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1 Johdanto 
 
Tässä ainedidaktisessa kehittämisprojektissa tarkoituksemme on kehittää uusia 

menetelmiä ja opetusmateriaaleja käytettäväksi kotitalousopetuksessa. Olemme 

pohtineet erilaisia keinoja opettaa kotitaloutta, jotka ovat tavallisesta poikkeavia 

ja jo opittuja menetelmiä luovempia. Tavoitteenamme on keksiä aihe ja opetus-

menetelmät, jotka tukevat opintojakson iskulausetta “opeta toisin”.  Lähestymme 

toisin opettamisen -tavoitetta keskittymällä siihen, miten ihmisen eri aisteja voisi 

käsitellä kotitalousopetuksessa. Haluamme kehittää opetusmenetelmiä, joissa 

käytetään eri aisteja uudella tavalla.  

 

Aistit ovat monella lailla mukana jokaisen ruoanlaittajan toiminnassa. Varsinkin 

kokeneen ruoanlaittajan työskentelyssä korostuu niin näkö-, maku-, haju kuin 

tuntoaistinkin käyttö. Käytämme aina aistejamme arvioimaan ruoanlaiton tai lei-

vonnan työskentelyprosessin etenemistä. Esimerkiksi taikinan valmiutta arvioi-

dessa leipoja pohtii, miltä taikina näyttää, miltä se tuntuu, miltä se maistuu ja ehkä 

myös kuuluuko siitä jokin ääni, kuten hiivan aktivoituminen. Tässä ainedidakti-

sessa kehitysprojektissa haluamme edistää näiden taitojen tiedostamista ja käyt-

töä myös oppilaiden kanssa, jolloin he oppivat myös itsenäisesti arvioimaan 

ruoan valmistusta prosessina aistiensa avulla. Raportissa kerromme toteutukses-

tamme, sen valmistelusta, taustasta ja tarkemmin rastityöskentelystämme.  

 

Ryhmämme valitsi tämän aiheen, koska olimme kaikki kiinnostuneita siitä, miten 

aisteja voidaan käsitellä kotitalousopetuksessa. Koimme, että aistit ovat moni-

puolinen aihe, joka mahdollistaa luovat opetusmenetelmät. Halusimme sisällyttää 

opetukseen aistien lisäksi myös keskustelevan opetuksen, jotta oppilas pystyisi 

lähestymään aihetta monien erilaisten toimintatapojen kautta, jotka tukevat niin 

hänen itsenäistä ajatteluaan kuin myös hänen taitojaan toimia muiden kanssa 

vastavuoroisesti.  
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2 Aistit osana ruokakasvatusta 
 
Aistiensa avulla ihminen saa jatkuvasti tietoa häntä ympäröivästä maailmasta. 

Näin hän saa myös tietoa tarjolla olevasta ruoasta ja ravinnosta. (Tuorila, Park-

kinen & Tolonen, 2008, s. 10.) Nykyajan ihminen on koukussa ruoan makuun ja 

näin aivojen mielihyväkeskus ohjaa ruoanvalintaa. Aistit jaetaan kemiallisiin ja 

fysikaalisiin. Kemiallisia aisteja ovat haju, maku ja kemotunto. Kemotunto saattaa 

aisteista olla tuntemattomampi ja se on kemiallisten yhdisteiden aikaansaama 

tuntoaistimus, jonka voi tunnistaa esimerkiksi chilin polttavuudessa. Fysikaalisia 

aisteja ovat puolestaan näkö, kuulo ja niin sanotusti normaali tunto. (Rauramo, 

2014, s. 449.) 

 

2.1 Aistien moninaisuus 
 
 
Aistimusten yhteisvaikutelman avulla aivoissa syntyy mielikuva ruoasta tai juo-

masta. Halua syödä tai jättää syömättä säätelee myös kaksi järjestelmää: nälän 

ja kylläisyyden tuntemuksia ohjaa homeostaattinen järjestelmä, kun taas niin sa-

nottu ”ruokahalu” liittyy ruoan palkitsevuuteen ja mielihyvän tuntemukseen. Kun 

ihminen näkee tai haistaa ruokaa, elimistö valmistautuu syömiseen lisäämällä 

hetkellisesti syljen, mahahapon ja insuliinin eritystä. (Rauramo, 2014, s.449; Tuo-

rila ym., 2008, s. 11.) 

 

Jokaisen aistin toiminta-alue muodostaa oman aistipiirinsä. Ihmisen syödessä 

kaikki aistipiirit ovat toisiinsa yhteydessä ja aistimusten yhteisvaikutuksen myötä 

aivoissa syntyy mielikuva ruoasta tai juomasta. Useat aivoalueet osallistuvat ruo-

kaa koskevien hermoimpulssien käsittelyyn. (Rauramo, 2014, s. 449.) 

 
Näköaisti on usein tärkeimmässä roolissa ruoan valinnassa, sillä sen avulla voi-

daan tehdä merkittäviä havaintoja ruoan ulkonäöstä. Näköaistin avulla arvioidaan 

muun muassa ruoan väriä, kokoa, muotoa, pintaa, liikkuvuutta ja myös sen läm-

pötilaa. (Rauramo, 2014, s. 450.) Valinnan mahdollisuuksien lisääntyessä aistin-

varaisen laadun merkitys kasvaa jatkuvasti. Kun ruokaa on tarjolla runsaasti, syö-

mistä ei ohjaa enää ensisijaisesti ravinnontarve. Sen sijaan valintaan vaikuttaa 

se, kuinka paljon ruoasta pidetään ja minkälaiseksi sen aistinvarainen laatu 
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koetaan. Vaikka ruoka olisikin moitteetonta ja turvallista, sen koettu aistinvarai-

nen laatu ja sen koettu paremmuus vastaaviin tuotteisiin ratkaisevat sen, syö-

däänkö sitä vai ei. (Tuorila ym., 2008, s. 10.) Ruoan ulkonäön tuleekin olla tasa-

painossa ruoan muiden aistittavien ominaisuuksien kanssa. Ruoan miellyttävä ja 

herkullinen ulkonäkö sekä ruokailuympäristö herättävät ruokahalua ja houkutte-

levat syömään. Taulukkoon 1. on koottu elintarvikkeiden ulkonäön kuvailussa 

usein hyödynnettyjä termejä. Epäonnistuneessa tapauksessa ruoka voi myös 

houkuttelevalla ulkonäöllään antaa väärän ennakko-odotuksen, ja johtaa näin 

pettymykseen, kun ruokaa maistetaan. (Rauramo, 2014, s. 450.)  

 
Taulukko 1. Tavallisia elintarvikkeiden ulkonäköä kuvaavia termejä. (Tuorila ym. 2008.) 

Väri Koko ja muoto Liike ja muodon 
muuttuminen 

Pinnan ja sisuk-
sen tyyppi 

Lämpötila 

Vihreä 
Punainen 
Keltainen 
Musta 
Valkoinen 
Oranssi 

Pieni, suuri 
Pyöreä 
Säikeinen 
Kiteinen 
Lehtevä 
Kokkareinen 

Vaahtoava 
Poreileva 
Juokseva 
Kiinteä 
Sakea 
Sulava, valuva 

Kiiltävä 
Samea 
Himmeä 
Läpikuultava 
Opaali 

Höyryävä 
Huurteinen 
Kädenlämpöinen 
 

 
 
Hajuaisti on niin sanotusti muistiaisti. Hajuaistin avulla ihmisen mieleen voi palata 

kaukaa menneisyydestäkin niin positiivisia kuin negatiivisiakin muistikuvia. Koke-

mukset hajujen miellyttävyydestä tai epämiellyttävyydestä ovat kulttuurisidonnai-

sia. Myös tieto hajun alkuperästä vaikuttaa siihen, miten haju koetaan. Esimer-

kiksi sekä juustossa että hiessä esiintyy isovaleriaanaa, jonka haju koetaan miel-

lyttäväksi juustoissa, mutta toisaalta epämiellyttäväksi sen ollessa peräisin 

hiestä. (Rauramo, 2014, s. 452.) 

 

Hajuaistimuksen aiheuttaa haihtuva yhdiste. Elintarvikkeen hajun eli aromin muo-

dostaa usein kymmenet tai jopa sadat haihtuvat yhdisteet ja niiden yhteisvaiku-

tus. Aromit myös muuttuvat ruokien käsittelyn, kypsentämisen ja pilaantumisen 

yhteydessä. Esimerkiksi kasvisten ja hedelmien aromi muuttuu kypsymisen ai-

kana ja vaihtelee kypsyysasteen mukaan, koska niiden kemialliset yhdisteet ovat 

alttiita entsymaattisille muutoksille. (Tuorila ym., 2008, s. 33–34.)  

