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1 Johdanto 
 

Luovuus kotitaloudessa -opetuskokeilu oli osana koulumme, Helsingin yliopiston 

ainedidaktista kehittämisprojektia. Sen teemana oli opeta toisin. Kurssin yhtenä 

tavoitteena oli rohkaista meitä, opettajaopiskelijoita, astumaan oman 

mukavuusalueemme ulkopuolelle ja keksimään uudenlaisia keinoja opettaa. 

Kehittämisprojekti toteutettiin opetusharjoittelun yhteydessä, joten saimme toteuttaa 

suunnittelemamme opetuskokeilun käytännössä soveltavan harjoittelun aikana.  

Teoriapohjan opetuskokeilun suunnittelulle ja toteutukselle muodosti kognitiivis-

konstruktivistinen oppimiskäsitys. Sen keskeistä ajatusta toteuttaen pyrimme 

opetuskokeilun suunnittelussa painottamaan oppilaiden oman ajattelun kehittymistä sekä 

toteuttamaan oppitunnin yhteisöllisesti oppien. 

 

Suunnitellessamme ainedidaktista kehittämisprojektia yhteisissä keskusteluissa 

päädyimme pohtimaan kouluissa syntyvää ruokahävikkiä. Sen innoittamana projektimme 

punaiseksi langaksi muodostui ruokahävikki. Sen pohjalta lähdimme suunnittelemaan 

opetuskertaa hävikkiruokaa hyödyntävästä ruoanvalmistuksesta. Projektimme aiheen 

valinta oli osuva siinäkin mielessä, että harjoittelukoulumme on Vihreä lippu -koulu, 

jonka opetuksessa painottuu ympäristökasvatus.   

 

Käyttämämme opetusmenetelmän, tutkivan oppimisen mukaisesti pidimme 

opetuksessamme tärkeänä yhdessä oppimista ja oppilaiden aikaisemman tietopohjan 

hyödyntämistä. Lisäksi mahdollisuutta oppilaiden osallisuuteen, mikä ilmeni ruokalajien 

suunnittelussa ja työtehtävien omatoimisena jakamisena.  

 

Opetussuunnitelmassa (2014) kotitalousopetuksen yhtenä teemana on luovuus. 

Opintojakson opeta toisin -ajattelun mukaisesti otimme sen rohkeasti myös oman 

opetuskokeilumme teemaksi. Tarkoituksenamme oli, että suunnittelemamme 

opetuskokeilu kannustaisi oppilaita luovuuteen. Luovuuden merkitys meille opettajille ja 

sen toteuttamismahdollisuuksien pohdinta oli tärkeä osa prosessia. Näkyyhän meidän 

ajatuksemme luovuudesta pakosti myös oppimisprosessin ohjauksessamme. Tämä ajatus 

lähtökohtana, suunnittelimme tunnin sisällöksi mysteeriboksit sekä tehtävän, jossa 

oppilaat saivat keksiä luovasti pakkausten jätemateriaaleille uusiokäyttöä.  Jos oppitunnit 

olisivat olleet pidempiä, olisimme tehneet luovaa jätetaidettakin, mutta se jääköön 

tulevaisuuden luovaksi vaihtoehdoksi. 
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2 Tiedon rakentuminen ja aktiivinen tuottaminen oppimisen 

lähtökohtana 
 

Opetustapahtumassa on opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus ilmenee valitun 

opetusmenetelmän sekä työtapojen kautta, joihin vaikuttaa olennaisesti valittu 

oppimiskäsitys (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen, 2016,  93). Tässä 

kappaleessa esittelemme opetuskokonaisuutemme teoreettisen taustan. 

 

 

2.1 Kognitiivinen konstruktivismi oppimiskäsityksenä 

 

Opintokokonaisuutemme teoreettinen tausta pohjautuu kognitiiviseen 

oppimisnäkemykseen, joka tarkemmin määriteltynä painottuu kognitiivis-

konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Oppimistutkimuksen painopiste siirtyi 1960-luvun 

alusta lähtien oppijan sisäisten tekijöiden kuten oppimisprosessien, -strategioiden ja 

kognitiivisten rakenteiden kehittämiseen. Tätä tutkimussuuntaa edustavan kognitiivis-

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista ei nähdä passiivisena tiedon 

vastaanottamisena vaan aktiivisena, luovana rakennustoimintana, konstruointina, jonka 

kautta yksilöt ja yhteisöt rakentavat kuvaansa maailmasta. (Peltomaa, H. 2002.) Tähän 

ajatteluun perustuu oman tutkimusprojektimme kognitiivis-konstruktivistisen 

menetelmän valinta, joka on samalla teoreettinen pohja suunnittelemamme 

opintokokonaisuudelle. 

 

Kognitiiviseen konstruktivismiin nojaava oppimiskäsitys lähtee ajatuksesta, ettei tieto voi 

koskaan olla tietäjästään riippumatonta vaan yksilön ja yhteisöjen itsensä rakentamaa. 

Näin ollen oppiminen ei ole vain passiivista tiedon vastaanottamista vaan aktiivista 

kognitiivista toimintaa, jossa tulkitaan havaintoja ja uutta tietoa entisen tiedon ja 

kokemuksen pohjalta (Uusikylä & Atjonen, 2005, 145). Opettajan oma käsitys 

oppimisesta vaikuttaa väistämättä siihen, millä tavalla hän opetuksensa järjestää, mihin 

hän mielenkiintonsa suuntaa sekä miten valmis hän on toteuttamaan opetustyötään (Kivi, 

1995, 20). Oppiminen voidaan kuitenkin käsittää monin eri tavoin, kuten tiedon mieleen 

painamisena, soveltamisena, asioiden ymmärtämisenä tai ajattelun muuttumisena. 

Viitaten Uusikylän ja Atjosen (2005, 143) näkemykseen kognitiivisen oppimiskäsityksen 
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mukaisesta oppimisen prosessista oppiminen koostuu oppijan älyllisistä prosesseja, kuten 

havaitsemisesta, ajattelemisesta ja päätöksenteon kokonaisuudesta. 

 

Kognitiivis-konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti opettajan tulee ottaa 

opetuksensa lähtökohdaksi oppilaiden aikaisemmat tiedot ja kokemukset. Oppilailla jo 

entuudestaan olevat käsitykset opetettavasta asiasta on huomioitava. Oppimistilanteessa 

tieto ei synny pelkästään opettajan vaikutuksesta vaan vuorovaikutuksessa oppilaiden 

kanssa, heidän aktiivisuuden ja osallistuvan toimijuutensa ansiosta. Projektimme 

oppimismenetelmäksi suunnittelemamme tutkiva oppiminen korostaa myös tätä 

oppijoiden aktiivisuutta sekä yhteistyötä. 

