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1 Johdanto 
 

Yhdessä syöminen ja ruoan jakaminen toisten kanssa, on keskeinen osa ihmi-

syyttä. Ruoka kokoaa yhteen perheenjäsenet, ystävät ja työtoverit ja vahvistaa 

siten sosiaalisia suhteita. Siitä kertoo myös latinan ilmaisu cum pane, leivän 

kanssa, josta tulee englannin kielen sana company, seura, seurustelu sekä 

suomen kielen sana kumppani. (Maavirta, 2009, s. 121.) 

 

Ochs ja Beck (2013, s. 48–65) toteavat, että aterian jakaminen on universaali 

mahdollisuus perhesiteiden vahvistamiseen. Laajassa yhdysvaltalaisessa tutki-

muksessa todettiin, että perheiden yhdessä syöminen on vähentynyt. Muutos 

johtuu muun muassa yhteiskunnallisesta muutoksesta sekä ruokakulttuurin ja -

tarjonnan muutoksista. Kiireinen elämäntyyli ja snack-kulttuurin eli välipalaistu-

misen yleistyminen ovat vaikuttaneet siihen, ettei perheillä ole enää aikaa tai 

halua kokoontua yhteen aterian äärelle. (Emt.) Perheaterioiden merkitystä on 

tutkittu paljon, ja niiden hyödyistä on lukuisia todisteita. Niillä on todettu olevan 

vaikutusta muun muassa lasten ja nuorten ruokarytmiin, kasvisten syöntiin, ter-

veellisemmän ruokavalion noudattamiseen, nukkumisrytmiin, psyykkiseen hy-

vinvointiin, hallitumpaan päihteiden käyttöön sekä perheen yhtenäisyyteen 

(Mattila, Erkkola & Konu, 2016, s. 36–37). 

 

Yhdessä syöminen on erittäin ajankohtainen teema myös Suomessa, ja sitä on 

nostettu viime aikoina esille monessa eri yhteydessä. Uusissa ravitsemussuosi-

tuksissa on ensimmäistä kertaa huomioitu yhdessä syömisen merkitys. Lapsi-

perheiden ruokasuosituksissa ja uudessa kouluruokasuosituksessa korostetaan 

ravitsemuksen ja terveellisen ruokavalion ohella yhdessä syömisen hyötyjä ja 

iloa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2016; Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta, 2017.) Myös erilaisten hankkeiden kautta yhdessä syömisen hyötyjä tuo-

daan esille. Esimerkiksi Sydänliiton Neuvokas Perhe -projektissa eräs keskei-

sistä teemoista on perheiden yhteisen ruokahetken merkitys perheen hyvin-

voinnille ja lasten ruokakasvatukselle (Ruoka ja syöminen, 2017). 
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Vuonna 2017 juhlitaan satavuotiasta Suomea ja osa juhlallisuuksia on koko 

vuoden kestävä valtakunnallinen Syödään yhdessä -projekti. Projektin tarkoi-

tuksena on lisätä suomalaisten yhdessä syömistä, ja tuoda esiin erilaisia tapoja 

toteuttaa yhdessä syömistä. Vaikka suomalaiset syövät OECD-maihin verrattu-

na vähiten yhdessä, on yhdessä syömisen arvostus kasvussa. (Syödään yh-

dessä, 2017.) Maa- ja metsätalousministeriön teettämän Ruoan arvostus 2016 -

tutkimuksen mukaan ruoanlaittoa ja yhdessä syömistä arvostetaan ja ruokailuun 

halutaan varata oma aikansa ja rauhansa. Lisäksi suomalaiset kaipaavat lisää 

yhteisöllisyyttä ja rentoa yhdessäoloa ruoan äärellä, mutta keinoja sen toteut-

tamiseen on vaikea löytää. Kiireisen elämän vastapainona ruokailun mielihyvää 

tuovia tilanteita arvostetaan yhä enemmän. Innostus yhdessä syömiseen korre-

loi tutkimuksen mukaan perehtyneisyyteen ja vaativuuteen ruoka-asioissa sekä 

suomalaisuuden arvostamiseen. Huolimatta positiivisista asenteista yhdessä 

syömistä kohtaan yhdessä syödään harvemmin kuin toivottaisi. Suurimmiksi es-

teiksi yhteisille ruokahetkille mainittiin kiire ja riittämättömät ruoanlaittokyvyt se-

kä sosiaalisten taitojen puute. Olisikin tärkeä pystyä madaltamaan yhdessä 

syömisen kynnystä, ja saada ihmiset näkemään, ettei se aina vaadi hienoja illal-

liskutsuja. (Ruoan arvostus 2016, 2017.) Tähän pyrimme myös omilla Syödään 

yhdessä -projekteillamme kouluissa. Vaikka puuro on arkinen ruoka ja helppo 

valmistaa, se sopii hyvin yhteiseksi ateriaksi. Tärkeintä on kohtaaminen ja yh-

teisen hetken jakaminen, ei se mitä pöydässä on tarjolla.  
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2 Yhteistoiminnallinen oppiminen kotitalousopetuk-

sessa 
 

2.1 Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys 
 

Opetuskokeilun taustalla vaikuttaa vahvasti sosiokulttuurinen oppimiskäsitys, 

jossa yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä yhteisön merkitys korostuvat. Tä-

män oppimiskäsityksen valossa oppiminen nähdään uuden tiedon tuottamisena 

yhteistoiminnallisesti. Oppimiskäsityksen taustalla on ajatus, että oppiminen on 

vuorovaikutuksellista toimintaa ja se voi tapahtua  monenlaisissa ympäristöissä. 

(Säljö, 2004, s. 10–11.) Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan oppilaat 

ovat oppimisprosessissa aktiivisia toimijoita ja oppiminen tapahtuu aikaisem-

man tiedon pohjalle, myös reflektoinnin merkitys korostuu. (Palojoki, 2017.) 

 

Opetuskokeilumme taustalla vaikuttaa sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen rin-

nalla myös humanistisen oppimiskäsitys. Palojoki (2017) toteaa, että käytännön 

opetuksessa oppimisteoriat eivät ole toisiansa poissulkevia, vaan ne voivat täy-

dentää toisiaan. Humanistisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisessa on itse 

tiedon sijaan keskeisessä asemassa persoonallisuuden kehittyminen ja tunne-

elämän jäsentyminen. Onnistunut vuorovaikutus oppilaiden ja opettajien välillä 

on tärkeää. Hyvä tunnelma ja henki ovat tärkeitä. Koko projektin onnistumisen 

kannalta on tärkeää, että luokassa vallitsee hyvä ja luottavainen henki.