 

Hajujen tunnistaminen ja nimeäminen on usein haastavaa. Hajut saattavat tuntua 

tutuilta – jonka vuoksi hajuaistia kutsutaankin muistiaistiksi – mutta silti saattaa 
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kuitenkin olla haastavaa yhdistää sitä mihinkään tiettyyn lähteeseen. Haistelija 

voi esimerkiksi tietää, että kyseessä on hedelmä, mutta ei osaa määrittää tark-

kaan, mistä hedelmästä on kyse. Hajuja oppii nimeämään harjoittelemalla. Myös 

hajuaistin herkkyys vaihtelee yksilöittäin. (Tuorila ym., 2008, s. 30–32.) 

 

Makuaistin herkkyys vaihtelee hajuaistin tapaan sekä synnynnäisesti että harjoit-

telun tuloksena. Erityisesti karvaan maun maistamisessa on suuria yksilöllisiä 

eroja. Lapset tunnistavat helposti makean ja suolaisen ruoan eron, mutta happa-

man ja karvaan maun erottaminen vaatii harjoitusta. Ruoat myös usein luokitel-

laan joko suolaisiksi ”kunnon ruoiksi” tai makeiksi jälkiruoiksi. (Rauramo, 2014, s. 

456.) 

 
Taulukko 2. Makuaistimuksia aiheuttavia yhdisteitä (Tuorila ym. 2008) 

Aistimus Aiheuttaja 
Makea 
 
Suolainen 
 
Hapan 
 
Karvas 
 
 
 
Umami 

Sokeri: esim. hunaja, makeat marjat ja hedelmät. Aspar-
taami (keinotekoinen makeutusaine E951) 
Natriumkloridi (NaCl): suolakurkku, perunalastut 
Kaliumkloridi (mineraalisuolan ainesosa, karvas) 
Sitruunahappo: esim. sitrushedelmät 
Viinihappo, Maitohappo 
Kiniinihappo, klorogeenihappo, kofeiini 
Teiini: teen ainesosa 
Teobromiini: kaakaon ja suklaan ainesosa 
Kiniinisulfaatti: esim. tonic-juomien karvasaine 
Glutamaatit: esim. tomaatti, juusto, sienet 
Ribonukleotidit: erityisesti liha 

 
 
Elintarvikkeiden rakenne havaitaan kolmen eri aistin avulla. Ensimmäiset havain-

not tehdään näköaistin avulla katsomalla, miten esimerkiksi nestemäinen elintar-

vike liikkuu, miten se kuplii tai minkälaisia kiinteitä ainesosia siinä näyttää olevan.  

Kiinteässä elintarvikkeessa, kuten leivässä, voidaan katsomalla arvioida muun 

muassa kuoren paksuutta ja leikkauspinnan huokoisuutta tai tiiviyttä. Myös kuu-

loaistia hyödynnetään joidenkin ominaisuuksien, kuten rapeuden, arvioinnissa. 

Rakenteen arvioinnissa tuntoaisti on kuitenkin keskeisimmässä roolissa. (Tuorila 

ym. 2008, s. 54.) 

 

Tuntoaisti koostuu kosketustunnosta, lihastunnosta, lämmön- ja kylmän aistimuk-

sesta ja kemotunnosta. Kosketustunto välittää tietoa esimerkiksi painamisesta ja 
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venytyksestä. Nämä aistimukset ovat erityisen herkkiä sormenpäissä ja kasvojen 

alueella. Suun kosketustuntoa kutsutaan suutuntumaksi, ja sillä on suuri merkitys 

ruoan aistimisessa. Elintarvikkeiden rakenne tuntuu, kun niitä kosketaan käsin tai 

leikataan esimerkiksi veitsellä. (Tuorila ym. 2008, s. 55.) Kokenut pullataikinan 

leipoja pystyy esimerkiksi tuntoaistin avulla havaitsemaan, onko taikina koostu-

mukseltaan sopivaa vai tarvitseeko taikinaan lisätä vielä lisää jauhoja.  

 

Kuuloaistin avulla tehdään usein vastaavia havaintoja kuin tuntoaistilla. Kuuloais-

tilla havaitaan muun muassa rapeiden ruokien rakenneominaisuuksia. Keksin ja 

näkkileivän puraisusta kuuluu rapsahdus, kun taas porkkanan tai omenan purai-

susta kuuluu rouskahdus. (Tuorila ym., 2008, s. 59.) Kuulo- ja tuntoaistin avulla 

ihminen tekee huomioita ruoan rakenteesta ja lämpötilasta. Vääränlainen ra-

kenne voi viestiä ruoan syömäkelvottomuudesta. Näkkileipä, joka ei tunnu rape-

alta eikä rousku suussa tai limonadi, joka ei sihahda pulloa avattaessa, saattaa 

tuntua epämiellyttävältä. (Mikkola, 2010, s. 20, 31.)   

 

Ihminen tottuu kuulemaan tiettyjä ääniä tietyissä tilanteissa, ja näin usein pelkkä 

ääni tuo tietyn tilanteen mieleen. Henkilö saattaa esimerkiksi alkaa himoitsemaan 

karkkia, jos kuulee pussin rapinaa. Tämä on esimerkki psykologiassa tutusta Ivan 

Pavlovin klassisen ehdollistumisen ilmiöstä (Mikkola, 2010, s. 32), jossa ihminen 

tai eläin alkaa toistuvan ääni-tapahtumasarjan myötä reagoimaan tietyllä toimin-

nalla tiettyyn ääneen mahdollisesti tiedostamattaan edes reaktiotaan. 

 

2.2 Sapere-menetelmä osana aktiivista ruokaoppimista  
 
Sapere-menetelmä on erityisesti lapsille soveltuva ruoka- ja ravitsemuskasvatus-

menetelmä, jossa ruokaan tutustutaan aistien avulla. Sapere-menetelmän kehitti 

ranskalainen kemisti-etnologi Jacques Puisais vuonna 1974, koska hän oli huo-

lissaan lasten ruokavalion yksipuolistumisesta. Suomalaisiin kouluihin ja päivä-

koteihin Sapere-menetelmä levisi 2000-luvulla Ruotsista, jossa makukoulutun-

neista oli jo saatu lupaavia tuloksia. Vuoteen 2010 mennessä Sapere-menetel-

mää on kokeiltu myös Suomessa hyvällä menestyksellä varhaiskasvatuksessa ja 

ala- sekä yläluokilla.  (Mikkola, 2010, s. 9.) 
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Menetelmä ohjaa lasta kiinnittämään huomiota näkö-, haju-, kuulo-, tunto- ja ma-

kuaistien avulla havaittaviin ruoan ominaisuuksiin. Lisäksi lasta kannustetaan il-

maisemaan aistimuksiaan ja tutustumaan rohkeasti uusiin ruokiin. Menetelmän 

avulla voidaan myös lisätä lapsen kuluttajatuntemusta. (Mikkola, 2010, s. 9.)  

 

Tavoitteena on, että lapsi omaksuu monipuolisen ruokavalion ja kasvaa rohke-

aksi, itseään ilmaisevaksi ja tietoiseksi kuluttajaksi. Samat tavoitteet on listattu 

myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014). Sapere-

menetelmän taustalla on tutkivaa ja kokeilevaa oppimista painottava sosiokon-

struktivistinen oppimiskäsitys. Lapsen aistikokemuksia ja havaintoja ei nähdä “oi-

keina” tai “väärinä”, vaan henkilökohtaista kokemusta kunnioitetaan. Häntä ei 

myöskään pakoteta maistamaan mitään. Uteliaisuus maistamiseen syntyy itses-

tään, kun lapsi saa rauhassa aistiensa avulla tutustua uusiin ruokiin. Sapere-me-

netelmässä ei ole tavoitteena arvottaa ruokia niiden terveellisyyden tai epäter-

veellisyyden mukaan, vaan ruoka-aineet toimivat pedagogisena välineenä, joihin 

lapsi tutustuu aistiensa avulla. Sapere-menetelmään perustuvista oppitunneista 

käytetään myös nimeä makukoulu. Nimi on itsessään hieman harhaanjohtava, 

sillä makukoulussa tutustutaan makuaistin lisäksi myös muihin aisteihin.  

