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1 Johdanto 
 
Oppiminen koulussa etenee usein siten, että taidon teoreettinen perusta opitaan 

ensin, jonka jälkeen taitoa harjoitellaan käytännössä, alkaen yksinkertaisista asi-

oista edeten monimutkaisiin taitoihin. Tässä projektissa teoria kertyy oppilaille 

aisteja käytettäessä. Yllätyspussista lennähtävä palsternakka voi olla kokonaan 

uusi tuttavuus, matka, jolle lähdemme käyttäen herkkiä aistejamme. Miltä ruoka 

tuoksuu, tuntuu ja maistuu? Haarukka uppoaa kypsään perunaan huomattavasti 

helpommin kuin kypsentämättömään. Raa’an perunan tärkkelys käsissä ja 

tuoksu nenässä on helppo ajatella raaka-aineen ominaisuuksia ja sen muutosta 

kypsennysprosessissa. 

 

Ainedidaktisen kehittämisprojektimme tavoitteena oli aistien avulla ja niiden 

kautta tutustua vaihtoehtoisella tavalla kotitalouden oppiaineen sisältöihin. Har-

joittelumme tapahtui kahdessa ulkomaan suomalaisessa koulussa, minkä vuoksi 

myös monikulttuurisuudesta muodostui yksi harjoittelumme kantava teema. 

Tässä raportissa käytämme harjoittelukouluista nimityksiä koulu A ja koulu B ano-

nyymiteetin säilyttämiseksi. Ulkomaankoulu A:ssa opetuksen pääpaino oli aistien 

käytön harjoittelussa. Ulkomaankoulu B:n opetuksessa aistit toimivat välineenä 

monikulttuurisuuteen ja maailman ruokakulttuureihin tutustumisessa. Kouluissa 

opetettavien oppilaiden iät ja taitotaso erosivat toisistaan, minkä vuoksi aisteihin 

liittyvät tehtävät eriytettiin ryhmille sopiviksi. Käytimme harjoittelun aikana yhtei-

senä digitaalisena alustana Flingaa, jossa tietoa ja kokemuksia voitiin jakaa eri 

koulujen välillä. Digitaalisien alustojen ohella ulkomaankoulu A:ssa tehtiin pape-

riset aistipassit, jonne oppilaat pääsivät kirjaamaan omien aistien perusteella 

nousseita havaintoja. Koulussa B pääpaino kotitaloustunneilla oli ruoanlaittotai-

tojen ja kädentaitojen harjoittelemisessa, jossa aistit kulkivat rinnalla. 

 

Oppimiskokonaisuus perustuu sekä humanistiseen että sosiokonstruktivistiseen 

oppimisteoriaan. Humanistinen oppimisteoria korostaa yksilön ainutlaatuisuutta, 

kokemuksellisuutta ja kokemusten yhteistä jakamista. Kokemuksellinen oppimis-

käsitys on verrattain uusi käsitys, joka on johdettu humanistisesta ihmiskäsityk-

sestä sekä sosiokonstruktivistisesta ongelmakeskeisestä oppimistyylistä (Kaipai-

nen, 2008, s.7). Soveltavat oppituntimme pohjautui hyvin vahvasti 
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kokemukselliseen oppimiseen, jossa aisteihin perehdyttiin erilaisissa ruoanval-

mistuksen, medialukutaitojen sekä kodinhoidon teemojen yhteydessä. Aisteihin 

tutustuminen kotitalouden tunneilla toi opetukseen mitä erilaisempia kokemuksia 

ja uutta sisältöä sekä oppilaille, että opetusharjoittelijoille. Sosiokonstruktivistiset 

oppimisteoriat näkyivät myös moniaistillisuuteen tutustuessa yhdessä ryhmänä. 

Myös tiedonrakentaminen sekä ryhmissä että kahden koulun oppilaiden välillä 

korosti sosiokonstruktivismille tyypillistä sosiaalista oppimista. Oppimiskäsityksiä 

avataan seuraavassa luvussa tarkemmin. 
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2 Oppimiskäsitykset kehittämisprojektin taustalla  
 
 
Ainedidaktinen kehittämisprojektimme perustuu humanistisen ja sosiokonstrukti-

vistisen oppimisteorioiden varaan. Aistien opetuksessa sovelsimme edellä mai-

nittuja oppimisteorioita ja mukautimme niitä harjoittelukouluissa oppilaiden ikään 

ja taitotasoon. Seuraavissa alaluvuissa on avattu oppimiskäsityksiä tarkemmin. 