 

Kognitiivis-konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppilaan aktivoituminen 

oppimistilanteisiin ohjaa hänen tiedon tulkintaansa. Uusikylän ja Atjosen (2005, 143) 

mukaan tiedon prosessointi on jopa oppimisprosessin lopullista tulosta tärkeämpää. Tämä 

ajattelu näkyy mielestämme myös projektimme oppimismenetelmän valinnassa. Tutkivan 

oppimisen keskiössä on oppimisen aikana tapahtuvat prosessit, tutkimusongelmien 

asettaminen, tiedon etsintä ja yhteistyö, ei niinkään itse lopputulos, vaikka siihen tietysti 

myös pyritään. 

 

 

2.2 Tutkiva oppiminen 

 

Hyödynnämme tässä projektityöskentelyssä tutkivan oppimisen mallia, jonka on kuvailtu 

(Lonka ym.) edustavan myös uutta ja kognitiivis-konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

kanssa linjassa olevaa lähestymistapaa.  Projektissa oppilaat lähtevät ongelmalähtöisesti 

ratkomaan mahdollisuuksiaan valmistaa ruokalajeja käytettävissä olevista raaka-aineista. 

Yhteisöllisten, ongelmalähtöisten työtapojen edistämiseksi Kai Hakkarainen 

kollegoineen on kehittänyt ns. tutkivan oppimisen pedagogista lähestymistapaa (Lakkala, 

M. 2012, 93), josta hyödynnämme elementtejä omassa opetuskokeilussamme. 
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Kuva 1. Tutkivan oppimisen elementtejä. 

 

 

Tutkivan oppimisen menetelmässä olemme kiinnostuneita yhdessä oppimisesta, 

ongelmalähtöisyydestä sekä ilmiön tarkastelusta oppilaiden omien kysymysten ja 

ihmettelyn pohjalta. Opetuskokeilumme tavoittelee tutkimustyyppistä prosessia, jonka 

lähtökohtana on oppijoiden itse asettamat tutkimuskysymykset. Kysymykset pohjautuvat 

oppilaiden aiemmin omaksumiin tietoihin käsiteltävästä asiasta. Projektimme tavoitteena 

on kognitiivis-konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti yhteisöllinen tiedon 

rakentaminen. Tavoitteeseen päästään antamalla oppilaille ongelmanratkaisua vaativa 

tehtävä, joka edellyttää heiltä aktiivista kognitiivista toimintaa. Opetuskokeilussamme 

tehtävänä toimi "mysteeriboksi".  

 

Työskentely etenee asteittain syvenevänä prosessina tietolähteistä hankittavan tiedon 

avulla. Tutkivassa oppimisessa ajatuksena on, että opiskelijat käyttävät useita eri 

tietolähteitä syventämään omia selityksiään käsiteltävästä ilmiöstä (Lakkala, M. 2012, 

97). Tavoitteena on opiskeltavan ilmiön ymmärtäminen, mikä ei Seitamaa-Hakkaraisen 

ja Hakkaraisen mukaan synny ilmiöiden kuvaamisesta, vaan niiden merkityksen ja 

keskinäissuhteiden selittämisestä ja oivaltamisesta. 

 

Suunnittelemamme opetuskokonaisuuden tarkoituksena on toteuttaa kognitiivis-

konstruktivistista oppimisnäkemystä ja tuottaa uutta tietoa yhteisöllisesti oppien. Koska 

emme pysty käytännön syistä tässä kokeilussa toteuttamaan tutkivan oppimisen mallia 

pitkällä aikavälillä, emme pysty käyttämään aikaa ryhmien väliseen kommentointiin 
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projektin eri vaiheissa. Tutkivan oppimisen prosessissa on Lakkalan (2012, 96) mukaan 

kuitenkin keskeistä mahdollisuus seurata muiden ryhmien työtä ja jakaa syntyvät 

tuotokset avoimesti kaikkien osanottajien kesken.  Oppilaita ohjataan vertailemaan 

käsityksiään keskenään sen sijaan, että uuden sisällöt omaksuttaisiin sellaisenaan. 

Opetuskokeilumme sisältää siis aineksia tutkivan oppimisen mallista. 

 

Pyrimmekin ohjeistamaan oppilaita niin, että he eivät valitsisi ensimmäisenä mieleen 

tulevaa reseptiä, vaan jatkaisivat ajattelua pidemmälle ja ideoisivat vaihtoehtoisia 

reseptejä. Tai vastaavasti tekevät ohjeisiin tarvittavia muutoksia, esimerkiksi korvaamalla 

puuttuvan raaka-aineen vastaavalla. Tavoitteena on näin saada oppilaat tulemaan 

tietoisiksi ennakkokäsityksistään ja huomaamaan mahdolliset ristiriidat omien 

käsitystensä ja uuden tiedon välillä (Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen). Tutkivan 

oppimisen ajatus on kognitiivis-konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti siinä, 

että oppilaat jakavat tietoja keskenään sekä opettelevat jalostamaan jaetusta tiedosta uusia 

kehittyneempiä selityksiä tukemalla toistensa ajattelua. 

 

  

2.3 Opettajan rooli tutkivan oppimisen mallissa 

 

Tutkivassa oppimisessa tietoja ei omaksuta suoraan opettajalta, vaan oppilasta ohjataan 

itsenäiseen tiedonhakuun ja ongelman ratkaisuun. Opettajan rooli on ohjata oppijoiden 

keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyön sujumista hyvien oppimistulosten 

saavuttamiseksi. Lakkalan (2012, 95) määritelmän mukaan opettajan tehtävänä tutkivassa 

oppimisessa on luoda edellytykset kognitiivis-konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

mukaisesti yhteisölliseen ongelmanratkaisuun perustuvalle työskentelylle. 

Työskentelytilanteen organisointiin sisältyy esimerkiksi mielekkään teeman tai aihepiirin 

valinta, oppilaiden ryhmätyön ja yhteistoiminnan käytäntöjen organisointi, prosessia 

tukevien ohjeiden, vaiheiden ja aikataulujen määrittely sekä työvälineiden ja 

lähdemateriaalien hankkiminen ja niiden käytön valmistelu. 

 

Olennaista tutkivan oppimisen tietokäytännöissä on, että opettaja huolehtii 

korkeatasoisten tiedollisten kriteerien noudattamisesta edellyttämällä oppilailta 

pitkäjänteistä ja etenevää tuotosten kehittämistä sekä viimeisteltyä lopputulosta 

kognitiivis-konstruktivistisen ajattelun mukaisesti – tyypillisestihän kouluopetuksessa 

tehdään tehtävät kerralla valmiiksi eikä aikaansaannoksia ole välttämättä tarkoitus 
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parantaa palautteen pohjalta (Lakkala, M. 2012, 97). Omassa projektissamme tämä näkyy 

siten, että ohjaamme oppilaita seuraamaan asettamiaan tutkimuskysymyksiä ja 

mahdollisesti kehittämään niitä vielä tarkemmiksi. Merkitykselliseksi muodostuu 

opettajan ohjaava ja rakentava tuki prosessin eri vaiheissa. 