 4 

 

2.2 Opetuskokeilu ja opetussuunnitelma 
 

Opetuskokeilun lähtökohta 
 

Uuden opetussuunnitelman mukainen opetuksen eheyttäminen ja monialaiset 

oppimiskokonaisuudet olivat opetuskokeilumme perusta. Jo ”opeta toisin” -

näkökulma haastoi meidät ajattelemaan erilaista pedagogiikkaa johon olemme 

tottuneet, oppitunnin erilaista rakennetta ja oppilaille uusia motivointikeinoja. 

Samalla tavoitteeksi nousi opetussuunnitelman mukainen toiminnallinen aktivi-

teetti, teemapäivä. (POPS, 2014, s. 31.) Alusta asti toiveena oli lisäksi vuosiluo-

kat ylittävä yhteistyö, joka nähdään uuden opetussuunnitelman mukaisena. 

(POPS, 2014, s. 31.)  

 

Uuden opetussuunnitelman kantava teema on opetuksen siirtyminen pois perin-

teisestä opettamisesta ja oppimiskäsityksistä. Se haastaa uudelleen pohtimaan 

opetuksen, välineiden ja oppimisympäristöjen merkityksen. Opettajalta vaadi-

taan rohkeutta antaa oppilaille enemmän vastuuta suunnittelusta ja toteutukses-

ta. Näistä lähtökohdista aloitimme opetuskokeilun tavoitteiden määrittelyn sekä 

pohtimaan käytettäviä menetelmiä. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
 

Opetussuunnitelman perusteet perustuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 

oppilas on aktiivinen toimija. Oppimisen tulisi tapahtua vuorovaikutuksessa tois-

ten kanssa ja oppilaiden tulisi oppia asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan on-

gelmia sekä yksin että yhteistyössä muiden kanssa. (POPS, 2014, s. 16.) Val-

takunnallisessa opetussuunnitelmassa on määritelty yhteiset laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet, jotka koskevat kaikkia oppiaineita. Laaja-alaisella osaa-

misella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonai-

suutta, sekä kykyä käyttää sen osa-alueita. (POPS, 2014, s. 20.) 

 

Opetuskokeilun tavoitteena on myös toteuttaa laaja-alaisia osa-alueita. Erityi-
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sesti vuorovaikutustaitojen kehittyminen korostui, mikä onkin opetussuunnitel-

man kahteen eri tavoitteeseen kirjattuna; Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) ja 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2). Ensimmäisessä tavoit-

teena on pyrkiä ohjaamaan oppilaita ja käyttämään tietoa vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa ongelmanratkaisutilanteissa. L2 pyrkii saamaan oppilaat kehit-

tämään sosiaalisia taitojaan sekä saamaan kokemuksia vuorovaikutuksen mer-

kityksestä omalle kehitykselleen. Myös Monilukutaidon (L4) tavoite, jossa teks-

tejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, 

audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa, näkyi oppilaiden johtaman 

teemapäivän suunnittelussa. (POPS, 2014, s. 19–21.) 

 

Oppiainekohtaiset tavoitteet 
 

Kotitalouden määritellyistä käytännön toimintataidoista (POPS, 2014, s. 438) 

korostuvat erityisesti seuraavat tavoitteet: 

 

• Ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja 

toimintaa (T1) 

• Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä 

ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana (T4) 

• Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työ-

tehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä (T8) 

• Kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaiku-

tustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yh-

teisön toiminnassa (T9) 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista korostuu tavoite: 

 

• Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua 

ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa 

(T6) 
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Tiedonhankintataidoista korostuu tavoite: 

 

• Ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa 

ja ympäristöissä (T12)  

  

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, s. 439) sisältöalueet ruokaosaami-

nen (S1) sekä asuminen ja yhdessä eläminen kokonaisuudesta korostuvat hy-

vät tavat ja yhdessä elämisen taidot (S2). 

 

2.3 Tutkiva oppiminen 
 

Tutkivan oppimisen mallissa (kuva 1.) oppija ohjaa omaa oppimistaan asetta-

malla ongelmia, muodostamalla omia käsityksiään ja selityksiään sekä etsimällä 

tietoa itsenäisesti ja soveltamaan tuotettua tietoa käytännössä. Tutkiva oppimi-

nen antaa välineitä tiedon luomiseen ja identiteetin rakentamiseen: myös epä-

onnistuminen on oppimiskokemus. Tutkimusprosessin jakaminen oppimisyhtei-

sön sisällä ja yhteisön jäsenten jatkuva keskinäinen vuorovaikutus tukevat kor-

keatasoisten oppimistulosten saavuttamista. Opettajan tehtävänä on toimia tä-

män prosessin ohjaajana. Tutkivan oppimisen mallia voidaan käyttää niin lasten 

kuin aikuistenkin opetuksessa. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2008.)  

 

Kuva 1. Tutkivan oppimisen vaiheet. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 1999.) 
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Edellä kuvattu tutkivan oppimisen prosessi (kuva 1) on vaiheittain etenevä ja 

syvenevä prosessi. Se koostuu erilaisista vaiheista, joiden ei tarvitse edetä tie-

tyssä järjestyksessä. Vaiheet voivat olla päällekkäisiä ja prosessi voi mennä 

mallin läpi useamman kerran. Seuraavassa kuvataan tutkivan oppimisen pro-

sessivaiheita.  

 

Kontekstin luomisen vaiheessa käsiteltävät ongelmat ankkuroidaan opiskelijoi-

den aikaisempiin kokemuksiin ja tietoihin. Tämän avulla opiskelijat ymmärtävät 

opiskeltavien asioiden merkityksen, sitoutuvat ja motivoituvat tutkivan oppimi-

sen prosessiin sekä oppivat soveltamaan oppimaansa tietoa. Aihepiirin tulisi ol-

la tarpeeksi monimutkainen ja moniulotteinen, jotta se herättäisi mahdollisuuk-

sia erilaisille näkökulmille ja lähestymistavoille. Ongelman asettamisen vaihees-

sa määritellään ongelmat, joiden tulisi olla kiinnostavia sekä tukea osallistumista 

asteittain syvenevään tutkimusprosessiin. Prosessin seuraavassa vaiheessa 

luodaan työskentelyteoria, jolla tarkoitetaan olettamusten, hypoteesien, selitys-

ten, tulkintojen tai mallien kehittelyä. Tavoitteena on rohkaista opiskelijoita esit-

tämään omia käsityksiään ja tulkintojaan ryhmän tarkastelun ja pohdinnan koh-

teiksi. Kriittisen arvioinnin vaiheessa oppilaat arvioivat kriittisesti tutkimusprojek-

tin edistymistä. Arvioinnin kohteena voivat olla opiskelijoiden tuottamat työsken-

telyteoriat sekä niiden vertaaminen tieteellisen teorioihin. Kriittisellä arvioinnilla 

pyritään oppimisyhteisön luomien teorioiden kehittämiseen ja parantamiseen. 