 

2.1 Humanistinen oppimiskäsitys  
 
Humanistisessa oppimiskäsityksessä korostetaan ihmisen ainutlaatuisuutta ja 

oppimisteoriassa näkyy oppilaan itseohjautuvuus, aktiivisuus sekä oman oppimi-

sen reflektointi. Oppiminen tapahtuu oppilaan omasta mielenkiinnosta ja siksi 

opetuksen sisällöt muotoutuvat oppilaiden kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden 

mukaan. Humanistisessa oppimisteoriassa opettajan ja oppilaiden vuorovaikutus 

on keskustelevaa, jolloin myös oppilaiden näkemykset ja ihmetyksen aiheet pää-

sevät ilmi. Humanistista oppimiskäsitystä noudatellaan enimmäkseen aikuisope-

tuksessa, sillä oppiminen voi olla haastavaa oppimisen painotuksen ollessa opis-

kelijan omassa aktiivisuudessa ja motivaatiossa. (Palojoki, 2017b.) Sovelsimme 

humanistista oppimiskäsitystä siten, että se sopii peruskoulun oppilaille. Kannus-

timme omatoimisuuteen ja omiin pohdintoihin, mutta olimme vierellä ohjaamassa 

tarvittaessa. 

 

Humanistisessa oppimiskäsityksessä korostuvat kokemuksellisuus ja luovuus 

(Kaup-pila, 2007, s. 30), joita pyrimme toteuttamaan harjoittelussa. Koko moni-

aistisuuden ideamme piti sisällään ajatuksen kokemuksellisesta oppimisesta, 

jossa oppilaiden omat havainnot ohjaavat oppimista. Kauppilan (2007) mukaan 

humanistinen oppimiskäsitys korostaa ryhmässä tapahtuvaa kokemuksien jaka-

mista ja laajentamista. Opetuskokeilussamme pyrimme jakamaan oppilaiden 

omia kokemuksia omassa pienryhmässä sekä kansainvälisesti kahden koulun 

välillä. Jotta oppilaiden kokemukset muut-tuisivat oppimiseksi, tulee kokemuksia 

prosessoida. Kauppila (2007) nostaa esiin seu-raavat humanistiseen oppimiskä-

sitykseen liittyvät oppimisen prosessit: 
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”1. konkreettiset ja henkilökohtaiset kokemukset ja niihin liittyneet sosiaaliset suh-

teet ja tunteet, 

2. abstrakti käsitteellistäminen, johon kuuluu systemaattinen ajattelu ja ongel-

manratkaisu, 

3. reflektoiva havainnointi ja käsittely, joka keskittyy kokemusten ja tilanteiden 

monipuoliseen käsittelyyn ja 

4. aktiivinen kokeilu sekä käytännön toiminta ihmisten kanssa erilaisissa ympä-

ristöissä ja tilanteissa.” 

 

Pyrimme luomaan opetustilanteita, joissa oppilaat pääsivät itse aktiivisessa roo-

lissa toteuttamaan tehtäviä ja pohtimaan vastauksia. Tarjosimme oppilaille mah-

dollisuuden hyödyntää aistien käyttöä ruoanvalmistuksessa ja raaka-aineiden 

tunnistamisessa maistellen, haistellen, tunnustellen, kuunnellen ja näköaistia 

hyödyntäen. Kannustimme oppilaita yhteistyöhön ja keskusteluun toisten kanssa. 

Seuraavassa luvussa on avattu sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, mikä liit-

tyy tiedon karttumiseen omakohtaisen kokemuksen lisäksi myös sosiaalisten ti-

lanteiden avulla (Kauppila, 2007, s. 113-114). 

 

2.2 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 
 
Konstruktivistisessa oppimisteoriassa oppiminen tapahtuu kokeilemalla, tarkoi-

tuksena saada oppilas vastaamaan “miksi” -kysymyksiin ja sitä kautta ymmärtä-

mään kokonaisia asiasisältöjä. Opettajan roolina on tuoda esiin oppilaan oma 

motivaatio ja ohjata oppimistapahtumaa, mutta niin sanottua valmiiden vastaus-

ten tiedonsiirtoa opettajalta oppilaalle pyritään välttämään. Oppiminen tapahtuu 

enemmänkin oppilasjohtoisesti ongelman määrittelystä tiedonhakuun ja siitä teh-

tävän analysointiin ja arviointiin. (Palojoki, 2017a.) 