 

Opettajan kannattaa harkita tarkoin, mitkä opeteltavissa asioissa ovat niitä keskeisiä 

seikkoja, joiden oppimista nimenomaan tutkivan oppimisen menetelmä edistää (Lakkala, 

M. 2012, 96). Projektimme kannalta keskeistä on ruokalajien valmistaminen annetuista 

raaka-aineista. Tehtävässä voidaan toteuttaa kognitiivis-konstruktivistisen ajattelun 

mukaista ongelmalähtöisyyttä oppimisessa ja jokaisen ryhmänjäsenen aikaisemmin 

omaksuman tiedon ja taidon hyödyntämistä ongelman ratkaisemiseksi. Myös toisten 

ryhmien ideoita ruoanvalmistuksessa ja kattauksen luomisessa voi hyödyntää 

valitsemamme oppimiskäsityksen ja tutkivan oppimisen mukaisesti omassa 

tekemisessään. 

 

 

3 Luovuus kotitalousopetuksessa 
 

Luovuudella tarkoitetaan ytimekkäästi jotain uutta. Uusikylän mukaan toiminta on 

luovaa, jos yksilö saavuttaa ratkaisun, jossa on hänelle uusia elementtejä (Uusikylä, 2012, 

57). Gardnerin mukaan (Uusitalo, 2012, 75) luovuus voidaan jakaa kahdeksaan eri 

intelligenssiin, jotka on esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Luovuuden intelligenssit Gardnerin mukaan. 

luovuuden intelligenssi esimerkki intelligenssissä lahjakkaasta 

ryhmästä 

loogis-matemaattinen luonnontieteilijät 

kielellinen kirjailijat, puhujat 

spatiaalinen kuvanveistäjät, arkkitehdit 

musiikillinen säveltäjät 

kehollis-kinesteettinen käsityöläiset, urheilijat 

interpersoonallinen johtajat, ihmissuhdeammattilaiset 

intrapersoonallinen taiteilijat, psykoterapeutit, kirjailijat 

naturalistinen biologit 
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Gardner on esittänyt, että luovuus heijastelee älykkyyksien monimuotoisuutta. Koska on 

olemassa ainakin kahdeksan eri intelligenssiä, pitäisi olla sama määrä luovuutta: 

erityisluovuus liittyy vastaavaan intelligenssialueeseen. Yksilön kiinnostuksen kohteissa 

näkyvät hänen lahjakkuutensa sekä luovuutensa alueet.   (Uusikylä, 2012, 76.) Oletamme, 

että ainedidaktisen kehitysprojektin toteutusvaiheessa luova ajattelu käynnistyy 

ensimmäisenä juuri niillä oppilailla, ketkä ovat innostuneita ruoan laitosta ja tekevät sitä 

myös vapaa-ajallaan. Ainedidaktinen kehitysprojektimme ideointivaihe tukee erityisesti 

interpersoonallisesti lahjakkaita oppilaita, kun taas ruoan valmistusvaiheessa 

vahvuudeksi osoittautuu enemmänkin kehollis-kinesteettinen lahjakkuus.  

 

 

3.1. Luovuus abstraktina taitona 

 

Kojonkoski-Rännälin (1996, 65) mukaan taidot voidaan jakaa niiden olemuksen puolesta 

abstrakteihin taitoihin sekä konkreettisiin taitoihin. Konkreettisten taitojen avulla 

aikaansaatu tuotos on joko konkreettinen esine tai fyysisessä maailmassa selvästi näkyvä, 

kuuluva tai tuntuva teos. Abstraktien taitojen avulla aikaansaadut tuotokset ovat 

abstrakteja asioita: esimerkiksi ajatukset ja ideat ovat luovuuden avulla tuotettuja taitoja.  

 

Tämän perusteella voidaan päätellä, että useimpien konkreettisten taitojen taustalla on 

useimmiten joitain abstrakteja taitoja. Kojonkoski-Rännäli (1996, 66-67) antaa tästä 

esimerkkinä käsien käytön taidon käsin tekemiseen eli käsityötaidon, joka vaatii 

konkreettisen käsien käytön lisäksi myös ajattelun taitoa, luovuutta, päätöksentekotaitoa 

sekä ajoittain myös riskinottokykyä. Tämän perusteella väitämme, että kotitalous 

oppiaineena yhdistää sekä abstrakteja että konkreettisia taitoja ja kuten Kojonkoski-

Rännäli esittää, abstrakteja taitoja tarvitaan konkreettisten taitojen oppimiseen. Näin ollen 

luovuus toimii yhtenä oppimisvälineenä opetustilanteessa.  

 

3.2 Luovuuden hyödyntäminen kestävän kehityksen opetuksessa 

 

Luovan ajattelun oppimiseen vaaditaan luovaa opettamista. Opetussuunnitelman (POPS, 

2014, 437) mukaan kotitalousopetuksen tavoitteena on edistää ja kannustaa luovuutta. 

Opettajalta luovuuden esille tuominen tarkoittaa mielestämme kotitalousopetuksen 

näkökulmien avartamista ja rohkeutta uusien toimintamallien- ja tapojen 

käyttöönottamisessa. Näkemyksemme mukaan opettaja voi kannustaa luovuuteen 
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tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia käyttää suunnittelussa ja työskentelyssä omaa 

mielikuvitustaan. Kannustaminen luovuuteen näkyy opetuksessa myös siten, että 

oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, tuottaa uusia ideoida 

ja arvioida niitä yhdessä muiden oppilaiden kanssa. 

 

Suunnittelemassamme opetuskokonaisuudessa luovuus tulee esille ongelmanratkaisun 

keinoin toteutetuissa aterioissa suunnittelussa ja valmistuksessa sekä 

pakkausmateriaalien uusien käyttötarkoitusten ideoinnissa. Tuotokset on tarkoitus 

toteuttaa yhdessä oppimalla, toinen toisensa ideoita hyödyntäen tutkivan oppimisen 

mallia mukaillen.  

 

Projektimme keskeinen aihe on luovuus. Luovuus antaa oppilaille mahdollisuuden 

itseilmaisuun. Uskomme, että itsensä ilmaiseminen motivoi oppilaita työskentelyyn jo 

itsessään ja sen avulla voidaan edistää oppimista ja oppilaiden osallisuutta aiheen kuin 

aiheen parissa. Yhtenä opetuksemme ilmiöistä käsittelemme kestävää kehitystä 

ruoanvalmistuksessa syntyvän jätteen avulla.  

 

Suunnitelmassamme hyödynnämme luovuutta kestävän kehityksen opetuksessa, eli siinä 

kuinka ruoanlaitosta syntyvää jätettä voi vielä hyödyntää. Luovuuden tapaan myös 

kestävä kehitys on Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa nostettu erityisesti 

kotitalouden osalta tärkeäksi teemaksi: ”Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää 

kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä 

tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia” (POPS, 2014, 437).   

 

Annamme ryhmille vapauden ideoida pakkausmateriaaleille uusia käyttötarkoituksia. 