(Hakkarainen ym., 2008, s. 299–302.) 

 

Tutkivan oppimisen tarkoituksena on uuden ymmärryksen ja tiedon synnyttämi-

nen. Syventävän tiedon hankkimisen vaiheessa etsitään tietoa erilaisista tieto-

lähteistä. Tässä vaiheessa opiskelijoita ohjaa heidän aikaisemmin asettamansa 

ongelmat, aikaisempi tieto sekä intuitiivisten teorioiden muodostamisessa syn-

tyneet ongelmat. Uuden tiedon hankkiminen eri lähteistä tarjoaa kokemuksia it-

seohjautuvasta tutkimustyöstä. Tutkivan oppimisen keskeisenä tavoitteena on 

tiedon jakaminen. Jaettu asiantuntijuus -vaiheessa kaikki tutkimusprosessin eri 

osavaiheet jaetaan oppimisympäristön jäsenten kesken. Asiantuntemuksen ja-

kaminen synnyttää oppimisyhteisössä uutta tietoa ja ymmärrystä, jolloin kaikilla 

on yhteinen vastuu yhteisön onnistumisesta. (Hakkarainen ym., 2008, s. 302–

303.) 
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Opettajalla on merkittävä asema tutkivan oppimisen onnistumisessa. Opettajan 

tehtävänä on ohjata oppilaita syventymään yhä laajemmin tutkittaviin ilmiöihin, 

tarjota selityksiä ja välineitä ongelman ratkaisussa sekä rohkaista oppilaita oma-

toimiseen selviämiseen. Opettaja ei siis tee ajattelutyötä oppilaiden puolesta, 

vaan ohjaa heitä sitoutumaan prosessin vaatimiin älyllisiin ponnisteluihin. (Hak-

karainen ym., 2008, s. 103; 303.)  

 

2.4 Erilaiset oppimisympäristöt 
 

Koulupäivän aikana ja sen ulkopuolella voi oppia kaikkialla. Koululuokka ei ole-

kaan ainoa oppimisympäristö, vaan opiskelu voi tapahtua erilaisissa fyysisissä 

ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. Eri oppimisympäristöt tarjoavat moni-

muotoisia mahdollisuuksia oppimiselle, sekä lasten ja nuorten osallistumisen ja 

toimijuuden kokemuksille. Oppimisympäristöjä voivat luokkahuoneiden lisäksi 

olla esimerkiksi opintokäynti museoon tai tiedekeskukseen, retki lähimetsään tai 

koulun kasvimaan hoito. Esimerkiksi koulun kasvimaan hoito voidaan nähdä 

osana eheyttävää opetusta: oppiaineen sisältöjen lisäksi harjoitellaan muun 

muassa ajatteluun, vuorovaikutukseen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen liitty-

viä taitoja. Opiskelu erilaisissa oppimisympäristöissä voi tukea myös esimerkiksi 

luovuuden ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä. (Kangas, Kopisto & Krok-

fors, 2016, s. 80–82.) 

 

Erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelun nähdään palvelevan monenlaisten 

taitojen ja elämänarvojen oppimista. Olennaista opetuksessa olisikin käyttää 

monipuolisia oppimisympäristöjä, tarkoituksenmukaisten opetus- ja arviointime-

netelmien lisäksi. Pohtia tulee myös sitä, kuinka laaja-alaisen osaamisen osa-

alueet painottuvat erilaisissa oppimisympäristöissä sekä millaisia mahdollisuuk-

sia eri ympäristöt tarjoavat osaamisen kehittymiseen. Laaja-alaisen osaamis-

pääoman sekä elämää varten oppimisen vuoksi onkin uskallettava lähteä ulos 

luokkahuoneesta. (Kangas, Kopisto & Krokfors, 2016, s. 83–85.) 

 

Uuden pedagogiikan on tarkoitus osallistaa ja ylittää rajoja. Uusien pedagogis-

ten käytäntöjen ja uusien oppimisympäristöjen luomisessa on tärkeää ymmär-
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tää oppimisen kaikkiallisuuden ajatus. Oppimisen resursseina toimivat tällöin 

esimerkiksi paikallinen yhteisö, koulun lähiympäristö tai digitaaliteknologia ver-

kostoineen ja materiaaleineen. Oppimisen kaikkiallisuus edellyttää rajojen ylit-

tämistä ja moniammatillista pedagogista yhteistyötä. Rajoja voidaan ylittää esi-

merkiksi koulun sisällä olevien käytäntöjen ja toimintatapojen välillä, kun erilai-

set toimintatavat, käytännöt ja kulttuurit kohtaavat. (Kangas, Kopisto & Krokfors, 

2016, s. 85–86.) 
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3 Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus 
 

3.1 Peruskoulu A: Puurobaari 7. luokkalaisille 
 

Tavoitteet 
 

Kehittämisprojektimme sisällöllisenä tavoitteena oli herättää oppilaat ajattele-

maan yhdessä syömisen arvoa ja merkitystä heidän omassa elämässään. Ta-

voitteena oli saada oppilaat pohtimaan yhdessä syömisen merkitystä myös laa-

jemmin. He selvittivät  koulutovereidensa käsityksiä yhdessä syömisestä tutki-

van oppimisen menetelmällä. Tavoitteena olikin tuoda tutkivan oppimisen me-

netelmää oppilaille tutuksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli oppitunneilla 

tarkoitus lisäksi käsitellä ravitsemusta ja erityisesti hiilihydraatteja, jolloin projek-

tin yhtenä tavoitteena oli yhdessä syömisen merkityksen lisäksi opiskella hiili-

hydraattien merkitystä ravitsemuksessa.  