 

 

 

3 Oppimiskäsitys ja OPS kehittämisprojektin taustalla 
 

 

3.1 Sosiokonstruktivismi opetuskokeilun taustalla 
 

Olemme valinneet ainedidaktisen kehittämisprojektimme tausta-ajattelua ohjaa-

vaksi oppimiskäsitykseksi sosiokonstruktivismin. Tynjälän (1999, s. 37) mukaan 

konstruktivismi ei ole yksi yhtenäinen teoria, vaan se muodostuu monesta erilai-

sesta näkemyksestä ja sillä on useita eri suuntauksia. Koemme, että sosiokon-

struktivistinen oppimiskäsitys soveltuu parhaiten oppimiskokeilumme lähtökoh-

tiin. Valintaa puoltaa myös edellä mainittu Sapere-menetelmän käyttö. Sapere-

menetelmän ja oppimiskäsityksen yhtäläisyyksiin palaamme tämän luvun lo-

pussa.  
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Yhteistä konstruktivismin suuntauksilla on Tynjälän (1999, s. 37) mukaan se, että 

se, mitä tiedoksi kutsutaan, ei koskaan ole tekijästä riippumatonta ja objektiivista, 

vaan toiminta on aina yksilön tai yhteisöjen rakentamaa. Tynjälä (1999, s. 37) 

kertoo, että konstruktivistisissa oppimiskäsityksissä oppiminen ei ole passiivista 

tiedon vastaanottamista, vaan oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa op-

pija kokoaa uutta tietoja vanhojen tietojen ja kokemusten avulla. Näin ollen oppija 

rakentaa ja muokkaa jatkuvasti omaa kuvaansa maailmasta ja sen ilmiöistä itsel-

leen. Näillä asioilla on kuitenkin painotuseroja eri konstruktivististen suuntauksien 

välillä.  

 

Valitsemassamme sosiokonstruktivistisessa lähestymistavassa keskeisenä aja-

tuksena on, että tiedonmuodostaminen ja oppiminen ovat pohjimmiltaan sosiaa-

lisia ilmiöitä, eikä niitä voi tarkastella irrallisena osana sosiaalisesta, kulttuurisesta 

ja historiallisista raameista (Tynjälä, 1999, s. 44). Sosiokonstruktivistiseen lähes-

tymistapaan liittyy Tynjälän (1999, 44) mukaan myös se, että opetukselliset lä-

hestymistavat perustuvat kulttuurisiin konteksteihin, ja se on kielen ja muiden 

symbolisten järjestelmien välittämää. Eri konstruktivististen näkemysten yksi suu-

rimpia eroja on muun muassa se, että kognitiivista konstruktivismia edustavat 

tarkastelevat oppimista enemmän yksilön kannalta, kun taas sosiokonstruktivis-

tiset näkemykset painottavat ryhmien ja yhteisöjen, kuten koululuokkien ja pien-

ryhmien, tiedonrakennusta. 

 

Tynjälä on pohtinut konstruktivismin merkityksiä pedagogiikalle teoksessaan Op-

piminen tiedon rakentamisena – konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita 

(1999, s. 60). Hänen mukaansa sosiokulttuurisissa menetelmissä painotetaan 

vuorovaikutusta, kulttuuristen välineiden käytön oppimista ja tiedon ja taidon op-

pimista autenttisissa yhteyksissä oppipoika-mestari-tyylillä. Meidän projektis-

samme on erityisesti läsnä vuorovaikutus eri muodoissaan. Tynjälä (1999, s. 61) 

mainitsee myös erityisesti kielen sosiokonstruktivismin merkittävänä piirteenä. 

Oppimismenetelmää sovelletaankin usein sosiaaliseen vuorovaikutukseen, yh-

teistoiminnassa oppimista, keskustelua sekä yhteistä neuvottelua. Sosiokon-

struktivistinen oppimismenetelmä sopii hyvin projektiimme, sillä olemme suunni-

telmassamme soveltaneet kaikkia edellä mainittuja piirteitä.  
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Tynjälä (1999, s. 61) luettelee muutamia konstruktivistisille oppimisnäkemyksille 

tyypillisiä piirteitä. Niihin kuuluvat esimerkiksi oppijan aktiivisuuden painotus ja 

opettajan roolin muuttuminen. Konstruktivismin mukaan oppiminen ei ole vain 

passiivista, vaan oppilas on siinä aktiivinen toimija. Opettaja toimii suhteessa niin 

sanotusti ohjaajana perinteisen opettajamallin sijaan. Tärkeää on se, miten opet-

taja järjestää oppimistilanteen. (Tynjälä, 1999, s.61). 

 

Tynjälän (1999, s. 62) mukaan konstruktivistisessa opetusnäkemyksessä on 

olennaista ottaa huomioon myös erilaiset tulkinnat. Yhteisen kielen kanssa kom-

munikoimalla voimme ymmärtää monia asioita samalla lailla, mutta meillä on kui-

tenkin jokaisella omat erilaiset kokemuksemme, joiden mukaan tulkitsemme saa-

maamme tietoa eri tavoin. Erilaisilla asioilla voi olla toisille erilaisia merkityksiä ja 

kiinnostuksen kohteet näyttäytyvät toisille eri tavalla. 

 

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen valintaa puolustaa projektissamme 

myös se, että Kauppila (2007, s. 81) kertoo sosiokonstruktivismin olevan lähellä 

Lev Vygotskyn ajattelumalleja. Kauppilan mukaan Vygotsky korosti sitä, että tie-

don luonne on yhteisöllistä ja oppimisen tulisi olla yhteistoiminnallista. Meidän 

toteuttamassamme opetuskokeilussa on tarkoituksena oppia ryhmässä yhdessä 

muiden kanssa ja yhteisessä toiminnassa. Lisäksi sosiokonstruktivistinen ope-

tusmenetelmä tukee opetuskokeilussamme sovellettavaa Sapere-menetelmää. 

Luostarisen (2014, s. 8) mukaan Sapere-menetelmä perustuu kaikkien viiden 

aiemmin mainitun aistin, näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistin, löytämiseen ja 

hyödyntämiseen kokemuksellisessa käytössä.  

 

3.2  Opetuskokeilun yhteydet opetussuunnitelmaan 
 

Olemme valinneet sosiokonstruktivistisen oppimismenetelmän, sillä se soveltuu 

mielestämme parhaiten oppituntimme suunnitelmaan. Sosiokonstruktivistisen 

oppimismenetelmän piirteitä voi huomata myös perusopetuksen opetussuunni-

telmassa, joten tämän menetelmän käyttöä voidaan perustella myös senkin 

kautta.  Emme välttämättä kykene hyödyntämään kaikkia sosiokonstruktivistisen 
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oppimismenetelmän hyviä puolia tässä kokeilussa, mutta se on kaikin puolin hyvä 

valinta kotitalousopetukseen kokonaisuudessaan.  

 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman voidaan nähdä tukevan valit-

semaamme oppimismenetelmää. Kyseisessä opetussuunnitelmassa (2014, s. 

437) on sanottu, että kotitalousopetuksessa on tarkoitus opettaa oppilaille sellai-

sia taitoja, joita he osaavat hyödyntää vaihtelevissakin arjen tilanteissa. Oppilai-

den organisointi-, työskentely-, suunnittelu- ja voimavarojen hallinnan taitoja ke-

hitetään keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla. Tarkoituksena on kehit-

tää oppilaan valmiuksia yhdessä toimimiseen, kriittiseen tiedonhallintaan ja pit-

käjänteiseen työskentelyyn. Jokaisen oppilaan tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen 

osallisuuteen oppimistilanteissa kiinnitetään erityistä huomiota.  

 

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeää miettiä oppimisympä-

ristön valintaa ja sitä, että se tukee vuorovaikutteista työskentelyä, osaamisen 

jakamista ja yhteisöllisen tiedon rakentamista, soveltavaa ja tutkivaa opiskelua 

sekä työskentelyn arviointia. Monipuolisessa opetuksessa käytetään oppimisym-

päristöinä koulun tiloja ja sen ympäristöä sekä yhteistyöverkostoja ja digitaalisia 

ympäristöjä. Oppimisympäristön valinnassa on keskeistä miettiä työtapoja ja me-

netelmiä, jotta se tukisi näitä toimintoja sitoen tiedot ja taidot yhteen ja ohjaisi sitä 

kautta niiden soveltamiseen käytännössä. (OPS, 2014, s. 439.) 
 