Hyödynnämme tutkivalle oppimiselle ominaista ideoiden jakamisen tapaa, jonka takia 

pakkausmateriaalien uudet käyttötarkoitukset käydään läpi pyöreän pöydän ääressä. 

Luovuuden avulla, erityisesti mielikuvitustaan käyttämällä, oppilaat voivat havainnoida 

jätteen syntyä. Opetuksellisesta näkökulmasta katsottuna opetuskertaamme yhdistyy 

myös elementtejä kuvataiteen oppiaineesta, jonka yhdeksi tehtäväksi on 

opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, 425) kuvattu oppilaan kriittisen ajattelun 

kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja 

yhteiskuntaan. 
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4 Projektin kuvaus 
 

Ainedidaktinen kehittämisprojektimme suunniteltiin Helsingin yliopistolla osana 

soveltavaa harjoittelua. Suunnittelemamme opetuskokonaisuus toteutettiin 

helsinkiläisessä peruskoulussa. Projekti toteutettiin kahtena erillisenä opetuskertana 5. 

luokan valinnaiselle kotitalousryhmälle ja yhdelle 7. luokan kotitalousryhmälle 90 

minuutin kaksoistunnin aikana. 

 

4.1 Projektin suunnittelu 

 

Alkaessamme suunnitella projektia emme vielä tienneet millä luokka-asteella olevia 

oppilaita opettaisimme. Emme myöskään tienneet mitä aihealueita opetuksessa oli 

parhaillaan menossa.  Tästä johtuen teimme alustavan suunnitelman opetuskerrastamme 

jokaiselle kotitalouden osa-alueelle luovuuden näkökulmasta. 

 

Luovuuden ilmentäminen käytännössä sopii näkemyksemme mukaan hyvin kaikille ko-

titalouden osa-alueille. Pohtiessamme sitä, kuinka luovuusajattelua voisi hyödyntää ruo-

anlaitossa, keksimme aiheeksi ruokahävikin. Sen ajatuksen johdattelemana päätimme 

keskittyä tuntisuunnitelmassamme hävikin vähentämiseen hyödyntämällä tähteiden käyt-

töä ruoanvalmistuksessa.  

 

Suunnitelmamme keskeisenä ideana oli ensin lähteä tutustumaan teoreettisella tasolla 

kestävän kehityksen mukaiseen hävikin minimointiin. Toiminnan tasolla olisi mahdol-

lista kuvailla itseään kuluttajana kuvataiteen tai draaman keinoin ja sitten toteuttaa täh-

teistä erilaisia ruokia ja vaikka taideteoksia. Tavoitteena oli tehdä toiminnasta oppilaita 

osallistavaa ja kehitellä luovaa toimintaa oppilaiden innostuksen lähtökohdista. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tämä kaikki oli tarkoitus dokumentoida ja esitellä 

koulussa laajemminkin. Tämän lisäksi ideoimme, että ateriasuunnittelu raaka-ainelähtöi-

sesti, annosten ulkonäkö ja esillepano olisivat voineet olla alueita, joissa voimme toimia 

luovasti. Mikäli opetettavana aiheena olisi ollut vaatehuolto ja puhtaanapito, olimme aja-

telleet opettaa erilaisista luonnonmukaisista pesuaineista ja niiden soveltamisesta. Oppi-

laita olisi voitu motivoida aiheeseen käymällä keskustelua siitä, mitä kotona on saatavilla. 
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Toki silityksessä, siivouksessa ja pyykinpesussa korostuu oppilaan luovuus automaatti-

sesti, mutta olisimme voineet harjoitella näitä myös esimerkiksi pelien kautta. Uskomme, 

että pelillisyys motivoi ja auttaa oppilasta ajattelemaan luovemmin. 

 

Suunnitelmamme punaisena lankana oli saada oppilas näkemään kotona jo olevat tarvik-

keet, kuten parasta ennen -päiväyksen ohittaneet elintarvikkeet, mahdollisuuksina: mah-

dollisina raaka-aineina niin ruoanlaitossa, vaatehuollossa, puhtaanapidossa kuin muussa-

kin kotitalouden toiminnassa. 

 

4.2 Opeta toisin -opetuskokeilun tavoitteet 

 

Opetuskokeilun tavoitteena on todellisuuteen pohjautuva opetuskokemus: hyödynnetään 

oppilaiden luontaista ihmettelyn kykyä ja sekoitetaan teoria tekemisen sekaan. Oppilaat 

oppivat tutkivan oppimisen työtapoja sekä Opetussuunnitelmassa (POPS 2014) 

mainittuja luovuuden sisältöjä. Opetuskokeilumme tavoitteena on, että oppilaat pystyvät 

hyödyntämään jo hankkimaansa osaamista ja tietoa sekä ymmärtävät opetettavat asiat 

laajempina kokonaisuuksina. Tavoitteena oppimiselle on vuorovaikutuksen 

hyödyntäminen ja tietotaidon jakaminen ryhmässä. 

 

Opetuskokeilumme toteutetaan mallintamalla tutkivan oppimisen menetelmää, jonka 

keskeisenä tavoitteena on tuottaa uusia selityksiä ja ratkaisuja yhteisiin ongelmiin 

olemassa olevaa tietoa hyödyntämällä. Perusopetussuunnitelman (POPS, 2014) 

mukaisesti opetuksen tavoitteena on kehittää kolmea osa-aluetta: yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitoja, käytännön työtaitoja sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaitoja.  

 

Viidennen luokan oppilaiden kanssa oli tarkoitus harjoitella tiedonhankinta- ja 

käsittelytaitoja tutustumalla yleisimpiin elintarvikkeiden tuote- ja pakkausmerkintöihin. 

7. luokkalaiset harjaannuttivat taitojaan esimerkiksi etsimällä reseptejä eri lähteistä. He 

löysivät tietoja sekä netistä että oppikirjoista. 

 

Käytännön työtaitojen opetuksen tavoitteena oli hyödyntää jo opittuja 

ruoanvalmistusmenetelmiä. Myös tarkoituksenmukaisten välineiden turvallinen käyttö 

oli yhtenä tämän osa-alueen tavoitteista. Oppilaille oli selvästi teroitettu jätteiden 

lajittelun ja ympäristöä säästävän toiminnan periaatteita, joista mekin halusimme 
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opetuskerrallamme pitää kiinni. Esimerkiksi tiskivettä ei ollut tarkoituksenmukaista 

juoksuttaa eikä puoliksi käytettyä elintarviketta heittää pois, vaan antaa se, vaikka toisen 

ryhmän hyödynnettäväksi. 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen osalta tavoitteenamme oli painottaa erityisesti 

yhteistyön sujumista. Olimme tarkoituksella suunnitelleet opetuskerran niin, että ryhmät 

valmistivat erilaisia ruokia, jotta pystyimme lopputunnista jakamaan ruokaa ryhmien 

kesken ja maistelemaan erilaisia aikaansaannoksia. Opetuskerran aikana tavoitteenamme 

oli kiinnittää erityistä huomiota töiden tasaiseen jakautumiseen kaikkien ryhmänjäsenten 

kesken. 