 

Opiskelijat saivat suunnitella ja toteuttaa puurobaarin. Tavoitteena oli kehittää 

oppilaiden ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelijat jaettiin pienryhmiin, 

joista kukin vastasi itsenäisesti oman vastuualueensa suunnittelusta ja toteu-

tuksesta. Itse tilaisuuden aikana oppilaat huolehtivat siitä, että heidän vastuu-

alueensa tehtävät tulivat hyvin hoidetuksi. Tavoitteena olikin opettaa vastuunot-

toa. Kumpulaisen, Krokforsin, Lipposen, Tissarin, Hilppön ja Rajalan (2010, s. 

50–51) mukaan opettajan tärkeänä tehtävänä on rakentaa oppilaiden aloitteelli-

suutta ja vastuullisuutta kehittävää vuorovaikutusta. Vaikka opettajakeskeisellä 

opetuksella on paikkansa, tarvitaan koulussa myös oppilaiden toimijuutta ja 

aloitteellisuutta painottavaa vuorovaikutusta. Aktiivisuutta ja motivaatiota edis-

tää, kun oppilaat pääsevät itse tuottamaan tietoa tai vaikuttamaan sisältöjen va-

lintaan.  

 

Pyrimmekin ainedidaktisessa kehittämisprojektissamme edistämään osallista-

vaa ja vuorovaikutteista pedagogiikkaa ja lisäämään oppilaiden aktiivisuutta, 

motivaatiota ja vastuullisuutta. Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaisesti 
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tavoitteena oli, että oppilaat hyödyntävät aikaisemmin oppimaansa mahdolli-

simman paljon projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena oli myös 

saada oppilaat toimimaan lähikehityksen vyöhykkeellä.  

 

Toteutus 
 

Varsinainen ainedidaktinen kehittämisprojekti, puurobaari, toteutettiin yhden 7. 

luokan kotitalouden opetusryhmän kanssa helsinkiläisessä peruskoulussa ke-

väällä 2017. Mukana kehittämisprojektin toteuttamisessa olivat kaikki kyseisen 

peruskoulun 7. luokan kotitalouden ryhmät. Ryhmät valmistelivat etukäteen 

omilla kotitalouden opetuskerroillaan puurobaarin tarjoiluja sekä tekivät muita 

esivalmisteluja. Edeltävillä opetuskerroilla käsiteltiin kaikissa 7. luokan ryhmissä 

myös syödään yhdessä -teemaa ja puurojen sisältämiä hiilihydraatteja ravitse-

musnäkökulmasta.   

 

Ainedidaktiseen kehittämisprojektiin kutsuttiin mukaan kyseisen peruskoulun 

yhden 6. luokan oppilaat. Koska kehittämisprojektin teemana oli yhdessä syö-

minen, saapuivat 6. luokkalaiset syömään puurobaarin antimia yhdessä 7. luok-

kalaisten kanssa. Samalla 7. luokkalaiset esittelivät heille kotitalouden opetusta 

ja kotitalousluokkaa sekä kertoivat yhdessä syömisestä ja yläkoulun mukanaan 

tuomista muutoksista.  

 

Kehittämisprojekti kesti yhden 7. luokan opetuskerran (3x45 minuuttia). Varsi-

naiselle puurobaarille ja 6. luokan vierailulle oli varattu aikaa noin puoli tuntia. 

Opetuskerralla oppilaat jaettiin 3-4 hengen pienryhmiin, joille jaettiin omat vas-

tuutehtävät. Neljä eri pienryhmää vastasi tehtävistä seuraavasti: 

1. Puurobaarin koristelu ja kattaus 

2. Puuronvalmistus 

3. Valmiiden puurojen koristelu ja esillepano 

4. Takahuonepuurobaarin valmistelu ja purku 
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Kuva 2. Yhdessä syömisen merkityksen selvittämistä tutkivan oppimisen avulla. 

 

Lisäksi yksi ryhmistä toteutti kaikille osallistujille puurobaarin päätteeksi tehdyn 

lyhyen kyselyn yhdessä syömisen merkityksistä, jonka vastauksia he teemoitte-

livat ja pohtivat yhdessä koko luokan kanssa. Jokainen pienryhmä oli lisäksi 

etukäteen valmistellut posterin koskien esimerkiksi kotitalouden opetusta tai yh-

dessä syömistä, jonka he esittelivät puurobaarin aikana. 
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Kuva 3a ja b. Tuorepuuron koristelua ja valmis puuro. 

 

Puurobaari sijaitsi kotitalousluokan ulkopuolella, koulun yhteisessä viljelyhuo-

neessa. Viljelyhuone katettiin ja somistettiin oppilaiden toimesta kauniisti. Tilas-

sa oli yksi iso ja muutama pienempi pöytä, joiden äärellä puurobaarin antimien 

nauttiminen ja seurustelu tapahtuivat. Oppituntien välissä olevan lounastauon 

ajaksi perustettuun väliaikaiseen “takahuonepuurobaariin” oli lisäksi kutsuttu 

etukäteen kaikki valmisteluihin osallistuneet 7. luokkalaiset nauttimaan puuro-

baarin antimista ja tunnelmasta.  

 

Ainedidaktinen kehittämisprojekti siis huipentui seitsemäs- ja kuudesluokkalais-

ten yhteiseen puurobaariin. Olimme johdatelleet oppilaita Syödään yhdessä -

teemaan jo aiemmilla tunneillamme, sillä ajattelimme sen olevan aihe, jota mel-

ko vähän käsitellään kotitaloudessa tai muissakaan oppiaineissa. Olimme kes-

kustelleet perheaterioiden ja yhdessä syömisen eduista ja tärkeydestä, sekä 

projektin konkreettisesta toteutuksesta. Lisäksi keskustelimme teemaan luonte-

vasti sopivasta juhlakulttuurista ja -etiketistä, sekä emäntänä ja isäntänä toimi-

misesta. Opetusmateriaalina käytimme myös videoita 

(https://www.youtube.com/watch?v=vDuA9OPyp6I, 

https://www.dropbox.com/sh/hhf5wd26mjnf42l/AABluG2idGgycUh44mlOR7Afa/
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Powerpoint?dl=0&preview=SY_lyhyt2610.pdf ), joiden avulla johdattelimme op-

pilaita aiheeseen. Mielestämme ne toimivat hyvin huomion ja ajatusten herättä-

jinä. 