Opetussuunnitelman määrittelevien opetuksen tavoitteiden näkökulmasta tunti-

suunnitelma kattaa laajasti tavoitteita käytännön toimintataitojen, yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen sekä tiedonhallintataitojen tavoite osioista. Käytännön toi-

mintataitojen tavoitteista tuntisuunnitelmassamme toteutuvat T1, T2, T3 ja T4 (ks. 

liite 1). Yhteistyö ja vuorovaikutustaitojen tavoitteista toteutuvat T6, T8 sekä T9 

ja tiedonhallintataitojen tavoitteista toteutuu T12 (ks. liite 1). Opetussuunnitelman 

(2014, s. 439) mukaan tavoitteisiin liittyvistä sisältöalueista S1 ruokaosaaminen 

ja ruokakulttuuri toteutuu tuntisuunnitelmassamme. 
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4 Ainedidaktinen kehittämishanke  
 
Kehittämishankkeemme teemana toimi aistit. Tavoitteenamme oli herätellä oppi-

laiden tietoisuutta eri aisteista ja niiden hyödyntämisestä osana ruoanvalmis-

tusta. Sapere-menetelmää hyödyntäen suunnittelimme viisi erilaista aistirastia, 

joissa oppilaat pääsevät tutustumaan ja hyödyntämään aistejaan yksi kerrallaan. 

Toteutusta varten rakensimme kotitalouden luokkaan aistiradan, jossa oppilaat 

pääsivät kiertämään ryhmittäin.  

 

Aistiradan lisäksi halusimme kiinnittää oppilaiden huomion aisteihin myös osana 

oppitunnin ruokasovellusta. Ruokasovellukseksi valikoitui rahkapullien valmista-

minen, jossa erityisesti ohjeistimme oppilaita hyödyntämään aistejaan pullataiki-

nan valmistuksessa.    

 
 

4.1 Toteutuksen lähtökohdat 
 
Toteutimme tuntisuunnitelmamme viidelle eri seitsemännen luokan ryhmälle. Ha-

lusimme kokeilla suunnitelmaa mahdollisimman monelle ryhmälle, jotta saisimme 

mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitkä asiat suunnitelmassa toimivat ja mitkä 

eivät. Ainedidaktisen kehittämishankkeemme tavoitteena oli kannustaa oppilaita 

tutustumaan eri aisteihin ja niiden mahdollisuuksiin ruoanlaiton yhteydessä. 

Usein ruoan valmistukseen yhdistetään aluksi vain makuaisti, mutta tämän oppi-

tunnin myötä oppilas oppii nopeasti huomioimaan muidenkin aistien merkityksen. 

 
Ryhmät olivat hyvin erilaisia oppilasmäärän, aktiivisuuden ja oppilaiden taustojen 

osalta. Oppilasmäärät vaihtelivat 12-21 oppilaan välillä. Oppilasmäärä vaikutti lä-

hinnä siihen, miten paljon opettajalla on aikaa antaa oppilaille henkilökohtaista 

palautetta. Suurien ryhmien kanssa olisi voinut olla enemmän aikataulutus- ja 

ryhmänhallinnan haasteita, mutta oppilaat olivat niin kouluorientoituneita ja posi-

tiivisesti asennoituneita, että aikataulutuksesta ja ryhmänhallinnasta ei koitunut 

suuria haasteita. Aktiivisuustason ero oli ryhmissä selkeä, mutta oppilaiden aktii-

visuus saatiin purettua rastityöskentelyyn ja pullien leipomiseen. 
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Ennen oppitunteja kävimme läpi tuntisuunnitelmat ja suunnittelimme, miten aisti-

rastit toteutetaan. Suunnittelimme oppitunnin alkuun PowerPoint-esityksen (liite 

3.), jossa näkyi ensin motivointikuva, tunnin runko ja ruokasovelluksen ohjeet. 

Motivointikuvana toimi kuva eri aisteista, jonka perusteella pyysimme oppilaita 

arvuuttelemaan oppitunnin aihetta.  

 

Valmistimme aistirasteja varten pahvilaatikoista mysteerilaatikot, otimme kuvia 

aistinvaraista arviointia varten, äänitimme ruoanlaiton ääniä äänirastia varten 

sekä valmistimme hajurastille hajutestien testipurkit. Aistirasteja oli yhteensä viisi 

ja ne valmisteltiin joka kerta ennen tunnin alkua, jotta työskentely voitaisiin aloit-

taa mahdollisimman nopeasti. Valmistelevat työt oli helppo toteuttaa. Mysteeri-

laatikoina käytettiin koulun keittiöstä saatuja maitoautomaatin tyhjiä pahvilaati-

koita. Hajutesteiksi valmistimme Kinder-munien tyhjistä muovirasioista kotelot 

poraamalla pieniä reikiä muoviseen kuoreen. Järjestelyt toimivat kummassakin 

tapauksessa hyvin.  

 
4.2 Toteutus 
 
Ensimmäisellä oppitunnilla esittelimme tunnin aiheen ja miten tunti tulee etene-

mään. Tunnin aiheena oli aistien lisäksi myös pullien valmistaminen, joten ennen 

käytännön toiminnan aloittamista keskustelimme myös pullataikinan ominaisuuk-

sista. Kävimme oppilaiden kanssa läpi pullataikinan valmistuksen ja sen kriittiset 

kohdat. Aisteista puhuimme erikseen käyttäen esimerkkinä muun muassa taiki-

nan vaivaamista. Ohjeistuksen jälkeen oppilaat valmistivat pullataikinat ja ne jä-

tettiin kohoamaan aistiradan ajaksi.  

 

Taikinoiden kohotessa kävimme ensin yhdessä läpi aistirastien tehtävät ja ohjeis-

tuksen. Jokaiselle rastille oli lisäksi tulostettu samat ohjeet, jotta oppilaat muistai-

sivat varmasti, miten rastilla tuli toimia. Kuulorastilla oli kannettava tietokone, 

josta oli avattu kolme erilaista äänitiedostoa sisältävä kansio.  
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Kuva 1. Oppilaat hajuaistirastilla pohtimassa vastauksia.  

 

Oppilaat saivat kuunnella ääniä rauhassa omaan tahtiin niin useasti kuin he ko-

kivat tarpeelliseksi. Kuuloaistirasti toteutettiin tekstiilienhuoltohuoneessa. mikä 

mahdollisti sen, ettei muuta taustamelua kuulunut. Kuuloaistirastilla tavoitteena 

oli tulkita ruoanvalmistuksessa kuuluvia ääniä ilman näköaistia. Näin oppilaat he-

räteltiin pohtimaan äänien merkitystä ruoanvalmistuksessa, joka esimerkiksi 

paistamisessa on merkittäväkin asia. Kuunneltavat äänet olivat paistaminen, 

porkkanan kuoriminen ja vatkaus.    

 

Tuntoaistirastilla käytettiin mysteerilaatikkoa, jonka sisään oppilaiden tuli laittaa 

kätensä tunnustellakseen niiden sisältöjä. Tunnusteltavat asiat olivat mozzarella, 

liivate ja inkivääri. Tarkoituksena oli, että oppilaat saivat tunnustella erilaisia, tut-

tuja ja tuntemattomia asioita pelkän tuntoaistin perusteella. (Kuva 2.)  
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Kuva 2. Mysteerilaatikko ja tunnustelurasti 

Kuva 3. Maistatusrastilla oppilaat maistelemassa. 

 

Makuaistirastilla oppilaiden tuli maistaa erilaisia ruoka-aineita yhden opetushar-

joittelijan avustuksella. Käytännössä tämä tapahtui niin, että oppilaat seisoivat 

lusikoiden kanssa silmät kiinni ja opettaja laittoi kaikkien lusikkaan maistettavan 

ruoka-aineen, kuten kuvassa 3. nähdään. Maisteltavat ruoka-aineet olivat moz-

zarella, porkkana ja säilykepersikka. Halusimme valita aineita, jotka olisivat suh-

teellisen tuttuja, mutta joiden suutuntuma olisi toisiinsa verrattuna erilainen. 