 

4.3   Opetuksen toteutus 

 
Suunnittelemamme opetuskokonaisuus toteutettiin 90 min pituisella kaksoisoppitunnilla. 

Ensimmäisen oppitunnin pidimme 7.-luokkalaisille. Tunnin jälkeen, ohjaajan kanssa 

käydyn keskustelun perusteella, muutimme seitsemäsluokkalaisille toteuttamaamme 

tuntisuunnitelmaa sopivammaksi 5.-luokkalaisille, heidän ikä- ja taitotasonsa 

huomioiden.  

 

Aloitimme 7.-luokkalaisten oppitunnin esittelemällä ruokahävikin käsitteenä ja tuomalla 

esiin muutamia faktoja ruokahävikistä. Kuten missä ruokahävikkiä syntyy, kuinka paljon 

jätettä kertyy vuosittain ja kuinka sitä voisi vähentää. Tämän jälkeen aktivoimme 

oppilaita opetukseen kysymällä, miten heidän kotonaan toimitaan vanhaksi menevien 

ruoka-aineiden kanssa. Tavoitteena oli saada heräteltyä oppilaiden omaa ajattelua. Myös 

hyödyntää aktivointia oppimisen välineenä projektimme teoriataustaan liittyvien 

käsitysten mukaisesti. Tutkivan oppimisen menetelmässä oli keskeistä voida käyttää 

hyväksi oppilailla jo olemassa olevaa tietoa ja jakaa sitä muiden oppijoiden kanssa.   

 

Seuraavaksi käsittelimme viimeisen käyttöpäivän ja parasta ennen -merkintöjen eroja. 

Oppilaat saivat lisäksi pohtia käytännön ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen 

kuvakorttitehtävän avulla (liite 1). Oppilaat lähtivät hyvin mukaan ja keksivätkin luovia 

ratkaisuja kuvista. Tämä tehtävä koottiin vertailemalla oppilaiden vastauksia meidän 

opettajaharjoittelijoiden kokoamiin konkreettisiin keinoihin vähentää ruokahävikkiä. 

Yllättävän moni kohta oli yhdenmukainen. 
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Opetustunnin seuraavana tehtävänä olivat mysteeriboksit. Tämä tehtävä oli kenties 

oppilaiden kannalta ehkä se mieluisin, sillä he olivat tottuneet valmistamaan ruoka 

jokaisella oppitunnilla. Projektimme näkökulmasta mysteeriboksit olivat oppituntimme 

luovuuden kannalta keskeisin opetusväline. Olimme koonneet konkreettisesti neljään 

pahvilaatikkoon raaka-aineita. Ajatuksena oli valita sellaisia raaka-aineita, jotka menevät 

helposti vanhaksi, kuten kasvikset ja maito tai jäävät ylimääräisinä jääkaappiin, 

esimerkiksi perunamuusi ja juusto, myös oppilaiden kotona. Mysteeribokseja oli neljä 

kappaletta, yksi jokaiselle keittiöryhmälle. Taulukossa 2 on esitelty mysteeriboksien 

raaka-aineet ja ruoat, joita oppilaat raaka-aineista päättivät valmistaa. 

 

Taulukko 2. Mysteeriboksien sisällöt ja valmistettu ruoka 7.-luokkalaisilla.  

Mysteeriboksin sisältö Ruoka, jonka oppilaat valmistivat 

Perunoita, porkkanoita, juustoa kasvispihvit 

leipää, paprikaa, kermaviiliä lämpimät voileivät, paprikasuikaleita ja 

dippiä 

maitoa, banaania ja mehua banaanilettuja (mehua ei käytetty) 

juustoa, kinkkua ja kananmunia pitsa 

 

 

Oppilaille annettiin ohjeistus kehitellä ryhmittäin, laatikon sisällöstä löytyviä raaka-

aineita käyttämällä, valmistettava ruoka tai leipomus. Ohjeena oli, että luomukseen tuli 

käyttää kaikkia mysteeriboksista löytyviä raaka-aineita, mutta sen lisäksi oppilaat saivat 

vapaasti käyttää myös kotitalousluokan kylmäkaappia sekä kuiva-ainevarastoa. Ohjeita 

sai katsoa joko oppikirjasta tai internetistä. Tässä kohtaa oppilaat yllättivät keksimällä 

ruokaohjeita myös päästään, eli hyödynsivät loistavasti tietovarastojaan ja käyttivät 

luovuuttaan.  

 

Varasuunnitelmana olimme miettineet etukäteen jokaiselle laatikolle kaksi mahdollista 

ruokaohjetta toteutettavaksi, mikäli oppilaat eivät itse keksisi sitä. Tätä emme kuitenkaan 

maininneet oppilaille etukäteen, jottei motivaatio omiin suunnitelmiin katoaisi. 

Hyödynsimme kolmea opettajan paikallaoloa keskustellessamme, auttaessamme ja 

kuunnellessamme oppilaiden suunnitelmia. Oppilaiden tuli hyväksyttää 

opettajaopiskelijoilla reseptinsä ja ruokaideansa ennen ruoanlaiton aloittamista. 
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Oppilaat toteuttivat omat suunnitelmansa tai yhteistyössä meidän kanssamme tekemät 

suunnitelmat ja tekivät ruokaa koko ryhmälle. Ruokailu toteutettiin yhtä aikaa, 

tarvittaessa odotettiin muiden ryhmien valmistumista. Lisätehtävänä meillä oli 

pakkausmateriaalitehtävä, jossa oppilaat keksivät uusia käyttötarkoituksia tutuille 

pakkausmateriaaleille (esim. maitopurkki, voipurkki, lasipullo, Pringles-purkki, 

kahvipaketti jne.). Ruokailun yhteydessä teimme koonnin ja keskustelimme 

suunnitteluprosessista ja ruoanlaiton onnistumisesta ja mielekkyydestä. Tässä yhteydessä 

oppilaat saivat myös kertoa keksimänsä uudet käyttötarkoitukset pakkausmateriaaleille. 

 

Tunnin lopuksi toteutimme oppimiskäsityksen mukaisesti arviointia, opettajat ja oppilaat 

yhdessä. Olimme kehitelleet kestävän kehityksen ja luovuuden merkeissä 

arviointitaulukon, jossa oli hyödynnetty lisätehtävän mukaisesti käytettyjä 

pakkausmateriaaleja: kuplamuovia ja tyhjiä pizzalaatikoita. Oppilaat puhkoivat ryhmissä 

taulukosta kuplamuoveja sen mukaan, miten kokivat suoriutuneensa tehtävistä, 

toimineensa yhteistyössä muiden kanssa ja oppineensa uutta tunnin aikana. 