 

Yhdessä syömisestä keskusteleminen oli selkeästi oppilaille uutta ja haasta-

vaakin, eikä keskustelu oikein lähtenyt käyntiin. Myös opettajina meidän täytyi 

muistaa riittävä hienotunteisuus ja oppilaiden yksityisyyden kunnioitus, sillä aihe 

saattaa olla toisille arka asia, etenkin jos kotona ei esimerkiksi nautita koskaan 

yhteisiä aterioita. Pyrimme korostamaan, ettei perheen yhteinen illallinen ole ai-

noa oikea tapa syödä yhdessä, vaan yhdessä voi syödä monin eri tavoin mitä 

erilaisimmissa paikoissa, muun muassa kouluruokailussa. Samalla saimme kä-

siteltyä myös kouluruokailun hyviä puolia. 

 

Käytännön toteutus sujui hyvin kaikissa 7. luokan ryhmissä. Oppilaat ottivat vas-

tuuta omista tehtävistään, osa hieman vähemmän kuin toiset, mutta kaikki teh-

tävät tulivat tehdyiksi. Oppilaat kaipasivat kuitenkin melko paljon ohjeistusta 

projektin järjestelyssä. Kun vieraat saapuivat, oppilaat selvästi omaksuivat roo-

linsa isäntinä ja emäntinä ja toimivat aktiivisesti. Yhteisen ruokailun lomassa he 

esittelivät vastuullisesti vieraille aiemmalla opetuskerralla tekemiään tietoiskuja, 

ja huolehtivat että ruokaa ja juomaa oli tarjolla riittävästi. 

 

Johtopäätökset 
 

Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan kiinnitimme tavoitteiden toteutu-

mista arvioitaessa huomiota itse prosessiin sekä lopputulokseen. Arviointi ta-

pahtui yhteisesti oppijoiden kanssa reflektoiden. Pohtiessamme projektin toteu-

tusta pyrimme hyödyntämään keräämäämme oppilaantuntemusta muun muas-

sa siinä, että jokaiselle löytyisi oppilaan osaamistasoa hyödyntävä ja kehittävä 

tehtävä. Pyrimme myös siihen, että jokainen oppilas saisi sellaisen tehtävän, 

jonka suorittaminen ei olisi liian vaikeaa, mutta joka kuitenkin haastaisi ja moti-

voisi oppilasta sopivissa määrin. 

 

Projektin aikana käymiemme keskustelujen sekä projektin päätteeksi teke-

mämme yhteisen loppuyhteenvedon perusteella koimme päässeemme keskei-
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seen tavoitteeseemme, joka oli herättää oppilaat ajattelemaan yhdessä syömi-

sen arvoa ja merkitystä heidän omassa elämässään. Oppilaat pohtivat keskus-

teluissa esimerkiksi minkälaisia yhdessä syömisen tapoja on, miksi yhdessä 

syömiseen ei aina tunnu riittävän aikaa, sekä miten yhdessä syömistä voisi 

omassa elämässä lisätä.  

 

Keräämämme palautteen mukaan oppilaat kokivat projektin onnistuneeksi. 

Tunnelma ja ilmapiiri olivat mukavia ja oppilaat kokivat yhteistyön toimineen hy-

vin suunnittelun ja toteutuksen aikana. Yhteisöllinen projekti onnistuikin mieles-

tämme hienosti, ja oppilaat ottivat esimerkillisesti vastuuta omista tehtävistään. 

Oppilaat kokivat onnistuneensa puurobaarin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Lisäksi oppilaat tutustuivat yhdessä syömiseen tutkivan oppimisen mallin avulla 

tehdessään osallistujille lyhyen kyselyn yhdessä syömisen merkityksistä ja tee-

moitellessaan ja pohtiessaan kyselyn tuloksia. 

 

Paras positiivinen palaute oli, että niin moni seitsemäsluokkalainen kahdesta 

valmisteluja tehneestä ryhmästä tuli vapaaehtoisesti maistelemaan puuroja väli-

tunnilla ennen kuudesluokkalaisten tuloa. He olivat innostuneita ja ylpeitä ai-

kaansaannoksistaan, eivätkä olisi malttaneet lähteä välitunnin päätyttyä. Lop-

pukeskustelussa kävi ilmi, että oppilaat kokivat Syödään yhdessä -projektin po-

sitiivisena kokemuksena, ja että projekti oli mukavaa vaihtelua ns. tavalliselle 

kotitaloustunnille.  

 

Jos lähtisimme toteuttamaan projektia nyt, pyrkisimme todennäköisesti yksin-

kertaistamaan toteutusta tai toteuttamaan projektin esimerkiksi yhdeksäsluokka-

laisten kanssa. Joiltain osin olisimme myös voineet ohjeistaa oppilaita yhä yksi-

tyiskohtaisemmin. Toteutus tällaisenaan vaati melko paljon suunnittelu- ja taus-

tatyötä sekä oppilaiden ohjausta. Kumpulaisen ym. (2010) mukaan yhteistoi-

minnallisessa oppimisessa on opettajan johdolla huolehdittava, että vuorovaiku-

tus on tuottavaa ja opetuksen tavoitteiden mukaista. Yhteistoiminnallinen oppi-

minen vaatii opettajan tukea, sillä oppilaiden pienryhmätyöskentely ei useimmi-

ten suju odotusten mukaisesti. (Kumpulainen ym., 2010, s. 53–55.) Opimmekin 

tämän ainedidaktisen projektimme myötä, että oppilaat eivät olleet niin itseoh-

jautuvia kuin etukäteen oletimme ja vaati paljon suunnittelua, tarkkaa ohjeistus-
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ta sekä meidän opettajien vastuuta, jotta puurobaari saatiin menestyksekkäästi 

toteutettua. 

 

Parasta kokeilussa oli hyvä ja iloinen tunnelma, joka vallitsi tunneilla. Kukaan ei 

vastustanut projektia tai kokenut puurobaaria epämotivoivaksi. Tärkeä syy ko-

keilun onnistumiseen olikin juuri hyvä vuorovaikutus ryhmässä ja se, että kaikki 

viihtyivät luokassa. Myös ohjaava opettaja oli tyytyväinen ainedidaktisen ope-

tuskokeilun onnistumiseen. Olimme myös itse tyytyväisiä, vaikka tiedostimme-

kin että joitain asioita olisimme voineet toteuttaa toisin. Opimme kuitenkin pro-

jektin myötä paljon niin oppilaista kuin kotitalousopetuksesta. 