 

Konstruktivistisessa näkemyksessä korostuva tiedon rakentuminen ja tietojen kä-

sittely voidaan nähdä prosessina, jossa oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota, 

jota tulee aiemmin opituista asioista, aistien avulla havaituista seikoista ja omista 

odotuksista (Kauppila, 2007, s. 37). Opetuskokeilussamme oppilaat pääsivät mo-

nipuolisesti käsittelemään ja rakentamaan tietoa aistinvaraisesti. Perusmakuihin 

päästiin tutustumaan maistelemalla ja värjätyt elintarvikkeet toimivat niin, ettei 
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ulkonäön perusteella voinut tehdä päätelmiä raaka-aineen mausta. Oppilaat pää-

sivät huomaamaan, miten ennakko-oletukset vaikuttivat ruoan makuun, miten 

aiemmin opitut perusmaut saattavat olla vaikeasti tunnistettavissa toista aistia 

häirittäessä ja miten aistit ovat kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttavat toisiinsa. 

Tarkoituksena oli jatkuvasti rakentaa uutta tietoa vanhoihin tietorakenteisiin poh-

jaten sekä hahmottaa eri aistien välisiä yhteyksiä. Konstruktivistinen oppimiskä-

sityksen mukaisesti harjoittelussa korostettiin yhdessä tuotettua konstruktiota ja 

tiedon jakamista oppitunneilla. Konstruktivistista oppimiskäsitystä hyödynnettiin 

myös pyrkimällä luomaan opetuskokonaisuuksista oppiainerajoja ylittäviä. Koti-

talouden oppitunneilla käsiteltiin muassa historiaan, uskontoon, maantietoon ja 

kemiaan liittyviä asiasisältöjä. 

 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys pohjautuu vahvasti venäläisen kehitys-

psykologi L.S. Vygotskyn kehittelemään ajatukseen lähikehityksen vyöhykkee-

seen. Vygotskyn mukaan lapsen kehitystasolla on alaraja, jonka hän saavuttaa 

itsenäisesti sekä yläraja, johon lapsi pystyy pätevän sosiaalisen ohjauksen ja 

tuen avulla. Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan aluetta, joka jää näiden 

kahden rajan välille. Opetuksen tulisi Vygotskyn mukaan olla kehityksen edellä, 

eikä seurata sitä. (Wright, 1992, s. 15–16.) Sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsi-

tykseen kuuluu se, että tietoa rakennetaan yhdessä sosiaalisesti ja kognitiivisesti. 

Oppimiskäsityksen keskeisessä asemassa on vuorovaikutus ja yhteinen toiminta. 

(Kauppila, 2007, s. 35.) Oppitunneilla oppilaat oppivat ryhmissä työskennelles-

sään jatkuvasti myös toisiltaan. 

 

Sosiokonstruktivistisen oppimisteorian mukaan opettaja toimii oppimistilanteissa 

ohjaajana. Oppimistilanteissa työtapoina ovat tekemällä oppiminen, yhteisöllinen 

projektioppiminen ja ryhmätyöt. (Kauppila, 2007, s. 131) Kotitalous on käytännöl-

linen oppiaine, jossa yhdessä oppiminen toteutuu luontevasti. Yksilöllistä työs-

kentelyä on suhteellisen vähän ja monet asiat voidaan toteuttaa projektiluontoi-

sesti. Harjoittelun aikana toteutetuilla oppitunneilla kannustimme oppilaita kes-

kustelemaan omista havainnoistaan muiden kanssa ja siten luomaan uutta, yh-

teistä tietoa. Johdattelevien kysymysten avulla oppilaita ohjattiin oivaltamaan op-

piainerajoja ylittäviä asiakokonaisuuksia ja kotitaloudessa käsiteltävien aiheiden 

linkittymistä muihin oppiaineisiin. 
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3 Aistikokemukset kotitalousopetuksessa 
 

Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan ainedidaktisen kehittämisprojek-

timme tavoitteena oli aistien tietoisen käytön harjoitteleminen kotitalousopetuk-

sessa. Kehittämisprojektissa aistit toimivat myös maailman ruokakulttuureihin tu-

tustumisen välineinä. Koulussa B aisteja hyödynnettiin monikulttuurisuuteen tu-

tustumisessa sekä käytännön työskentelytaitojen harjoittelussa, kun taas kou-

lussa A opetus keskittyi selkeämmin itse aistien käyttöön. Tässä raportissa käsit-

telemme aisteja erityisesti ruoan ja syömisen näkökulmasta. Molemmissa harjoit-

telukouluissa aistiteemaa käsiteltiin vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteiden kotitalouden sisältöalueen S1 Ruokaosaaminen ja ruoka-

kulttuuri -kautta. 