 

5.-luokkalaisilla kotitalous alkaa valinnaisena aineena. Sen vuoksi, että oppilaiden 

taidollisen ja tiedollisen lähtötason oletettiin olevan 7. luokkalaisia heikompi, muutimme 

hieman oppitunnin aloitusta. Käytännössä osoittautui hyväksi, että kävimme tunnin 

aihetta, ruokahävikkiä 5.-luokkalaisten oppilaiden kanssa läpi leikillisyyden keinoin. 

Hyödynsimme pakkausmateriaaleja ja ohjasimme niitä käyttäen Kim-leikin: pöydälle 

asetettiin pakkausmateriaaleja, jotka peitettiin liinalla. Yksi elintarvike otettiin pöydältä 

pois, liina poistettiin, jonka jälkeen oppilaat saivat arvata tai muistaa, mikä tuote puuttui.  

 

Tämä toistettiin oppilaiden pyynnöstä muutaman kerran. Leikin jälkeen keskustelimme 

vielä yhdessä käsitteistä viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen. Lopputunti toteutettiin 

samaan tapaan kuin seitsemäsluokkalaisten kanssa. Vain ruokaohjeiden raaka-aine määriä 

oli vähän pienennetty ja lisätehtävä jätetty pois. Lisäksi 7. luokan tunnista oppineina 

keitettyjä perunoita, porkkanoita ja juustoa sisältävän mysteeriboksin ruoka-aineita 

esivalmisteltiin nopeammin työstettävään muotoon: perunoiden sijaan oppilailla oli 

käytössään perunamuussia ja kokonaisten porkkanoiden sijaan porkkanaraastetta. 

Suunnitelman muuttaminen 5.-luokkalaisten kohdalla toimi mielestämme 

ikäkausipedagogisesti näin paremmin.  
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Taulukko 3. Mysteeriboksien sisällöt ja valmistettu ruoka 5.-luokkalaisilla.  

Mysteeriboksin sisältö Ruoka, jonka oppilaat valmistivat 

Perunamuussia, porkkanaraastetta, 

juustoa 

kasvispihvejä 

leipää, paprikaa, kermaviiliä paprika-leipä-cocktailtikkuja ja dippiä 

(leipä paahdettiin ensin pannulla) 

maitoa, banaania ja mehua banaanilettuja ja mehu ruokajuomana 

juustoa, kinkkua ja kananmunia suolaisia muffinsseja 

 

 

Taulukosta 3 käy ilmi 5. luokkalaisten mysteeriboksien sisällöt ja ruoat, joita he 

valmistivat. Ruoka-aineiksi valittiin sellaisia raaka-aineita, jotka myös oppilaiden kotona 

saattaisivat jäädä useimmiten pilaantumaan, ennen kuin niitä ehditään kokonaan käyttää. 

Tällaisia ovat esimerkiksi juusto ja banaani.  

  

 

4.4   Opetuskokonaisuuden reflektointi 

 

Molemmista opetuskerroista jäi todella positiivinen tunne.  Jo ennen kuin opetuskertojen 

toteutusta oppilaat innostuivat tunnin aiheesta todella paljon, kun he kuulivat edellisellä 

tunnilla, mitä opetusharjoittelijoiden kanssa seuraavalla tunnilla tehdään. Varsinkin 

oppilaiden oma vaikuttamismahdollisuus, suunnitteluamme ohjanneen konstruktivistisen 

oppimisnäkemyksen mukaisesti, tuntui motivoivan heitä työskentelyyn. Mysteeriboksien 

konkreettisuus oli myös selvästi tärkeää, oppilaista saattoi aistia, miten jännittävää oli 

kurkistaa laatikkoon ja nähdä, mitä boksit sisälsivät.  

 

Ainedidaktisen kehittämisprojektimme tavoitteena ollut luovuuden lisääminen toteutui 

monelta osin.  Saimme yhdistettyä luovuuden kotitalouden kontekstiin oppilaiden 

ideoidessa ruokaohjeitaan: oppilaat olivat myös todella luovia keksiessään uusia 

käyttötarkoituksia pakkausmateriaaleille. Osalle se oli selvästi lähestulkoon kunnia-asia 

saada tuoda esille omaa arvomaailmaansa ja kekseliäisyyttään. Kognitiivis-

konstruktivismin mukainen luova rakennusprosessi siis toteutui (Järvinen, M.-L. 2011, 

59).  
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Opetuskokonaisuutemme teoria pohja olikin erittäin lähellä käytännön toteutusta: 

Kognitiivis-konstruktivistinen oppimiskäsityksen periaatteiden mukaan oppilaat saivat 

rakentaa tietoa eli mysteeriboksien suunnitteluprosesseja omien kokemusten, tiedon ja 

taitojen pohjalta ja kaikki olivat tiedon aktiivisia tuottajia, eivätkä vain passiivisesti 

ottaneet sitä vastaan meiltä opettajilta (Järvinen, M.-L. 2011, 60). Tämä toteutui siitä 

huolimatta, vaikka kaikilla oppilailla ei ollut heti omia ideoita: haastoimme heitä 

ajattelemaan lisää ja hakemaan tietoa, antamatta suoria vastauksia.  

 

Toki oppilaantuntemus olisi ohjannut meitä ohjaamaan kenties vielä tuottoisammat 

lähteet oppimiseen, mutta tässä internet toimi hyvin välineenä. Näin ollen tulokset 

oppimisprosessissa eli ruoanvalmistus eivät olleet tekijöistään riippumattomia, vaan 

lähtivät heidän lähtökohdistaan ja keskinäisestä vuorovaikutuksestaan. Yhteisön tarjoama 

vuorovaikutus on edellytys kielen ja ajattelun kehitykselle ja merkityksellistä asioiden 

kokonaisuuksien hahmottamista kannalta, kognitiivis-konstruktivistisen käsitykselle 

ominaiseen tapaan. (Järvinen, 2011, 60.) 

 

Tutkiva oppiminen olisi voinut olla enemmän esillä tunnillamme, aikataulujen näin 

salliessa. Tutkivaa oppimista mallintamalla tukeudutaan aikaisempiin tietoihin ja 

rutiineihin, mutta myös luodaan uutta tietoa ja uusia ratkaisuja (Hakkarainen, Lonka & 

Lipponen 2008, 298). Tällöin oppilaat olisivat kenties lähteneet itse rakentamaan 

kestävän kehityksen oppimiskokonaisuutta luovuuden näkökulmasta: rakentaneet itse 

kysymykset, selvittäneet ydinongelmat jätteiden ja hävikin paljoudessa ja kehitelleet 

parhaat konkreettiset ideat, vähentää hävikkiä ja jätettä ryhmissä itse. Aikataulujen 

puitteissa osa tästä tapahtui meidän taholtamme opettaen, mutta ideoita hävikin ja jätteen 

vähentämiseen ja uusiokäyttöön tuli oppilailta. Kompromisseja tehtiin siis, mutta tärkein 

säästettiin oppilaille itse pohdittavaksi ja opittavaksi. 

 

Yllätyimme siitä, miten paljon 5.-luokkalaiset vastasivat taidoiltaan lähes 7.-luokkalaisia. 