 

Mielestämme kehittämisprojektissamme toteutui 'opeta toisin' -tavoite, sillä em-

me olleet aikaisemmin toteuttaneet vastaavanlaista tuntia jossa oppilaille annet-

tiin yhtä paljon vastuuta ja oppimisympäristö siirrettiin luokasta toiseen tilaan. 

Toki olisimme voineet luovuttaa vastuuta vielä enemmän oppilaille, mutta toi-

saalta heidän kykynsä toimia itseohjautuvasti ei kokemuksemme perusteella ol-

lut vielä kovin vahva. 

 

Kuten jo aiemmin totesimme, pyrimme käsittelemään yhdessä syömisen aihetta 

mahdollisimman neutraalisti ja monipuolisesti, jokaisen taustat huomioiden. 

OAJ:n opettajan eettisissä periaatteissa todetaan, että ”opettaja pyrkii oppijan 

lähtökohtien, ajattelun ja mielipiteiden ymmärtämiseen sekä käsittelee hienotun-

teisesti oppijan persoonaan ja yksityisyyteen liittyviä asioita.” (Opettajan eettiset 

periaatteet, 2017). Eräs oppilaista kertoikin syövänsä aina itsekseen pleikkarin 

ääressä. Hän kuitenkin tuntui tyytyväiseltä asiaan. Onkin hyvä muistaa, ettei 

opettaja voi alkaa moralisoimaan tai arvottamaan perheiden toimintaa. Opettaji-

na meidän tehtävämme on antaa uusia näkökulmia, ei ehdottomia totuuksia sii-

tä mikä on hyvää tai oikein.  
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3.2 Peruskoulu B: Puurobaari 1. luokkalaisille 
 
Tavoitteet 
 

Ainedidaktisen kehittämisprojektimme tavoitteena oli yhdessä syömisen merki-

tyksen korostaminen Suomi 100 -teemavuoden mukaisesti. Koska aiheena oli 

”opeta toisin”, aloitimme toteutuksen suunnittelun miettimällä, mitä uutta ope-

tuksessa voisi oppilaille ja opetusharjoittelijoille olla. Pohdimme, että uuden 

opetussuunnitelman mukainen, eri ikäisiä oppilasluokkia yhdistävä yhteinen op-

pimiskokemus olisi uutta meille kaikille. Toivoimme myös että puurobaari olisi 

mahdollista toteuttaa uudessa oppimisympäristöissä, eikä kotitalousluokassa. 

 

Oppimisteoreettiseksi käsityksesi päädyimme toteuttamaan humanistista oppi-

miskäsitystä, sillä ryhmä oli taitotasoltaan erittäin taitava ja kykeni itsenäiseen 

työskentelyyn ja päätöksien tekoon annettujen raamien sisällä.  Opettajan rooli 

on toimia ohjaajana ja kannustajana, kontrolloijan ja auktoriteetin sijaan. (Palo-

joki, 2009, s. 44). Tämä lähtökohta oli meille molemmille opetusharjoittelijoille 

uutta, joten se sopi jälleen ”opeta toisin” aiheeseen. Koemme, että oppilasläh-

töinen suunnittelu on oppilaille todella motivoivaa ja 7. luokkalaisille verrattain 

uusi asia, sillä kotitalousopetus on alkanut heillä vasta syksyllä 2016. 

 

Toteutus 
 

Toteutimme suunnittelemamme syödään yhdessä -projektin puurobaarina huh-

tikuussa  2017 espoolaisessa yhtenäiskoulussa yhdelle 7. luokalle. Pohdimme, 

että oppilaiden olisi järkevintä kutsua syömään koulun ensimmäinen luokka, sil-

lä koulussa kyseistä luokka-astetta on vain yksi luokka. Näin koko luokka-aste 

tulisi kutsutuksi, eikä mikään ryhmä jäisi ulkopuoliseksi. Alakoulun luokassa oli 

myös se etu, ettei kotitalous oppiaineena ole heille vielä tuttu, joten vierailu koti-

talousluokkaan olisi mielenkiintoinen ja uusikin kohde. Samalla se tukee uuden 

opetussuunnitelman myötä alaluokille suunnattua mahdollisuutta opettaa oppi-

aineena kotitaloutta jo alakoulussa. Tämä oli ainoa ennakkoon päätetty asia oh-

jaavan opettajan ja meidän toimesta. 
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Ainedidaktista projektia edeltävällä opetuskerralla oppilaita pohjustettiin tulevas-

ta puurobaari-ideasta. Kerroimme syödään yhdessä -teemasta ja katsoimme 

aihetta esittelevän videon (https://www.youtube.com/watch?v=2UuzUGtFWP0) . 

Oppilaat ideoivat Flinga- sovelluksen avulla mitä puurobaarissa voisi tarjota 

(kuva 4b). Päädyimme yhdessä siihen, että puurobaarissa tarjottaisiin kaura-

puuroa ja erilaisia lisukkeita. Oppilaat päättivät tarjota neljää eri vaihtoehtoa; 

kohmeisia mustikoita, mansikka-mehukeittoa, paahdettuja pähkinöitä sekä kui-

vattuja hedelmiä (kuva 5b). Tämän jälkeen oppilaiden kanssa puhuttiin juhlaeti-

ketistä, valittiin puurobaarin juhlavastaavat sekä laadittiin kutsukortin teksti yh-

teistyössä koko luokan kanssa, jonka juhlavastaavat sitten toteuttivat kutsukor-

tille. Oppilaat toimittivat kutsun henkilökohtaisesti koulun ekaluokkalaisille (kuva 

4).   

 
Kuva 4a ja b. Kutsukortti ja Puurobaarin ideiontia Flinga- sovelluksen avulla. 

 

Puurobaarin toteuttamispäivänä käytimme yhden opetustunnin työnjakoon, puu-

rojen ja lisukkeiden valmistamiseen, noutopöydän rakentamiseen sekä puuro-

baaritilan järjestelyyn ja koristeluun. Tilanpuutteen vuoksi olimme varanneet yh-

dessä syömiselle kotitalousluokan lähettyviltä luokan, jonka pöytäjärjestelystä 

sekä koristelusta oppilaat huolehtivat omatoimisesti (kuva 6a).  
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Kuva 5a ja b. Puurobaarin tarjoiluja. 

 

Kuva 6a ja b. Puurobaaritila ja posteri. 