 

3.1 Aistien merkitys ruoanvalmistuksessa ja ruokailussa  

Ihmisen aisteja ovat näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaisti. Aistien tehtävä on 

välittää ihmiselle tietoa sekä ympäristöstä että kehossa tapahtuvista muutoksista. 

Aistijärjestelmä koostuu aistireseptori- ja hermosoluista, jotka vastaanottavat är-

sykkeitä ja välittävät hermoimpulsseja. Aistimusten rekisteröinti ja tulkinta tapah-

tuvat aivoissa. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2008, s. 10–12.) Aisteja hyödyn-

netään monissa ruoanvalmistukseen liittyvissä tehtävissä, kuten arvioitaessa 

ruoan makua tai mikrobiologista laatua, työvälineiden puhtautta tai esimerkiksi 

aterioiden esteettisyyttä. Aistit vaikuttavat myös toisiinsa eli niillä on yhteisvaiku-

tusta. Aistien sekoittumista kutsutaan synestesiaksi (Rauramo, 2014, s. 462). 

Ihminen vastaanottaa valtaosan aistihavainnoistaan näköaistin välityksellä. Nä-

köaisti perustuu silmän kykyyn vastaanottaa valoa. Näköaistimusten tulkinta poh-

jautuu ihmisen aikaisempiin kokemuksiin, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi tuttu 

elintarvike tunnistetaan jo ulkonäön perusteella ja ihminen osaa liittää elintarvik-

keeseen myös tietynlaisen käsityksen sen hajusta, mausta ja rakenteesta. Ruoan 

ulkonäkö on ensimmäinen arvioinnin kohde päätettäessä, onko ruoka herkullista 

tai ylipäätään syötäväksi kelpaavaa. Ruoan värit, muodot ja asettelu vaikuttavat 

siihen, miten houkuttelevalta ruoka näyttää. Myös pakkauksella, käytettävillä as-

tioilla ja ruokailuvälineillä sekä 
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ruokailuympäristöllä on vaikutusta näköaistin kautta välittyvään ruokailukoke-

mukseen. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2008, s. 18–19.) 

Ihmisen hajuaisti on kaksiosainen. Ihminen aistii hajuja sekä nenän että suun 

kautta. Hengitysilman kautta välittyviä hajuaistimuksia kutsutaan ortonasaaleiksi 

hajuiksi ja suun kautta pureskeltaessa ja nieltäessä välittyviä hajuaistimuksia ret-

ronasaaleiksi hajuiksi. Yleensä ortonasaalit hajut mielletään suoraan hajuiksi ja 

retronasaalit hajut mauiksi. Itse hajut muodostuvat haihtuvista kemiallisista yh-

disteistä. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2008, s. 27–29.) Hajuaisti on erittäin 

keskeinen ruoan maistamisessa. Ruoan tuoksu vaikuttaa merkittävästi aterian 

houkuttelevuuteen. Hajuaistin avulla voidaan myös arvioida elintarvikkeiden tuo-

reutta ja syömäkelpoisuutta. 

Kuuloaistin avulla tunnistetaan rapeita ruoka-aineita. Näkkileipä rapsahtaa, he-

delmät rouskuvat, juustosta kuuluu narskuavaa ääntä ja ritisevää ääntä voi kuulla 

kuplivista juomista. (Rauramo, 2014, s. 461.) Ruoanvalmistuksessa kuuloaistilla 

voi tunnistaa myös ruoanvalmistuksen vaiheita. Pannu on tarpeeksi kuuma, kun 

siihen tiputtaa palan sipulia ja se rupeaa sihisemään. Veden kiehuessa näemme 

poreilevan vedenpinnan, mutta myös kuulemme, kuinka vesi poreilee, eli kiehuu. 

Koulussa A teimme oppilaille kuuntelutehtäviä, joissa heidän tuli tunnistaa ruoan-

valmistustilanteita, ilman näköaistin hyödyntämistä. Oppilaat osasivat tunnistaa 

lähes kaikki äänet, tai ainakin antoivat vastukseksi jonkin hyvin samalta kuulos-

tavan ruoanvalmistusvaiheen. 