 

Hajuaistirastilla oppilaat saivat omatoimisesti haistella hajurasioita ja arvioida nii-

den sisältöjä. Hajurasiat sisälsivät persiljaa, basilikaa, juustokuminaa ja orega-

noa. Halusimme valita tuotteita, jotka tuoksuisivat riittävän voimakkaasti ja olisi-

vat oppilaille ainakin jollakin tasolla tuttuja. Kuvassa 1. voidaan nähdä oppilaiden 

työskentelyä hajuaistirastilla.  

 

Näköaistirastilla oppilaat katsoivat erilaisia valokuvia kannettavalta tietokoneelta 

ja pohtivat, mitä kuvissa olevista aineista käyttäisivät ruuanvalmistuksessa vai 

käyttäisivätkö kyseisiä tuotteita enää ollenkaan. Kuvissa oli nuukahtanut persilja, 

homeinen leipä, tummunut banaani ja tummunut omena. Rastin tarkoituksena oli 

erityisesti pohtia, miten tuotteita voisi vielä käyttää, jotta hävikkiä ei tulisi. Esimer-

kiksi tummuneen banaanin hyödyntäminen smoothieen ja yrttien pakastaminen, 

jotta hävikkiä ei syntyisi. Kuvassa 5. oppilaiden työskentelyä näköaistirastilla. 
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Kuva 4. Oppilaat kuuloaistirastin parissa. 
Kuva 5. Näköaistirastilla oppilaat tutkimassa kuvia.  

 

 
 
Kuva 6. Oppilaiden tuotoksia ruokasovelluksesta. 

Kuva 7. Oppilaat vastausten parissa. 

 

Sapere-menetelmässä olennaista on raaka-aineiden tutkiminen. Haju-, maku-, 

näkö-, kuulo- ja tuntoaistia hyödyntämällä lapsi tai nuori saadaan tutkimisen, ko-

kemusten ja elämysten kautta oppimaan uusia asioita ruoasta ja ruoka-aineista. 

Toiminnallisen oppimisen kautta voi syntyä kokemuksia, joissa vanha ja uusi tieto 

yhdistyvät. Ajatuksena on, että uteliaisuuden ja tutkimushalun herätessä oppilas 
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kohtaa myös omia ennakkoluulojaan rohkeammin. (Koistinen & Ruhanen, 2009, 

s. 9.) Juuri tähän olemmekin halunneet kiinnittää huomiota ainedidaktisessa ke-

hittämisprojektissamme. Tavoitteenamme on ollut herättää oppilaiden mielen-

kiinto tutkia ja perehtyä eri aisteihin ja saada aistirastien avulla uusia kokemuksia. 

Pullien valmistuessa kävimme yhteisesti rastien oikeat vastaukset läpi. Oppilaat 

osallistuivat aktiivisesti ja mielellään vastausten läpikäymiseen. Kommenteista 

päätellen oikeita vastauksia oli tiedetty hyvin.  

 

4.3 Arviointi 
 
Arvioimme tuntisuunnitelman toimivuutta sitä toteuttaessamme. Keräsimme op-

pilaiden ajatuksia opetustavastamme pienen kyselyn avulla, joka selvitti myös 

heidän osaamistaan. Tunnin lopuksi pyysimme oppilaita vastaamaan tähän ky-

selyyn, jossa kysyimme muun muassa mitä he olivat oppineet tunnilla ja mitä he 

haluaisivat vielä lisäksi oppia aiheesta. Kysyimme myös palautetta opetukses-

tamme. Kysely toteutettiin SurveyMonkey.com-internetsivustolla. Oppilaat vasta-

sivat kyselyyn kännyköillään tai tableteilla. Kysely toimi hyvin ja oppilaiden näytti 

olevan helppo vastata kysymyksiin. Saimme kattavasti vastauksia myös avoimiin 

kysymyksiin. Yleisesti ottaen oppilaat kokivat, että aisteista on hyötyä ruoanval-

mistuksessa. Yli puolet vastanneista koki, että he olivat oppineet jotain uutta tun-

nilla. Huomattavan usea kuitenkin vastasi, että aisteihin liittyen ei löydy nimettä-

väksi enää mitään, mitä niistä vielä voisi oppia.  

 

Vastauksista voidaan päätellä, että oppilaille jäi erityisesti maku- ja hajuaisti tar-

kimmin mieleen, mikä on ymmärrettävää, sillä ne liitetään ruoan valmistukseen 

yleensä helpoiten. Lähes kaikki aistit olivat kuitenkin mainittuna edes jossain vas-

tauksessa kysyttäessä oppilailta, miten aisteja voi hyödyntää ruoanlaitossa. Op-

pilaille jäi siis ainakin jonkinlainen käsitys aisteista oppituntiemme perusteella.  
 
SurveyMonkeyllä kerättyjä kommentteja oppilailta:  

''Kerro vähintään kaksi asiaa, missä voit hyödyntää aisteja ruoanlaitossa'' 

 

• Maistamalla onko ruoka hyvää, katsomalla onko ruuat pilaantuneet. 
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• Aistien avulla voi määrittää mitkä ruoka-aineet ovat syömäkelpoisia. Nii-

den perusteella voi myös miettiä milloin ruoka on valmista. 

• Maku ja tunto testata ruuan makua ja koostumusta 

• Taikinan vaivaamisessa voi tuntoaistien avulla arvioida taikinan koostu-

musta, ja uunista tullessaan voi makuaistin avulla arvioida makua. 

• Käyttökelpoisuuden päättely, tietää milloin ruoka on valmista. 

• Voit katsoa onko ruoka valmista ja pystyt tuntemaan, onko taikinassa tar-

peeksi jauhoja. 

• Vaivaamisessa ja kun katsot uuniin kun ruoka on valmista 

 
 
4.4 Käytännön toteutuksen kehitysmahdollisuudet 
 
Kolmannella pitämällämme tunnilla kävi ilmi, että jotkin ryhmät voivat olla toimin-

nassaan hyvinkin nopeita, vaikka alkuviikosta pidetyillä oppitunneilla aikataulu 

vaikutti ajoittain olevan hyvinkin kiireinen. Tällöin totesimme, että tunnille pitää 

suunnitella myös jokin lisätehtävä nopeita oppilaita varten. Lisäsimme tuntisuun-

nitelmaamme yhden ruokahävikkiä käsittelevän lisätehtävän ja huomasimme sen 

toimivan hyvin tukiessaan näköaistirastin aihetta. Oppilaat tekivät Hävikkiasian-

tuntija-testiä mielenkiinnolla, ja se tuntui toimivan itsenäisesti tehtävänä lisäteh-

tävänä hyvin, sillä oikeat vastaukset tulivat näkyviin oppilaille heti. 

 

Jos tuntisuunnitelma pitäisi suorittaa yksin ilman toista opettajaa, tulisi suunnitel-

maa muokata jotenkin. Rastityöskentelyistä makuaistirasti ei toimi ilman maku-

testejä jakavaa opettajaa, ja muillakin rasteilla oli usein tarvetta opettajalle, joka 

avustaa niiden toteuttamisessa tai tarkemmassa ohjeistuksessa. Makutestin voisi 

pienemmän ryhmän kanssa toteuttaa esimerkiksi niin, että opettaja antaa koko 

luokalle makutestin samaan aikaan. Tämä tosin vaatii oppilailta hieman pidem-

pää kärsivällisyyttä, jotta he malttavat odottaa makutestiä silmät kiinni niin pit-

kään, että jokainen saa makutestin. Myös esimerkiksi äänirastin ääniä voisi ke-

hittää/lisätä. Tällä hetkellä äänitysmahdollisuudet tässä kohtaa olivat hieman ra-

jalliset. Kännykällä sai kuitenkin ihan hyviä ääniä äänitettyä. 
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4.5    Digisovellusten käyttö 
 
Tässä ainedidaktisessa hankkeessa käytimme oleellisesti erilaisia digisovelluk-

sia. Koulun kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtaiset iPadit joihin pppilaat 

kokoavat kaikista oppiaineista ns. digitaalista oppikirjaa, jota he täydentävät aina 

jokaisella oppitunnilla. Jokaisesta oppitunnista muodostetaan iPadilla uusi sivu, 

johon kirjataan muistiinpanoja päivän aiheesta. Näin toimittiin myös meidän har-

joittelijoiden oppitunneilla ja oppilaat kirjoittivat muistiinpanoja opetettavasta tee-

masta ja ottivat kuvia tunneilla valmistetuista ruokasovelluksista. Myös ainedidak-

tisessa kehittämishankkeessa hyödynsimme oppilaiden iPadeja runsaasti. Oppi-

laat kirjoittivat rastityöskentelyn vastaukset padilleen, ja ne käytiin myös sieltä 

läpi. Sen lisäksi hyödynsimme digivälineitä rastityöskentelyssä kahdella eri ras-

tilla. Äänirastilla äänitetyt äänet kuunneltiin tietokoneelta, kuten myös näköaisti-

rastilla kuvat löytyivät tietokoneelta. Digivälineet olivat erittäin tarpeellisia ja oleel-

lisia tässä projektissa.  