He olivat aktiivisempia keskusteluissa ja ennakko-oletuksista huolimatta ideoivat suurin 

osa ryhmistä myös ruokaohjeet itsenäisesti. Tämä muistutti meille, kuinka tärkeää on 

opettaa ryhmäkohtaisesti, ja tuntea opettamansa oppilaat. 
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4.5   Erilaisia toteutusmahdollisuuksia 

 

Luovuuden opetusta kotitalouden yhteydessä voi toteuttaa todella monella eri tavalla. 

Ruoanlaittoon liittyen se voisi olla valmiiksi kirjoitetun ruokaohjeen soveltamista 

ideoimalla esimerkiksi vaihtoehtoinen täyte jauhelihatäytteiselle pasteijalle. Tai raaka-

ainelähtöinen kokeilu valitsemalla esimerkiksi yksi kauden kasvis, josta valmistetaan 

ruokaa. Mikäli paistaminen olisi tunnin aiheena, voidaan antaa oppilaiden itse päättää 

toteutettava ruokalaji. Mahdollisuudet eri opetustapoihin ovat rajattomat. 

 

Suunnittelemamme oppitunnin voisi toteuttaa myös toisin, antamalla kaikille samat 

raaka-aineet laatikoihin ja katsoa, kuinka monta erilaista ruokaohjetta tästä syntyisi. 

Raaka-aineita on myös helppo muuttaa, halutun vaikeustason mukaisesti. Esimerkiksi 9.-

luokkalaiset voisivat jo käyttää useampaa raaka-ainetta ja toteuttaa kokonaisen aterian 

niistä. Alaluokilla ideoimamme boksin voisi toteuttaa mysteerisäkkinä. Oppilas nostaisi 

säkistä yhden ruoanvalmistuksessa käytettävän raaka-aineen. Luovuuden opettaminen on 

mahdollista toteuttaa monin eri tavoin. Yhtenä keinona voisi olla muiden oppiaineiden, 

kuten kuvataiteen integroiminen kotitalouden opetukseen. Esimerkiksi vaatehuollosta 

voidaan tehdä seinälle postereita, jotka oppilaat saavat suunnitella ja toteuttaa 

haluamallaan tavalla. Se vain vaatii opettajalta rohkeutta ylittää rajojaan, kokeilla jotain 

uutta ja erilaista. Lisäksi uskallusta haastaa itseään mahdollisista oppijoiden taitotasoon 

ja kiinnostukseen liittyvistä ennakkokäsityksistä huolimatta. 
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5 Pohdinta 
 

Luovuutta opetettaessa täytyy olla itse luova. Kun lähdimme pohtimaan opeta toisin -

ajatusta, se tuntui aluksi haastavalta. Mukavuusalueella opettaminen on helppoa, tuttua ja 

turvallista, mutta alueen ulkopuolelle loikkaaminen pelottaa. Tavoite opettaa toisin oli 

kuitenkin tärkeä, koska se avasi meille kokonaisen uuden maailman opetusmenetelmien 

käyttöön ja oli kokemuksena omia näkemyksiä laajentava. 

 

Nälkä kasvaa syödessä, myös opettaessa. Oli todella palkitsevaa huomata, kuinka 

oppilaat omaksuivat opetusmenetelmiämme ja lähtivät oppimaan eri tavalla kuin olivat 

aikaisemmin tottuneet oppimaan. Kurssin toteuttaminen harjoittelun yhteydessä vaikutti 

myös siihen, että kriittisesti tarkastelimme jo käytössä olevia opetusmenetelmiä ja 

ideoimme jatkuvasti niihin lisää: opimme siis itsekin opettamalla toisin katselemaan 

opetusta toisin. Kuten kaikessa opetuksessa, olisi tässäkin opetuksen suunnittelua ja 

toteutusta auttanut hyvä oppilaantuntemus. Myös Jämsenin (2012, 33) tekemä tutkimus 

vahvistaa sitä, että oppilaiden oppimistyylin tuntemus on merkittävä lähtökohta 

opetuksen suunnittelulle. Näin olisimme tienneet oppilaiden aktiivisuuden keskusteluissa 

tai osanneet aktivoida heitä tarpeeksi ja mieleisellä tavalla tunnin alussa. Ryhmät ovat 

erilaisia ja saman ikätasonkin luokilla on valtavasti eroja siinä, mikä heitä motivoi ja 

innostaa.  

 

Toisaalta opetusteoriamme kognitio-konstruktivismi ja tutkiva oppiminen tukevat myös 

ajatusta, että opetus on niin oppilaslähtöistä, että se on toteutettavissa myös ryhmissä, 

joita et tunne. Oppilaiden hakiessa itse tietoa ja luodessa oppimista omien kokemusten 

perusteella, mahdollistuu opetuksen ohjaus myös tuntemattomien oppilaiden kanssa. 

Meidän kohdalle osui hyvin itseohjautuvia oppilaita, jotka hakivat tietoa ahkerasti, 

keksivät ideoita keskenään ja tunsivat luokkansa, kuiva-ainevarastoa hyödyntäen. 

Oppimisteoriamme ja tutkivan oppimisen käyttö olisi kenties kyseenalaistunut, jos 

oppilaat olisivatkin olleet passiivisia ja eivät olisi lähteneet hyödyntämään tiedonlähteitä 

itsenäisesti. Tällöin opetus olisi muuttunut varmasti lennosta enemmän 

opettajajohtoiseksi. 

 

Opetusharjoittelukoulumme tunnit ovat 90 minuuttia pitkät ja tämä toki rajoitti 

oppituntiamme suunnittelua ja toteutusta. Pidemmät tunnit olisivat mahdollistaneet 
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syvemmän keskittymisen luovuuteen ja sen linkittämiseen kotitalouteen.   

Pakkausmateriaalitehtävämme olisikin tällöin toteutettu askartelupisteenä, jolloin kaikki 

oppilaat olisivat ideoineet uusikäytön vähintään yhdelle materiaalille. Tarkoituksenamme 

olisi ollut, että oppilaat olisivat luoneet vanhasta materiaalista jotain täysin uutta ja 

käyttökelpoista, taide- tai käyttöesineen, mikä olisi voitu esimerkiksi digitaalisuutta 

hyödyntäen kuvata ja tuoda koko kouluyhteisön nähtäväksi, vaikka käytävän seinälle. 

Näin luovuus olisi päässyt todella valloilleen ja olisimme voineet hyödyntää paremmin 

opetuksessamme oppimista yli ainerajojen sekä erilaisia pedagogisia oppimisvälineitä. 

 

Se, mikä mielestämme jää usein vähemmälle huomiolle, on monipuolisten 

oppimisympäristöjen käyttö. Ihmiset oppivat muodollisten oppimisympäristöjen lisäksi 

myös epävirallisissa ympäristöissä, konteksteissa ja tilanteissa, joita ei mielletä 

perinteisesti opiskeluksi (Rajala ym. 2010, 14). Itsellemmekään ei tullut mieleen 

suunnitella opetuksen järjestämistä mihinkään muuhun tilaan, kuin kotitalousluokkaan. 