Tuntoaisti koostuu kosketustunnosta, lihastunnosta, lämmön ja kylmän aistimi-

sesta sekä kemotunnosta (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2008, s. 55). Kemotun-

nolla tarkoitetaan tuntoaistimuksia, jotka ärsytys saa aikaan suun ja nenän lima-

kalvoilla (Parkkinen & Rautavirta, 2010, s. 262). Esimerkiksi chilin kapsaisiini ja 

hiilihappoisten juomien hiilidioksidi aiheuttavat kemotuntemuksia. Voimakas ke-

motuntoaistimus voi aikaansaada elimistössä suojautumisreaktion, kuten aivas-

telua tai silmien vuotamista. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2008, s. 52.) Koske-

tustunto välittää tietoa paineen tunteesta ja venytyksestä ihon ja suun kautta. Li-

hastunto puolestaan välittää tietoa kehon asennoista ja liikkeen seurauksina syn-

tyvistä aistimuksista. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2008, s. 55.) Tuntoaistilla on 

suuri merkitys keittiössä toimiessa. Raaka-aineen valinnasta lähtien on 
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tuntoaistin merkitys oleellinen. Voimme tunnistaa kypsän tai liian raa’an hedel-

män tunnustelemalla tuntoaistin avulla. Kosketustunto ja lihastunto ovat merki-

tyksellisiä muun muassa erilaisia keittiövälineitä käytettäessä sekä työturvallisuu-

den kannalta. 

Makuaistimus syntyy, kun kielen makunystyjen ulkoreunoilla olevien makusilmu-

jen huokosiin kulkeutuu sylkeen liuenneita maun tuottavia yhdisteitä. Mausta käy-

tetään myös nimitystä flavori. Maku, retronasaali (suun kautta aistittava haju) ja 

kemotunto (suun ja nenän limakalvoilla syntyvät tuntoaistimukset) muodostavat 

yhdessä flavorin. Hajuaistiin verrattuna aistimme vähemmän makuja kuin hajuja. 

Perusmakuja on määritelty viisi, joita ovat makea, suolainen, hapan, karvas ja 

umami. Voimme myös kuvailla ruoan maistuvan esimerkiksi pistävältä, metalli-

selta tai suussa voidaan tuntea tapahtuvan astringoivaa eli kurovaa, kuivaavaa 

tai kutistavaa vaikutusta, jolloin kyseessä on tuntoaistimus. (Tuorila ym., 2008, s. 

38–40.) 

Makuastia voi harjaannuttaa ja se voi olla myös toisilla luontaisesti herkempi. Eri 

makuja aistitaan yksilöstä riippuen eri tavoin ja jos makuja on vaikea tunnistaa, 

voi kyseessä olla makusokeus. Yleisimpänä makuna, jota ei tunnisteta, on kar-

vas. Usein kyseessä onkin vain yhden maun tunnistamisen haaste. Aistimuksiin 

vaikuttaa makusilmujen määrä. Lääkkeet, hermostomuutokset sekä syljeneritys 

voivat vaikuttaa makuaistimuksiin. (Tuorila ym., 2008, s. 43–44.) Makuaistia hyö-

dynnetään esimerkiksi ruoan maustamisessa, mutta sen myös tunnistetaan, mi-

käli ruoka ei ole enää syömäkelpoista. 

Ihmiset suhtautuvat ruokaan ja maistamiseen hyvin eri tavoin. Neofobia tarkoittaa 

uutuudenpelkoa, neofilia taas uutuushakuisuutta (Rauramo, 2014, s. 449). 

Vaarno (2014, s. 32) viittaa aiempiin selvityksiin, joissa lasten tuntemattoman 

ruoan pelkoa kutsutaan ruokaneofobiaksi ja kiinnostusta uusia ruokia kohtaan 

ruokaneofiliaksi. Vaarno (2014, s. 32) viittaa aiempaan tutkimukseen, jossa tode-

taan, että ruokaneofobia saatetaan sekoittaa nirsouteen. Faith, Heo, Keller ja 

Pietrobelli (2013) selvittivät tutkimuksessaan geeneillä olevan suuri vaikutus sii-

hen, että lapset välttelevät uusia ruokia. Iloksemme huomasimme, että koulussa 

A, jossa toteutimme erilaisia maistelupisteitä, ei kukaan jättänyt mitään maista-

matta. Kaikki kokeilivat rohkeasti uusia ruokia, elintarvikeväreillä värjättyjä ruokia 
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ja juomia sekä tunnistivat niitä todella hyvin. Knaapila, Sandell, Vaarno, Hoppu, 

Puolimatka, Kaljonen ja Lagström (2014) tutkivat aikuisten neofobiaa vertaillen 

neofoobikkoja ja neofiilikkoja. Neofobit söivät vähemmän kasviksia, heidän 

ruokavalionsa laatu oli huonompi ja painoindeksi oli korkeampi. Knaapila ja muut 

(2014, s. 2167) viittaavat aiempiin tutkimuksiin, joissa on todettu vastaavaa lap-

silla. Neofobia saattaa myös jatkua lapsuudesta aikuisuuteen. (Knaapila ym., 

2014.) Neofobisuudesta voi olla siis myös terveydellistä haittaa, jos ruokavalio 

jää kovin yksipuoliseksi. 