  

Oppilaamme olivat erittäin tottuneita käyttämään erilaisia digivälineitä, ja se sujui 

heiltä helposti. iPadit ovat oppilaille muutenkin osa arkista koulutyöskentelyä, jo-

ten niiden käytössä ei ollut mitään uutta. Tämän vuoksi erilaisten digisovellusten 

käyttö oli helppoa oppilaidemme kanssa. 

  

Lisäksi käytimme digisovelluksia esimerkiksi palautteen keräämisessä. Käy-

timme SurveyMonkey sovellusta, johon olimme tehneet kyselyn oppilaille. Kyse-

lyssämme kysyimme mitä tunnista on jäänyt mieleen, ja mitä oppilaat olivat oppi-

neet. Lisäksi kysyimme oppilailta palautetta opetuksesta. Palautteeseen pääsi 

QR-koodin avulla. QR-koodit olivat myöskin hyvin tuttuja oppilaille. SurveyMon-

keyllä kerättyjä vastauksia on luettavissa kappaleessa 4.3.  

 

 

5 Kehittämisprojektin ja raportin itsereflektio 
 
Aloitimme ainedidaktisen kehittämisprojektin suunnittelun pohtimalla siihen sopi-

vaa aihetta. Halusimme aiheen olevan helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin jo-

tain uutta ja erilaista. Valittuamme projektin aiheen aloimme miettiä sen 
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ulottuvuuksia kotitalousopetuksessa. Tässä vaiheessa liitimme mukaan valitse-

mamme oppimiskäsityksen, jolloin meillä on alusta saakka ollut selkeä pedago-

ginen lähestymistapa tämän projektin toteutukseen. 

 

Perehdyimme sosiokonstruktivismiin kattavasti, minkä voi huomata luvussa 4. 

Halusimme pitää pedagogisen näkökulmanne selkeänä, jotta voisimme käsitellä 

valitsemaamme aihetta oppilaiden oppimista tukevasti. Koimme sosiokonstrukti-

vismin perustelluksi oppimiskäsitykseksi ottaen huomioon valitsemamme aiheen 

ja sen mahdollisuudet sekä oppitunnin tavoitteet. 

 

Olemme tässä raportissa esitelleet aiheemme ja perustelleet sen tarpeellisuuden 

kotitaloudenopetuksen näkökulmasta. Koemme lähestyneemme aihetta tieteelli-

sellä otteella, joka kuitenkin on helppo yhdistää oppilaiden joka päiväiseen elä-

mään ja heille tuttuihin asioihin. Pyrimme käsittelemään kaikkia aisteja tasaver-

taisesti, sillä tämä oppitunti pyrki nimenomaan korostamaan kaikkien aistien tär-

keyttä nostamatta yhtäkään toista tärkeämmäksi. 

 

Olemme käsitelleet aisteja biologisen näkökulman lisäksi osana ruokakasva-

tusta.  Aistien yhteyttä ruokaan tutustumisessa ja sen kanssa toimimisessa voi-

daan pitää itsestäänselvyytenä, mutta tämän yhteyden ulottuvuuksien huomaa-

minen ja aistien tuomat mahdollisuudet on tärkeää tiedostaa myös aktiivisesti. 

Sen takia olemme liittäneet projektiimme teorian sapere-menetelmästä, jonka 

merkitystä aistinvaraisen arvioinnin harjoittelemisessa ja toteuttamisessa ei voi 

kiistää. 

 

Toteuttamamme oppitunti pohjautuu vahvasti esittelemäämme teoriataustaan, 

minkä voi huomata sen sisällöstä. Olemme avanneet oppitunnin suunnittelua ja 

toteutusta tarpeeksi läpinäkyvästi ja rehellisesti, jolloin teorian ja käytännön to-

teutuksen suhde on helppo huomata ja kokea luotettavaksi. Pyrimme koko pro-

jektin ajan keskittymään sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja aistien 

ulottuvuuksiin emmekä poikenneet suunnitelmasta muuta kuin lisäämällä vielä 

aiheen käsittelyä yhden lisätehtävän avulla. 
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Olemme kirjoittaneet tähän raporttiin myös pohdinnan siitä, miten olisimme voi-

neet parantaa projektimme toteuttamisesta. Tällä osoitamme, että pyrimme ole-

maan aktiivisia toimijoita ja avoimia tarvittaville muutoksille. Kykenemme arvioi-

maan omaa suoritustamme ja suunnittelemaan sen parantamista. Ainedidaktinen 

kehitysprojektimme oli onnistunut, mutta tulevaa opettajanuraamme varten ko-

emme tärkeäksi pohtia oppitunnin toteutuksen kehittämistä vielä jälkeenpäin, 

jotta voisimme käyttää sitä osittain tai kokonaisuudessaan myös siirtyessämme 

itse työelämään. 

 

 

6 Pohdinta  
 

Lähestyimme ainedidaktista kehittämisprojektiamme sosiokonstruktivistisen op-

pimisnäkemyksen kautta.  Lähtökohtana opetuskokeilussamme olikin erityisesti 

oppilaiden oppiminen ryhmässä yhdessä muiden kanssa ja yhteisessä toimin-

nassa. Koimme tämän tavoitteen toteutuvan hyvin oppilaiden työskennellessä 

rasteilla yhdessä, erilaisista aisteista ja tehtävistä keskustellen. Aistiradassa hyö-

dynsimme myös osia Sapere-menetelmästä, jota sosiokonstruktivistinen lähesty-

mistapa tukee myös hyvin. Tavoitteena oli kehittää oppilaiden valmiuksia yh-

dessä toimimiseen, kriittiseen tiedonhallintaan ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.  

 

Halusimme opetuskokeilussamme kiinnittää lisäksi erityistä huomiota jokaisen 

oppilaan tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Op-

pilaat olivat lähtökohtaisesti hyvin motivoituneita oppimaan ja toimivat aktiivisesti 

oppitunneilla. Oppilaiden keskinäinen ryhmähenki oli myös kaikissa opetus-

luokissa hyvä. Tämä helpotti meidän opettajien työskentelyä suuresti, ja varmisti 

myös, että kaikki oppilaat pystyivät tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti osallistu-

maan opetukseen niin aistirasteilla kuin myös pullien valmistuksessa. Haasteita 

voisi ilmetä opetusryhmässä, jossa oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus ei olisi 

yhtä vahvalla pohjalla. Haasteita voisi ilmetä myös luokissa, joissa oppilaiden ak-

tiivisuustaso vaihtelisi oppilaiden välillä. Aistirata kokeilumme vaati oppilailta itse-

ohjautuvuutta, aktiivisuutta ja yhdessä toimimisen taitoja – joillekin oppijoille vas-

taava aktiivinen osallistuminen tunnilla ei kuitenkaan ole otollisin tapa oppia, ja 
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myös hiljaisemmille oppilaille tulisi pystyä tarjoamaan vaihtoehtoisia tapoja oppia 

käsiteltävää aihealuetta. 

  

Koemme onnistuneemme ainedidaktisessa kehittämisprojektissamme hyvin. 

Opeta toisin –tavoite täyttyi tuntisuunnitelmassa erityisesti tunnin toiminnallisuu-

den myötä. Lisäksi kehittämisprojektin yhtenä tavoitteena oli digitaalisuuden hyö-

dyntäminen opetuksessa, joka näkyi tuntisuunnitelmassamme erityisesti kuulo-

rastilla ja näkörastilla sekä tunnin lopussa käyttämässämme sähköisessä palau-

telomakkeessa, jonka pyysimme oppilaita täyttämään. Palautetta saimme esi-

merkiksi asiantuntevuudesta, hauskuudesta ja hyvästä opettajuudesta. Pa-

lautetta tuli myös ‘’liiasta hääräämisestä’’ joka ehkä johtui siitä, että meitä oli jo-

kaisella opetuskerralla vähintään 3 opettajaa paikalla, joka tietysti on melko pal-

jon tavalliseen oppituntiin.  