 

 

Vieraiden saapuessa juhlavastaavat ottivat 1. luokkalaiset vastaan kotitalous-

luokan edustalla ja ohjasivat vieraat kotitalousluokan puurobaariin. Luokassa 

yhdessä juhlavastaavien kanssa toivotimme vieraamme tervetulleiksi ja ker-

roimme tilaisuuden tarkoituksesta sekä ohjelmasta. Ensimmäisen luokan oppi-

laat ottivat puurobaarista puuroa ja lisukkeita ja juhlavastaavat ohjasivat heidät 

ruokailutilaan. Pöytiin asetuttiin siten, että puurobaarin järjestäjät, vieraat sekä 

paikalla olevat aikuiset istuivat pöydissä sekaisin. Olimme 7. luokkalaisten 

kanssa sopineet juhlaetikettiä läpikäydessämme, että he pitävät yllä keskuste-
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lua ruokapöydissä. Ruokailun ohessa pyysimme kaikkia osallisia kirjoittamaan 

pöydillä oleviin post it -lappuihin miltä yhdessä syöminen tuntui ja liimaamaan 

lapun seinällä olevaan posteripohjaan (kuva 6b).  

 

Tilaisuuden päätyttyä oppilaat huolehtivat ruokailu- ja kotitalousluokan siivouk-

sesta. Tunnin päätteeksi keskustelimme oppilaiden kanssa juhlan onnistumises-

ta ja heidän tunnelmistaan syödä vieraiden ihmisten kanssa.  

 
Johtopäätökset 
 

Ryhmämme reaktio esittelemäämme puurobaaria kohtaan yllätti meidät positii-

visesti. Ennakko-oletuksena oli, että oppilaat saattavat kokea puuron tylsänä, 

eivätkä innostu suunnitelmastamme ilman houkuttelua ja motivointia. Toisin kui-

tenkin kävi: ryhmämme oli alusta alkaen innoissaan ja ryhtyi heti suunnittele-

maan mitä puuroja puurobaarissa tarjoiltaisiin. Tämä oli meille hyvä opetus siitä, 

ettei ennakkoluuloja oppilaiden suhteen tulisi asettaa. Puurobaarin onnistumi-

nen oli muutenkin hyvin pitkälti kiinni ryhmän hyvästä ryhmädynamiikasta. Kaik-

ki päätökset tehtiin yhteistuumin eikä missään vaiheessa suunnittelua tullut sel-

laista tilannetta, jota oppilaat eivät keskenään olisi pystyneet ratkaisemaan. Täl-

tä osin voidaan todeta, että projektissamme näkyi hyvin tutkivan oppimisen pe-

rusajatus siitä, ettei opettaja tee ajattelutyötä oppilaiden puolesta, vaan rohkai-

see ja ohjaa oppilaita oikeaan suuntaan prosessissa. 

 

Humanistinen oppimiskäsitys näkyi niin, että teemapäivä perustui ryhmän hy-

vään vuorovaikutukseen ja luokassa vallitsi luottavainen henki. Oppilaat itse 

määrittelivät millaista oppimistavoitteita he itselleen asettavat. Humanistinen 

oppimiskäsitys korostaa opettajan roolia enemmän ohjaajana ja kannustajana 

kuin auktoriteettina. Sen varassa puurobaari  toimi tällä ryhmällä todella hyvin. 

He saivat toteuttaa kaikki suunnitellut itsenäisesti ja ottaa itse vastuun onnistu-

misesta. Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys näkyi oppilaiden toimimisessa lähike-

hityksen vyöhykkeellä ja siinä, että teemapäivän kaikki opittavat taidot pohjau-

tuvat sosiokulttuuriseen tapaan aiemman opitun päälle. Teemapäivää oli poh-

justettu jo kaksi viikkoa ja puuron valmistus oli oppilaille ennestään tuttu syksyl-

tä. 
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Opetusharjoittelijan näkökulmasta tämä oli meille uutta ja hieman jännittävää-

kin. Olimme tutustuneet ryhmään vasta muutaman viikon ajan, joten oppilaan 

tuntemus ei ollut niin vahvaa kuin tällaisessa projektissa voisi toivoa. Samalla 

jouduimme haastamaan itsemme siinä, kuinka paljon oppilaiden vastuulle 

suunnittelua voidaan antaa. Ryhmän henki oli kuitenkin niin vahva, että jo en-

simmäisen pohjustustunnin jälkeen tuntui hyvältä jatkaa projektia eteenpäin ja 

päätimme antaa oppilaille enemmän vapauksia suunnittelun ja jopa työnjaon 

suhteen. Lopulta oppilaat saivat itse päättää oman työtehtävänsä puuron ja 

kaikki lisukkeet, miten ruokailutila koristellaan ja järjestetään ja miten posteri to-

teutetaan. 

 

Suunnitteluamme ohjasi toive erilaisesta oppimisympäristöistä kuin mihin oppi-

laat olivat aiemmin tottuneet. Alkuperäinen toiveemme järjestää puurobaari kou-

lun käytävällä kaatui paloturvallisuus seikkoihin, mutta yhtä hyväksi tilaksi osoit-

tautui tavallinen teorialuokka. Toteutus muualla kuin kotitalousluokassa  on uu-

den opetussuunnitelman mukaista ja eroaa tutusta kaavasta. Tarkoitus oli ha-

vainnollistaa opetuksen monialaisuus, joka on korostunut opettamassamme 

koulussa myös ilmiöopetuksessa. 

 

Puurobaarin toteutus ylitti kaikki odotuksemme. Puurobaarin tavoitteet toteutui-

vat hyvin ja päivän toteutus oli onnistunut. Olimme onnistuneet arvioimaan 

ajankäytön, puurojen määrän ja oppilailta vaadittavan taitotason oikein. Koimme 

että päivä tuntui oppilaille kiireettömästä ja hyvin hallitulta. Oppimista tapahtui 

varmasti paljon esimerkiksi vastuun kannosta, yhteistyöstä, suunnittelusta ja 

epävarmuuden sietämisestä, sillä tilanne oli kaikille uusi.  