 
3.2 SAPERE-menetelmä ja kehollinen kokemuksellisuus  
 

Aisteja voidaan hyödyntää monella tapaa oppimisessa ja opetuksessa. Mukai-

limme opetuksessamme ranskalaisen Jaques Puisais`n 1970-luvulla kehittämää 

SAPERE-menetelmää. SAPERE-menetelmä keskittyy lasten maku-, haju-, tunto, 

näkö- ja kuuloaistin tietoisen käytön harjoitteluun ruokailutilanteissa. Sana SA-

PERE tulee latinan kielestä ja tarkoittaa ”tietää, tuntea ja maistaa”. (Luostarinen, 

2014, s. 8, SAPERE – International Association 2002a; SAPERE – International 

Association 2002b; Hagman & Algotson, 1999) mukaan SAPERE-menetelmässä 

aisteja käytetään kokemuksellisen oppimisen välineenä. 

 

SAPERE-menetelmässä keskeistä on, että lapset oppivat käyttämään kaikkia 

viittä aistia sekä ennen ruokailua että ruokailun aikana. Menetelmän avulla opi-

taan tunnistamaan eri makuja ja perehdytään makuhermojen rooliin maistami-

sessa. Tavoitteena on päästä yli kaksijakoisesta “pidän tai en pidä jostakin ruo-

asta” -ajattelutavasta. Lapsia ohjataan tutkimaan ja tunnistamaan erilaisia hajuja 

ja pohtimaan hajumuistoja. Menetelmässä perehdytään myös ruoan ulkonäön ja 

värin merkitykseen sekä pohditaan, miten ruoan ulkonäkö voi joskus olla ristirii-

dassa makuelämysten kanssa. Menetelmän avulla tutustutaan tuntoaistin ja kuu-

loaistin merkitykseen ruoan maistamisessa. SAPERE-menetelmän tarkoituksena 

on myös tuoda esille ruokaan liittyvää kulttuurista monimuotoisuutta sekä opettaa 

lapsia jakamaan makuelämyksiä ja nauttimaan yhdessä syömisestä toisten ih-

misten kanssa. (SAPERE -Association, 2019.) SAPERE-menetelmän mukainen 
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ruokakasvatus on yhteydessä myös kulttuuri-, ympäristö-, hygienia- ja monikult-

tuurisuuskasvatukseen (Luostarinen, 2014, s. 9). 

 

Suomessa SAPERE-menetelmää on hyödynnetty paljon varhaiskasvatuksessa 

(ks. esim. Nurminen, 2017 ja Luostarinen, 2014). Alakouluikäisille on kehitetty 

SAPERE-menetelmään perustuvia Makukoulu® -oppitunteja (Ruokakasvatuk-

sen yhdistys ruukku ry, 2019). Ainedidaktisessa kehittämisprojektissamme sovel-

simme SAPERE-menetelmän periaatteita sekä alakoulun että yläkoulun kotita-

loustunneille. Koulussa A keskityttiin aistikokemuksiin erilaisten aistitehtävien, 

kuten värjättyjen mehujen maistelun, mausteiden sokkohaistelun tai perusmakui-

hin keskittyneen maistelutehtävän avulla alakoululaisten parissa. Koulussa B 

keskiössä oli ruokaan liittyvään kulttuuriseen monimuotoisuuteen tutustuminen 

aistien avulla sekä makuelämysten jakaminen ja yhdessä syöminen. Koulussa B 

projekti toteutettiin yläkouluikäisten oppilaiden kanssa. 

