvun lisäksi myös ohjeiden kirjoittamiseen. 

 

Koulussa kaikki oppitunnit ovat myös suomen kielen oppitunteja, koska kieli on 

keskeinen välittäjä oppimisessa (Takala, 2002, 314). Ulkosuomalaisissa kou-

luissa suomen kielen merkitys korostuu, sillä ympäröivä yhteiskunta ei tue kielen 

kehitystä samalla tavalla kuin Suomessa asuvilla oppilailla. Monet oppilaista kui-

tenkin tähtäävät Suomeen toisen asteen koulutukseen tai myöhempään jatko-

koulutukseen, joten toimivan suomen kielen taidon takaaminen on yksi suoma-

laisen koulun keskeisimpiä tehtäviä. 

 

Käytimme kokeilussa apuna teknologiaa, koska sähköiset oppimisympäristöt 

ovat yleistymässä ja ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä asemassa op-

pimisessa. Tavoitteena oli, että oppilaat oppivat hyödyntämään niitä monipuoli-

sesti. Yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän haasteita onkin se, että opimme 

hyödyntämään digitaalista mediaa ja teknologiaa osana oppimiskokemuksia, 

jotka heijastavat niin oppilaiden nykypäivään kuin tulevaisuuttakin (Kumpulainen 

& Mikkola, 2015, s. 12). 

 

Oppilaat kokivat mielekkääksi sähköisen materiaalin käytön ja valokuvaamisen 

mahdollisuuden. Vertaisryhmän lähettämät ruokaohjeet sekä ruokakulttuuriesitys 
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otettiin innostuneina vastaan. Harjoittelua ohjanneilta opettajilta saatiin positii-

vista palautetta siitä, että projekti onnistui hyvin tiukasta aikataulusta huolimatta. 

He kokivat etukäteen haasteellisena projektin, johon oli niin vähän aikaa aikatau-

lullisista syistä. Olisi ollut hyvä, jos oppilaat olisivat voineet olla projektin aikana 

enemmänkin yhteydessä toisiinsa esimerkiksi Skypen kautta. Tähän ei kuiten-

kaan tällä kertaa ollut aikaa. Ajatus toisen koulun oppilaista jäi melko kaukaiseksi, 

vaikka vaihdoimme sekä projektin alussa että sen lopussa kuvatervehdykset ryh-

mältä toiselle. 

 

Toisessa kouluista emme saaneet kuvauslupaa oppilaille, joten heidän terveh-

dyksessään saatoimme käyttää vain ruoanlaitosta ja koulun tiloista otettuja kuvia. 

Parempi ja syvällisempi ymmärrys siitä, että projektia tosiaan tehtiin yhteistyössä 

oikeiden, saman ikäisten oppilaiden kanssa, olisi voinut motivoida oppilaita otta-

maan vielä paremmin vastuuta omasta työstään ja toteutuksestaan. Varsinkin tu-

tustuminen toisen koulun oppilaisiin ennen omien ruokaohjeiden kirjoittamista 

olisi voinut motivoida oppilaita miettimään esimerkiksi lähetettävät reseptit vielä 

tarkemmin. Motivaatiota olisi luultavasti lisännyt se, että oppilaat olisivat olleet 

pidempään yhteydessä yhteistyökoulun oppilaisiin. 

 

Tiukka aikataulu oli haaste projektille, mutta toisaalta se antoi selkeät raamit pro-

jektin toteutukselle. Alkuperäisestä ideasta virisi paljon uusia ideoita, joita jou-

duimme lopulta karsimaan roimalla kädellä, jotta projektin toteuttaminen ylipää-

tään olisi käytännössä mahdollista. Lopullinen projekti olikin melko yksinkertainen 

toteuttaa ja sellaisenaan helposti toteutettavissa muillekin. 

 

Projektissa on aineksia laajentamiseen. Syvällisempi tutustuminen sekä oman 

että toisen maan ruokakulttuuriin olisi ollut kiitollista, jotta oppilailla olisi ollut pa-

remmin aikaa nähdä kulttuurien välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Myös ruoka-

ohjeiden kirjoittamiseen olisi voinut käyttää enemmän aikaa, jolloin oppilaat olisi-

vat voineet pohtia enemmän ohjeen kirjoittajan vaikutusta ruokalajin toteutukseen 

- oppilaat olisivat voineet vaikka kirjoittaa palautetta ruokaohjeista niiden laati-

joille. Kirjallisten ohjeiden lukemisen oppiminen on keskeinen asia kotitalousop-

piaineessa (POPS, 2014, s. 438), ja opittuaan noudattamaan ohjeita oppilas ky-

kenee opettamaan itselleen lähes asian kuin asian. Olisi ollut oppilaiden kannalta 
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palkitsevaa, jos he olisivat saaneet vertaisryhmältään enemmän palautetta, kehi-

tysehdotuksia ja tietoa siitä, mikä oli erityisen onnistunutta heidän suunnitelmis-

saan. 