 

Suuri mahdollistaja vastaavalle projektille oli kuitenkin se, että työskentelimme 

poikkeuksetta harjoittelumme ajan pareittain tai ryhmänä. Näin pystyimme val-

mistelemaan aistirastit aina etukäteen tai oppilaiden työskentelyn lomassa ja 

avustamaan aistirastien tehtävissä. Kuten kirjoitimmekin jo aiemmin, vastaavan 

projektin toteuttaminen yksin opettajana ei välttämättä olisi mahdollista. Projekti 

olisikin mahdollista toteuttaa ainerajat ylittävänä tuntikokonaisuutena moniam-

matillista yhteistyötä hyödyntäen. Vastaavan moniammatillisen yhteistyön lisää-

minen ja hyödyntäminen tulevaisuuden työssämme opettajina voisikin mahdollis-

taa myös muita vastaavia opetuskokonaisuuksia. 

 

 

7 English Summary 
 
Sensory evaluation in a home economics classroom   
 
This paper is written for University of Helsinki’s course called “Opettaja työnsä 

tutkijana”. The goal of the course was to create a new way to approach teaching 

home economics for youngsters. The slogan of the course was to ”teach differ-

ent”. The whole project and this report are written in a group of four home eco-

nomics teacher students. 
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We based our teaching plan on social constructivist views on teaching and learn-

ing. Based on our previous experience, it would support our standpoints in the 

best way when it comes to teaching home economics, and especially focusing on 

all the senses. Social constructivism as an approach for conceptualizing teaching 

and learning is actually not a one specific theory. Actually, it is the result of merg-

ing different kinds of visions, and it includes several trends which all are based 

on the same main ideas. Furthermore, we wanted to add the Sapere method to 

our project because it is based on similar ideas as the social constructionism that 

we found to be the most suitable for our project. The Sapere method is also very 

fitting for our plan on how to teach about senses in our home economics lesson. 

 

The learning theory of social constructivism, that we chose, is based on an idea 

that learning and forming knowledge are essentially a social phenomenon. In fact, 

social constructivism should always be considered to be attached to the social, 

cultural and historical frame of each situation. In the theory of social constructiv-

ism, it is common to react to all the cultural context that comes with language and 

other symbolic structures. In our project it was also very important to work with a 

conception of learning which emphasizes individuals to learn together as a group. 

 

Students’ peer-to-peer interaction plays a big role in our project. We guided the 

students to have social interactions which led them to learn more about working 

in groups and to have conversations and negotiations. Social constructivism is 

thus a natural way to approach to our project. In order to get the students to learn 

more about interaction, it was crucial to let them be independent as learners. The 

goal was to encourage first the students to be active learners themselves while 

the teacher can focus on guiding their work. It is known that Lev Vygotsky (1896-

1934) has said that knowledge is communal, and learning should be co-opera-

tive. His ideas of working and thinking together were also guiding our planning of 

the lessons. 

 

There are five senses: sight, hearing, taste, smell and touch. When working with 

food one actually uses all of them, even though one would not be aware of that. 

All the senses work together, and due this collaboration, a person’s brain creates 

a vision about a food or a drink. Sight often plays the most important role when 
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choosing food because it gives the most information about it. With sight one can 

estimate a food’s color, size, shape and temperature. Visually, food should al-

ways represent what it tastes, smells, feels and sounds like. If one of the senses 

fails another, the food will be a disappointment. 

 

Regarding the sense of smelling, we are not always sure what kind of smell it is 

specifically, even though we can easily judge if something smells good or bad. It 

is common to find a smell familiar but not to be able to tell where it comes from. 

Luckily, one can always practice this skill and by that improve own abilities to 

recognize smells better than before. 

 

The third most important sense regarding food is the taste. Nowadays it is said 

that a person can recognize five basic tastes which are sweetness, sourness, 

bitterness, saltiness and umami. The basic flavors alone do not make food taste 

”bad” or ”good”. Actually, they tell you about the character of the food. All the 

opinions that you have about the taste of some specific food are a result from its 

smell and look as well. 

 

We often forget the importance of the feeling and sound that food can have. Food 

can be liquid, firm, soft, fragile etc. Usually, the way that the food feels like has 

something to do with how it sounds like. For example, when biting into a carrot 

which is quite a hard vegetable, you can hear a crunchy sound. Similarly, if there 

is hot oil in your dish, you can hear it frying even if it was not on the stove any-

more. 

 

In our project we combined social constructivism and teaching about senses 

when cooking. We wanted to encourage the students to use all their senses when 

preparing food. We taught five different groups. There were 12 to 21 students in 

every group. Our plan gave the students the possibility to learn something new 

about all the senses separately in different ways. 

 

We organized five sense stimulating checkpoints:  
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- In the sound checkpoint the students got to listen to different types of cooking 

sounds. Their task was to think about the meaning of these sounds and what they 

tell about the food or the way of cooking.  

- In the touch checkpoint the students had a mystery box where they were sup-

posed to put their hands in one at a time and try to figure out what food there 

could be without any other clues.  

- In the taste checkpoint the students tried to recognize three different foods with-

out seeing them.  

- For the smell checkpoint we had made small ”smell cases”. There were different 

types of herbs inside each case and the cases had little holes in them so that the 

students could smell the herbs but not see them.  

- The last checkpoint was a vision checkpoint where the students were shown 

photos of different kinds of foods that had already seen their best days. Their task 

was to think how they could use these types of foods instead of throwing them 

away. 

 

During the checkpoints, the students baked some buns as well. The students 

were encouraged to use all their senses when working with the dough. In addition, 

all the groups had time to discuss about their experiences. Social constructivism 

and teaching about senses worked well together and our project was successful. 

Students liked checkpoints, and it seems that they learned something new.  
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Liite 2. Tuntisuunnitelma 
   
A Perustietoja harjoittelutilanteesta ja oppijoista  
 
Opiskelijan nimi, puh. ja s-postiosoite: Hanna Antola, Pilvi Karhu, Rosa Nieminen, Matti Siitonen 
Ohjaaja(t): Katariina Lokki 
Paikka: Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 
Opetusaika: 11.3., 12.3.,15.3., 21.3.  
Luokka: 7.lk 
 
 B Opetuskerran aihe: Aistit, leipominen 
 
Mitä sisältöjä opetusaiheesta on opetettu aikaisemmin? Oppilaat ovat aiemmin leiponeet hiivataikinasta 
laskiaispullia. 
Oppilaiden tuntemus, havaintoja ryhmästä: Ryhmä on iso, mutta oppilaat työskentelevät hyvin yhdessä. 
Kaikki vaikuttivat innokkailta tekemään ainakin ruokaa ja osallistuivat hyvin 
Mitä johtopäätöksiä olet tehnyt opetuksen suunnitteluun oppilaiden tuntemukseen liittyvien havain-
tojen perusteella: opetussisällön rajaaminen, ajankäyttö, työtapa, oppilaiden ryhmitys jne.  
Oppilaat olivat ajoissa tunnilla, mutta heitä pitää muistuttaa ottamaan padit ja essut heti mukaan. Selkeä 
ohjeistus ja ajankäytön ohjaaminen tärkeää, oppilaat kyllä tekevät töitä, mutta tunnille on suunniteltu 
aika paljon asiaa. Tuntien rytmittäminen, ohjeet annetaan aina ennen seuraavaa osiota. Oppilaiden oh-
jaaminen ja seuraaminen aistirastien ja ruoanvalmistuksen aikana, jotta kaikki keskittyisivät oppituntiin. 
Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  Opetus perustuu sosiokonstruktivisti-
seen oppimiskäsitykseen. Tunneilla on tarkoituksena oppia ryhmissä, yhdessä muiden kanssa ja yhteisessä 
toiminnassa. 
Opetuskerran tavoitteet. Herättää oppilaat tutustumaan aisteihin ruoanlaiton näkökulmasta. 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)  
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luo-
vuuteen ja estetiikan huomioimiseen 
T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen 
mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa 
 
Opetuskokonaisuuden ydin/päivänkysymykset: Aistien moninaisuus ruoanvalmistuksessa  
Millaista motivointitapaa olet suunnitellut? Motivointina toimii pistetyöskentely. Lisäksi kaikki käyttävät 
aisteja, joten se on helppo yhdistää kaikkien elämään.  
  