Fyysinen toimintaympäristö voisi kuitenkin olla jokin muukin, vaikka picnic 

koulunpihalla, tiedonhaku läheisestä kirjastosta tai yhdessä ostosten tekeminen 

ruokakaupassa. Tai miksei kahden luokan yhteinen oppitunti viereisen koulun 

kotitalousluokassa. 

 

Oppimisympäristön monipuolistaminen voisi jatkoa ajatellen olla oppilaista innostavaa. 

Jotta ihminen voisi kasvaa toimijuuteen, tulisi yhteisön todennäköisesti kohdella häntä 

aktiivisena oman toimintansa subjektina, ei vain kasvatuksen tai koulutuksen kohteena 

(Rajala ym. 2010, 14). Oppimisympäristöjen käytön suunnitteluun voisi osallistaa nuoria 

mukaan ja siten vahvistaa myöskin oppimisen ilon ja yhteisöllisyyden kokemusta. Sillä 

kuten Hakkarainen ym. (2008, 123) toteavat, yhteisöön kuuluminen ja sen toimintaan 

osallistuminen ovat merkittäviä oppimisen ja älyllisen kehityksen voimavaroja. 

 

Opetusharjoitteluissa ongelmana on myös se, että vaikka kuinka suunnittelisit 

kokonaisuuden tunneillesi, jäävät ne vain muutamaksi tunniksi koko vuoden 

kokonaisuudessa. Arjen kestävyyttä edistävä toiminta on opetussuunnitelmassa (POPS 

2014, 437) mainittu kotitalouden oppiaineen mukainen tehtävä. Tämän vuoksi 

pohdimmekin sitä, että kestävä kehitys olisi mielellään koko vuoden teemana, 

opetuskokonaisuus, jonka alle kaikki tunnit menisivät. Kestävää kehitystä tulisi 

nimenomaan käsitellä pitkäkestoisesti, jotta sen opit oikeasti arkipäiväistyisivät 

käytäntöihimme.  
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Luovuus on myös asia mihin kasvetaan, missä opitaan tekemällä ja mitä voidaan lisätä 

kokeiluilla. Tämän lisäksi keksimme luovuuden teeman alle, vaikka kuinka monta 

opetettavaa kotitaloussisältöä, joten luovuuttakin voisimme kotitaloudessa käsitellä 

mielellään kuukauden jaksoissa: olisi hävikin tuunauskerta, luova 

pyykinpesu/siivousainekerta, mysteeriboksi, ruokaohjeiden duunauskerta jne. Oppilaat 

ovat myös luovia erilaisissa asioissa, sen takia luovuuden lisäämiseen ja opettamiseen 

pitää myös olla paljon opetuskertoja ja menetelmiä. 
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6 Summary 
 

We had a project in our school in University of Helsinki which theme was teach 

differently. It was designed to work together with our school internship in Finnish schools. 

Our duty was to create package of lessons which could be teach during our internship and 

would be a whole learning content.  

 

We started by looking through the basic education’s national core curriculum and noticed 

that creativity was mentioned there. That really inspired us since some of us are already 

teaching arts such as drama. Creativity is important in everyday life so why not in schools 

and in home-economics as well. 

 

Next thing was to figure how to connect creativity with our subject home economics. We 

started by thinking themes that would be in our opinion important to teach to the students. 

Sustainable development came to our minds which is for all of us very important in our 

teaching and our everyday life. And to achieve sustainable development it requires so 

many actions from all us so it’s easy to connect with creativity and home economics. 

 

We are mainly concerned about the amount of garbage which is thrown away in 

households, so we started to develop a creative way to teach the children how to reduce 

bio garbage at home and how to reuse the packing materials. We were thinking that maybe 

we could pimp garbage with the students but since we wanted to cook food there would 

have not been time for doing something creative from the garbage. So, we decided, that 

we would let the students come up with ideas how to reuse the packing materials we had 

brought from home without actually having them pimp the materials.   

 

We came up with some cool idea about having mystery boxes which involved some 

ingredients for cooking. That inspired us and we connected the box idea with creativity, 

reducing garbage and sustainable development: the students had a story in the boxes 

how the ingredients we had chosen for them were either leftovers, almost outdated or 

without any particular purpose and the students’ task was to create something to cook or 

bake about them. Anything from the fridge or cupboard was available for the students to 

use as well. 
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Exploratory learning is important for us to teach for the students since it’s important for 

their future to learn how to create their own learning and knowledge and where to get the 

information from. So, our idea with the mystery boxes was to guide the students to collect 

the information for cooking by themselves. They were able to use cook books, internet or 

their own experiences in creating the recipes for their cookings.  

 

We had two groups we taught this lesson, the students age 11 and age 13. They were 

surprisingly similar on their skills level and the 5th graders were involved in conversation 

more than the 7th graders. Both classes’ students were nice and enthusiastic about the 

theme we had. 

 

We started the lesson for the 7th graders by telling them about sustainable development 

and then the concept of spoilage, how we should reduce garbage in our everyday life. 

Then we gave the students play cards with pictures of everyday life items such as milk, 

fridge, shopping cart etc. The task was to come up with ideas of how to reduce garbage 

in our lives. We had collected some ideas and we compared them to the student’s ideas 

and they were quite similar. Then we talked about little bit about the dates in products, 

such as best before and expiry date. After that it was the time for the mystery boxes. 

 

We changed our lesson plan a little bit for the 5th graders because they were younger and 

home economics had just started in the 5th grade. We arranged a game with the packing 

materials and asked what was missing always after we had thrown a blanket over the 

products. The students really liked the game and were more excited about the whole 

lesson than the 7th graders. That must be because they got involved more from the very 

beginning. After that we talked about the best before and expiry date labels and 5th graders 

knew more about them than the 7th graders which was quite surprising. Then they had the 

mystery box assignment as well and did manage it as good as the older ones. 

 

The concrete existent of the boxes and opening them seemed to excite all the students 

very much. They were really inspired by the task and ideas were flowing in the air. Some 

of them didn’t even use any books or internet but created the recipe on their own or from 

a memory. Everyone managed to cook something even though some of them needed our 

help which we had thought beforehand and got some recipes for them just in case. 

 

 



24 

The packing material task was quite challenging because of lack of time but we used it as 

an extra task if the students had time to kill. One student group was excited about the task 

and they came up with many ideas how to reuse the materials and were excitedly sharing 

them with the other students during eating WHICH we did together so that ideas and 

cooking tips could be given each other. 

 

Our teaching project taught us that we should use more creativity in our teaching and 

lessons because it motivates the students to learn and use their imagination coming up the 

solutions for the learning tasks. When we give the students ability to choose themselves 

they really use their brains and thinking and learn deeper than when the learning is given 

them directly thought and processed. Processing information is part of the problem 

solving in every field so that’s the most important thing to teach the students.  
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