 

Oppilaille kerrottiin projektin alussa, mitä projektin aikana tehdään ja kenelle hei-

dän tuottamansa materiaalit, ruokaohjeet ja kuvat menevät, jotta heille oli ennalta 

selvää, mihin heidän valmistamiaan asioita käytetään. Kerroimme myös alusta 

lähtien, mitkä ovat arviointikriteerit, joiden avulla arvioimme heidän työskentely-

ään. Projektissa oli tarkoitus antaa kaikille oppilaille hyvä kokemus kansainväli-

syydestä ja kulttuurien välisestä vaihdosta ja lisätä heidän ymmärrystään, jotta 

he saavat eväitä kansainvälistyvässä maailmassa. Oppilaat saivat hyvin vapaat 

kädet materiaalien, ruokaohjeiden ja ruokien suunnittelemiseen. Opettajien roo-

lina oli olla ohjaajina ja mahdollistajina. Annoimme oppilaille positiivista ja kan-

nustavaa palautetta, joka tukee heidän kasvuaan. Opeta toisin -periaate toteutui 

monipuolisesti ja onnistuneesti, mikä kannustaa meitä opetusharjoittelijoita vie-

mään omaa opetustamme yhä enemmän ja monipuolisemmin oppilaslähtöiseen 

suuntaan. 
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Summary 
 
 
The aim of this subject-didactic development project was to show secondary 

school students how you can see cultural diversity as a positive resource. The 

project was a part of the practical teaching training of the Home Economics 

Teacher Education and was placed in two Finnish schools in Spain and Russia. 

Finnish national curriculum was used in both schools. To accomplish our aim, we 

arranged a food culture exchange between these schools. The cooperation pro-

ject was accomplished in two separate home economics lessons. During the first 

class, students planned four recipes of different appetizers typical to their coun-

try’s food culture, that is tapas in Spain and zakuska in Russia. In addition, stu-

dents did a brief presentation of the characteristics of their food culture. The se-

cond class was about implementing each other’s recipes and learning about each 

other’s food culture. Lastly, students made each other a short greeting where all 

dishes prepared were presented in more details. 

 

This project was based on a socio-constructive and student-centered learning 

concept. Teaching methods used in the project were guided by two of the national 

core curriculum’s comprehensive competence objectives: thinking and learning 

how to learn and cultural competence, interaction and expression. The coopera-

tion project was led by an idea of universal humanity and similarity. Students were 

given a chance to share their own culture and learn about foreign culture. The 

aim was that by sharing and receiving students would notice not only the differ-

ences between the food cultures but also see the features those food cultures 

have in common. Hence this project can also be seen as a way to improve and 

support intercultural connections as well as each student’s own cultural identity. 

 

In the classroom our aim as teachers was to guide students and make them dis-

cover and apply the knowledge they had already gained by encouraging them 

with their visions, creations and opinions. To reach the learning objectives we 

created a learning environment that was both exploratory and creative. Aesthet-
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ics was a big part of the project since all the dishes were photographed. Cooper-

ation and interaction between both Finnish schools was pinpointed throughout 

the whole project. 

 

This project implements the national core curriculums’s objective to teach and 

educate students how by respecting and improving human rights we can make 

progress in this world. We created a learning environment beyond cultural bound-

aries to achieve true community and interaction. This project is an example of 

putting the principles of culturally responsible education into practice. 
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Liitteet 
 
LIITE 1 OTTEET OPPILAIDEN RUOKAKULTTUURIESITYKSISTÄ 
JA RESEPTEISTÄ 
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Tapakset 
	
1.kylmä	tapas:	Tapasrullat	
200g	ilmakuivattua	kinkkua,	pippurihärkää	tai	keittokinkkua	
1	rasia	(200g)	paprika-chili	tuorejuustoa	
puolikas	(n.400g)	makeaa	melonia	esim.	cantaloupe	tai	vesimeloni	
(tuoretta	basilikaa	tai	villirucolaa)	
1.Levitä	lihaviipaleet	työlaudalle	tai	leivinpaperin	päälle.	Voitele	ne	tuorejuustolla.	
2.Kuori	 paloittele	 meloni.	 Aseta	 tuorejuustolla	 voideltujen	 lihaviipaleiden	 päälle	
melonia	sekä	basilikan	lehtiä.	Kääri	rulliksi.	
	

 
 
 
 
 
 
TSUKINI 
TARVITSET. 
Kesäkurpitsaa 
Vehnäjauhoa 
Hiukan	suolaa. 
 
 
1	vaihe.		leikkaa	kesäkurpitsa	n.	1cm	paloiksi. 
 
2	vaihe.	Sekoita	vehnäjauho	ja	suola 
 
3	vaihe.	Laita	kesäkurpitsa	sekoitukseen	ja	sen	jälkeen	öljyllä	voidellulle	paistinpannulle.	
Paista	keskilämmöllä	kunnes	kesäkurpitsan	palat	ruskettuvat. 
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LIITE 2 OTE AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN TER-
VEHDYKSESTÄ 
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LIITE 3 OTE PIETARIN SUOMALAISEN KOULUN OPPILAIDEN 
LOPPUTERVEHDYKSESTÄ 
 
 
 



 

 