C Opetuskerran suunniteltu kulku  
 
Tuntisuunnitelman pohjan tavoitteena on jäsentää asioita sekä opiskelijalle että ohjaajille. Huomioithan, 
että opetuskerran kulun suunnitteluun on monia eri vaihtoehtoja ja sen ei tarvitse noudattaa esimerkki-
kokonaisuuden/taulukkomuodon kaavaa. 

• Opetuskerta jaksottuu kolmeen eri vaiheeseen: 1. Aloitus, aiheen hahmotus, 2. Tekeminen (tie-
tojen ja taitojen opiskelu erilaisin oppimistehtävin), 3. Tulkinta ja opetuskerran lopetus. Teke-
misosio jaksottuu helposti moneen pieneen osaan. Jaksota suunniteltu opetusaika tavoitteiden 
mukaisiin oppimistehtäviin ja merkitse oppimistehtävien vaatima arvioitu aika noin 5-10min 
tarkkuudella. Merkitse ajankäyttöruutuun myös ns. juokseva aika opetuskerran alusta loppuun. 

• Kirjoita perusteluja oppimistehtävien valinnalle. Osoita mitä tietoja/ taitoja erityisesti opetat va-
littujen oppimistehtävien avulla.  

• Kirjoita auki kaikki oppimistehtäviin liittyvät keskeiset asiat EI: ”käydään läpi keskeiset asiat”, 
VAAN: keskeiset asiat luetellaan esim. ranskalaisin viivoin, tarvittaessa tarkemmin 

• Pohdi etukäteen kriittiset ajat ja merkitse ne ajankäyttötaulukkoon (esim. jos leivonnainen on 
saatava uuniin viim. klo 10.40, niin se merkitään huomiona ajankäyttöosioon) 

• Kuvaa työtapa, jota käytät eri oppimistehtävissä.  



 

   
 

27 

• koko suunnitelman ei tarvitse olla taulukkomuodossa kuten esimerkki alla. Tee kuitenkin yhdelle 
A4:lle mahtuva ajankäyttötiivistelmä, jossa näkyy opetuskerran pääkohdat, ns. juokseva kellon-
aika ja kaikki kriittiset kohdat. 

• Kerro käyttämäsi materiaalit ja havainnollistamistavat. 
• Pohdi opetustilanteen kriittisiä kohtia ja osoita ne suunnitelmassa. Laadi erikseen taulutilan ja 

luokkatilan käyttösuunnitelma. Suunnittele mahdollisia lisätehtäviä ja liitä ne tuntisuunnitel-
maan.  

 
Esimerkki kohdan ”C Opetuskerran suunniteltu ja kulku” toteuttamisesta  
 

Ajankäyttö 
MILLOIN 

MITÄ 
Tehtävä ja 
sen tavoite 

 

MITEN JA MIKSI 
Opetustapahtuman or-
ganisointi: Oppimisteh-
tävät, opetusmenetel-
mät ja kriittiset kohdat 
tavoitteiden saavutta-

miseksi 
 MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN TYÖVÄ-
LINE (ruoka, asuminen ja 

kuluttajuus) 

MISSÄ 
Materiaalit 
ja välineet 
ja oppimis-
ympäristö 

 

PALAUTE 
Tehtävän ta-
voitteen saa-

vuttamisen ar-
viointi 

 

8.30 
Oppilaiden saa-
puminen tun-

nille 

Oppilaat saapuvat tunnille. 
Padit mukaan ja istumaan.  

Eteisessä, 
esiliinat, pa-

dit 

Olette muistaneet 
ottaa kaikki tarvit-
tavat välineet tun-

nille, hienoa! 

8.35 

Aloitus ja päi-
vän ohjelman 

esittely. 
 

Oppilaiden tervehtiminen. 
Taululla aloitusdia, jossa ku-
vataan aisteja. “Mikä on tun-

nin aihe?” Oppilaat saavat 
itse päätellä/arvailla kuvan 

perusteella, mitä tunnilla kä-
sitellään. 

 
Paljastetaan päivä aihe ja ker-
rotaan tunnin tavoitteet (nä-
kyvillä seuraavassa diassa). 
Päivän ruokasovelluksena 

rahkapiirakoiden valmistami-
nen. Käydään oppilaiden 

kanssa pullan ohje läpi. Oppi-
laat ovat valmistaneet jo pari 
viikkoa sitten laskiaispullia, 

joten pullataikinan valmista-
minen tuttua. Nyt tavoitteena 

kuitenkin hyödyntää erityi-
sesti aisteja taikinan valmis-
tuksessa. “Mitä aisteja hyö-
dynnetään taikinan valmis-

tuksessa?”  
 
 

Oppilaat is-
tuvat ruoka-
pöydissä ja 
opettajat 

siinä heidän 
vieressään. 
Päivän aihe 
näkyy dia-

esityksessä. 
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8.45 Pullataikinan 
valmistaminen 

 
Työskentelyn aloittaminen 
omissa keittiöissä. Taikinan 
valmistuksessa kiinnitetään 
huomiota aisteihin. Otetaan 
padeilla kuvia pullataikinan 

valmistuksesta. Miltä taikina 
tuntuu/näyttää valmistetta-
essa? Tarttuuko taikina kä-
siin? Irtoaako kulhon reu-

noista? Miltä valmis taikina 
tuntuu? 

 
Tiskit tiskataan/laitetaan tis-
kikoneeseen. Pullataikina jä-
tetään kohoamaan leivinlii-
nan alle ja keittiö jätetään 

siistiksi. 
 

Autamme 
oppilaita ja 

olemme mu-
kana ruoan-
valmistuk-

sessa. Herä-
tellään ais-

tien pohdin-
taa.  

Opetuksen yhtenä 
tavoitteena vuo-
rovaikutus, ar-
vioimme oppilai-
den yhteistyötä ja 
toisten huomioon 
ottamista. 

9.15 
 

Rastit. Laitettu 
valmiiksi luo-

kaan.  

Rasteja 5 kpl. Kuulo, tunto, 
maku, haju ja näkö.  

Ks. Tarkemmat tiedot ras-
teista alla. 

 
Rastien vastaukset kootaan 

omiin padeihin. 

Kierretään 
rasteja oppi-

laiden 
kanssa.  

Arvioimme oppi-
laiden osallistu-

mista, täyte-
täänkö tehtävien 

pohdinnat. 

9.50 
 
 

Pullien leipomi-
nen. Pöydän 
kattaus ja sii-

vous. 

Rastityöskentelyn jälkeen pa-
lataan omille paikoille. Anne-
taan ohjeet seuraaviin töihin. 
Rahkatäytteen ohje näkyvillä 

taululla. Uunit päälle heti! 
 

Ryhmä jaetaan puoliksi: Kaksi 
oppilasta pyörittelee pullat, 

kaksi oppilasta valmistaa rah-
katäytteen. Kiinnitetään yhä 
huomiota aisteihin. Minkälai-
nen koostumus? Onko taiki-

naa helppo käsitellä? 
 

Pullien täyttäminen ja voi-
telu.  

Autamme 
oppilaita tar-

peen mu-
kaan.  

Oletpa pyörittänyt 
hienot pullat!  

Seuraamme tehtä-
vien jakautumista. 
Kuka hoitaa yhtei-
siä hommia, kuten 

on sovittu? 

10.10 Pullat uuniin.  

 Keittiöt siivotaan loppuun.  
Pullat uunissa 10-15min. 

 
Oppilaat palaavat pöytien ää-
reen ja aistirastien vastaukset 
käydään yhdessä läpi pullien 

paistuessa. 
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10.30 Pullat valmiita. 

 
Syödään. Keskustellaan vielä 
rasteista yhdessä, oliko jou-

kossa joku haastava tehtävä? 
Olivatko kaikki äänet/raaka-

aineet helppo tunnistaa? 
Mitä jäi erityisesti mieleen? 

 
Pyydetään lopuksi oppilaita 
antamaan palautetta Sur-

veyMonkeyn avulla. QR-koodi 
näkyvillä taululla. 

 

Keskuste-
lemme oppi-

laiden 
kanssa. 

Kuulostellaan mitä 
on opittu.Aist 

10.45 Kotiin! 
Kiitämme oppilaita ahkerasta 
työskentelystä ja toivotamme 

mukavaa loppupäivää! 
  

 
 
Liite 3. Aistit PowerPoint 
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