 

Teemapäivän lopuksi käydyssä keskustelussa korostui oppilaiden vahvistunut 

näkemys siitä, miksi yhdessä syöminen on merkityksellistä ja mitä hyötyjä siitä 

heille on. Oppilaiden keskuudessa vallitsevaksi mielipiteeksi nousi perheen yh-

teisen ajan merkitys, yhdessä syömisen mukavuus ja hyvä ruoka. Jos voisimme 

toteuttaa projektimme uudelleen, olisi mielenkiintoista kokeilla puurobaaria eri 

ryhmien kanssa ja  kokeilla sitä eri vuosiluokille. Puurobaarin voisi myös järjes-

tää ulkona säiden salliessa, jolloin saataisiin korostettua erilaisia oppimisympä-

ristöjä. 
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4 Pohdintaa 
 

Suomi 100- juhlavuoden teema Syödään yhdessä (http://syodaanyhdessa.fi/), 

oli osuva valinta ainedidaktisen projektimme toteuttamiseen. Teema oli molem-

pien koulujen oppilaille uusi ja merkityksellinen, jota ei välttämättä tavallisessa 

kiireen leimaamassa arjessa tule ajateltua. Tämän pohjalta päädyimme toteut-

tamaan puurobaarit, joiden tavoitteena ovat yhteistoiminnallisuus, yhdessä 

syömisen merkityksen korostaminen ja uuden opetussuunnitelman mukaisesti 

laaja-alaisten taitojen oppiminen  sekä erilaiset oppimisympäristöt. 

 

Humanistisen ja sosiokulttuurinen oppimiskäsityksen valinta mahdollisti laa-

jemman vastuunjaon ja suunnittelun vapauden oppilaille. Oppilaiden osallista-

minen näkyi oppilaista kumpuavana motivaationa ja oli projektin toteutumisen ja 

oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, ett-

eikö taustalla vaikuttaisi opetusharjoittelijoiden huolellinen suunnittelu, sillä pro-

jektipäivän tilanne oli kaikille osapuolille uusi. Oppilaiden oma asenne ja vas-

tuunkanto jopa yllätti opetusharjoittelijat ja opetti, että oppilaiden puolesta ei 

kannata tehdä kaikkia päätöksiä valmiiksi, vaan he ovat hyvin itseohjautuvia, 

mikäli opettaja uskaltaa luovuttaa vastuutaan oppilaille. 

 

Opetuskokeilua helpotti se, että opetusharjoittelijoita oli useampi luokassa sa-

maan aikaan. Projektin toteuttaminen yhdellä opettajalla on mahdollista, mutta 

se vaatii pidempää pohjustusta ja ajanjaksoa sekä hyvää oppilastuntemusta. 

Mieluiten toteutus kannattaisi suunnitella oppiainerajojen yli, yhteistyössä  toi-

sen luokka- asteen ja opettajan kanssa. 

 

Päätösseminaarissa saimme kommentteja puurobaari esityksestämme siitä, 

kuinka hyvä valinta puuro on lähtökohdaksi tällaiselle projektille muunneltavuu-

dessaan ja siinä, kuinka helppo se olisi yhdistää ilmiöpohjaisessa opetuksessa 

muihin oppiaineisiin. Lisäksi kommentteja saimme siitä, että toteutus mukailee 

uutta opetussuunnitelmaa. Keskustelua heräsi myös toteutuksen muunnelta-

vuudesta ja miten puurobaarin voisi toteuttaa ulkona säiden salliessa. 
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Projektimme onnistunut lopputulos vahvisti omaa opettajuuteen kasvuamme ja 

antoi lisää itseluottamusta tehdä jatkossakin asioita toisin. Opettajan työssä, 

niin kuin monessa muussakin työssä, omiin toimintatapoihinsa kangistuminen ja 

rutinoituminen uhkaavat nopeastikin, kuten olemme monilta jo ammatissa toimi-

vilta opettajilta kuulleet. Urautumisen ehkäiseminen ja oman innostuksen säilyt-

täminen on uskoaksemme mahdollista juuri monipuolisilla ja rutiineja rikkovilla 

opetusmenetelmillä. Tähän ei aina tarvita suuria projekteja, vaan usein jo jokin 

pieni muutos, kuten tuntirakenteen rikkominen tai lähteminen ulos kotitalousluo-

kasta, saattaa riittää. 
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Summary 
 

The idea of this home economics didactic development project was to improve 

new approaches to home economics teaching, test these approaches in prac-

tice and estimate the outcome. The general motto for the project was to ”teach 

in a different way”. This, in home economics context, means to withdraw from a 

traditional way of teaching food making, household chores and theory separate-

ly.  

The importance of eating has been studied a lot and its benefits are numerous. 

Eating together affects ones life both physically and psychologically. Eating has 

been shown to have a positive effect on the health of the individual and 

managing of everyday life. Eating together is a current topic being one of the 

themes on Finland 100- jubilee year's program.  

Our didactic development project was implemented in two metropolitan area 

Primary schools in April 2017. The pupils planned and implemented a 

cooperative project named the porridge bar (puurobaari) where they invited  

pupils from other grades to eat together with them. The aim of our project was 

to emphasize the importance of eating together. Another aim was to go beyond 

the classroom and class.  

The theoretical framework of this project was sociocultural learning theory 

where collaboration and learning as well as the importance of the community 

are emphasized. The new curriculum also calls for functionality and cooperation 

in the classroom. In our didactic development project the aim was to promote 

interactive pedagogy, and to increase pupil activity, motivation and 

accountability. The aim was for students to deepen and share their knowledge 

as much as possible in the design of the project and its implementation. This is 

an essential part of  inquiry-based learning. 

 

In the lessons, prior the actual porridge bar, the pupils discussed about eating 

together and what acting as a host means. After an introduction to the subject, 
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they planned the occasion and made preparations. The students planned the 

porridges and toppings they wanted to serve. They also designed the 

decoration of the serving and the space. In addition the pupils planned small 

presentations about home economics.  

 

During the actual porridge bar the pupils were divided in two groups. The other 

group took responsibility for the porridges and the other for the decoration and 

the setting of the table in the dining area. The students worked as hosts during 

the event. They enjoyed the event and took great responsibility.  

 

The students carried out a short questionnaire for all participants at the end of 

the porridge bar.  The question was how the guests experience the meaning of 

eating together. The answers were discussed together with the entire class. 

 

Our learning experiments succeeded well in both schools and we think that we 

reached our goals. We believe this project can be modified easily. The same 

project can be implemented by involving more teachers and subjects. 
  
 We found our project as a whole successful. On the basis of our feedback, the 

students also think that the project was successful. Based on the small 

questionnaire conducted by the students most visitor students emphasized the 

time spent together by the family. 
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