 

Anttila (2013) kirjoittaa kehollisuuden yhteydestä oppimiseen. Hän kirjoittaa siitä, 

kuinka oppimistilanteessa keho ja ihminen ovat kokonaisuutena mukana oppi-

mistilanteessa, myös yhteys toisiin ihmisiin ja ympäristöön liittyvät oleellisesti op-

pimistapahtumaan. Edellä mainitut muodostavat siis yhdessä oppimiskokonai-

suuden, jossa kehollinen toiminta liittyy oleellisesti oppimiseen. Siihen nähdään 

kuuluvan liikkeen lisäksi kehossa koetut aistimukset, kokemukset sekä fysiologi-

set muutokset. (Anttila, 2013, s.31.) Sisäänrakennetulla tiedolla (embodied know-

ledge) tarkoitetaan sitä, että keho tietää miten jokin asia tehdään, miten toimitaan. 

Tällainen taito on esimerkiksi pyörällä ajaminen. Tieto on kehossa, sitä ei tarvitse 

sanoittaa tai käsitellä, vaan se osataan ilman sitä. Sisäänrakennetun tiedon kä-

site on peräisin ranskalaisen filosofin Maurice Merleau-Pontyn fenomenologiasta. 

(Tanaka, 2011, s. 149.) 

 

Opetusharjoittelumme yhtenä ohjaavana tekijänä oli humanistinen oppimiskäsi-

tys, johon kokemuksellisuus liittyy oleellisesti. Eri kokemusten kautta ja niiden 

prosessoinnin avulla opitaan uusia asioita (Kauppila, 2007, s. 30.) Opetusharjoit-

telun teemoja suunnitellessamme, halusimme suunnata huomion oppilaiden 

omiin kokemuksiin ja heidän aktiiviseen rooliinsa oppijoina. Edellä mainittu kehol-

linen kokemuksellisuus liittyy oleellisesti aistiteemoihimme, jossa oppilaat 
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pääsevät ihmettelemään aisteja yhdessä toisten kanssa. Ympäristö ja aistit muo-

dostavat henkilökohtaisen kokemuksen tilanteista ja kehollinen kokemukselli-

suus on läsnä myös oppimisessa, kuten aiemmin tekstissä todettiin. 
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4 Monikulttuurisuuden kohtaaminen peruskoulussa 
 
Monikulttuurisuus ja sen erilaiset ilmenemismuodot ovat yleistyneet yhteiskun-

nallisessa keskustelussa etenkin viime vuosien aikana. Monikulttuurisuuskeskus-

telu on yleistynyt kiihtyneen maahanmuuton vuoksi, joka onkin yhteiskunnas-

samme monikulttuurisuuden niin sanottu konkreettinen ilmentymä. Monikulttuuri-

suuskäsite on kuitenkin hyvin monisyinen ja laaja käsite, joka liittyy kaikkiin ihmi-

siin, ei vain maahanmuuttajiin. 

 

4.1 Monikulttuurisuuskasvatus koulussa ja kotitalousopetuk-
sessa  

Usein monikulttuurisuuteen liitetään kuuluvaksi pelkästään etnisyys, kulttuuri ja 

kieli, vaikka näiden lisäksi käsitteeseen sisältyy myös uskonnollinen monimuotoi-

suus, sukupuolikysymykset, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, syrjäy-

tyminen sekä sosioekonominen tilanne. Usein ihmisten välisiä eroja pyritään se-

littämään ja tulkitsemaan erilaisten kulttuuritaustojen perusteella, jolloin yksilöi-

den väliset erot eivät pääse esille. Tämä johtaa myös ennakkoluuloihin ja jopa 

rasistiseen käytökseen. (Paavola & Talib, 2010, s. 11–12.) Ainedidaktiseen ke-

hittämisprojektiin liittyen keskitymme tarkastelemaan erityisesti kulttuurisen, us-

konnollisen ja kielellisen moninaisuuden huomioimista sekä ulkomaiden suoma-

laisissa kouluissa että kotitalousopetuksen sisällöissä. 

Ulkomailla toimivat suomalaiset koulut ovat tarkoitettu tilapäisesti ulkomailla asu-

vien perheiden lapsille. Vaikka koulut sijaitsevat Suomen ulkopuolella, niissä to-

teutetaan suomalaista opetussuunnitelmaa ja opiskelukielenä on suomi. (Ope-

tushallitus, 2019.) Havaintojemme perusteella ulkomailla toimivassa suomalai-

sessa koulussa oppilasaines poikkeaa jonkin verran Suomessa toimivista kou-

luista. Ulkomailla toimivissa kouluissa on oppilaita, joiden vanhemmat ovat muut-

taneet töiden perässä ulkomaille, oppilaita, joiden perheissä puhutaan useampaa 

eri kieltä sekä sellaisia oppilaita, joiden kotona ei välttämättä puhuta olenkaan 

suomea. Opetuksessa etenkin kielelliset haasteet tulee huomioida ja purkaa sel-

laisia asetelmia, joissa kieli ei pääse kehittymään. Kun eletään vieraassa 

maassa, myös maan kulttuurin ominaispiirteet tulee ottaa huomioon. 
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Perusasteen oppilaat elävät ja kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti 

ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Kulttuurinen osaaminen, kult-

tuurisesti kestävä elämäntapa, ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistami-

nen ja arvostaminen sekä oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen ovat perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjattuja laaja-alaisen osaamisen ta-

voitteita (L2), joita toteutetaan koulussa sekä yleisesti että eri oppiaineissa. Kult-

tuurinen moninaisuus tulisi nähdä myönteisenä voimavarana. Oppilaita ohjataan 

tunnistamaan kulttuurien, uskontojen ja katsomusten vaikutus yhteiskuntaan ja 

arkielämään. Koulussa pohditaan myös median roolia kulttuurin muokkaajana. 

Oppilaita kannustetaan välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja pe-

rinteitä sekä huomaamaan niiden merkitys hyvinvoinnin näkökulmasta. (POPS, 

2014, s. 21.) Globaalin vastuun opettamisen kautta oppilaita ohjataan jakamaan 

ajatuksiaan yhteisestä maailmasta. Oppilaita kannustetaan oman kulttuurisen, 

paikallisen ja globaalin identiteetin kehittämiseen. (Paavola & Talib, 2010, s. 64.) 

Ulkomailla toimivissa suomalaisissa kouluissa huomasimme, miten sekä oppilaat 

että koulun henkilökunta rakensivat arkeaan ja identiteettiään suomalaisen kult-

tuurin ja koulun sijaintimaan kulttuurien vaikutuksen alaisina. 

Uskonnot ovat suuressa roolissa kulttuurin tuottamisessa ja niihin liittyy edelleen-

kin ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä. Peruskoulussa, varsinkin kotitalousope-

tuksessa uskonto tulee esille ruokaan, kulttuuriin ja tapoihin liittyviä näkökulmien 

kautta. Jokainen oppilas on yksilö ja hänellä on oma kulttuurinen ja uskonnollinen 

kotitaustansa, jonka huomioiminen opetuksessa on tärkeää. Erilaisten kulttuurien 

arvottamista tulisi välttää. Kotitalousopetuksessa huomioitavaa ovat ruokailutot-

tumukset ja tavat joihin uskonnolla saattaa olla vaikutusta. Esimerkiksi ortodok-

sisessa uskonnossa paastoa vietetään useamman kerran vuodessa, juutalaisten 

ruokavalioon liittyy muun muassa kosher-liha ja Jehovan todistajat eivät vietä 

syntymäpäiviä tai osallistu itsenäisyyspäiväjuhlaan. (Paavola & Talib, 2010, s. 

67,174–190, 216–222.) Harjoittelukoulussa B käsittelimme kotitaloustunneilla eri 

uskontojen vaikutusta ruokakulttuuriin. 

Suuret oppilasryhmät aiheuttavat haasteita jokaisen oppilaan kotikulttuurin huo-

mioimiselle kotitalouden oppitunneilla. Siitä huolimatta moninaisuus tulisi huomi-

oida ja tuoda näkyväksi kotitalousopetuksessa mahdollisuuksien mukaan. 
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Helsingin yliopistossa on meneillään kotitalouspedagogiikan tutkimushanke, joka 

kantaa nimeä Home Economics for Diversities eli HEED. Hankkeen tarkoituk-

sena on kehittää kotitalousopetusta muun muassa kulttuurisen moninaisuuden 

näkökulmasta. Hankkeessa keskitytään opettajankoulutuksen kehittämiseen, pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmaan ja arviointityöhön moninaisuuden näkökul-

masta sekä kulttuurisesti responsiivisiin oppimisen tiloihin koulussa ja koulun ul-

kopuolella. (Kotitalouspedagogiikan tutkimus, 2019.) 

4.2 Opettajan interkulttuurinen osaaminen  
 
Opettajalla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä sekä oppilaan hy-

vinvoinnin edistämisessä. Opettajan interkulttuurinen osaaminen on keskiössä 

oppilaiden syrjäytymisen ehkäisemisessä ja erityistarpeiden huomioimisessa. In-

terkulttuurisella osaamisella tarkoitetaan kasvattajan tiedostamaa roolia omassa 

työssään. Siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset sidokset ja koulun toimintaa ohjaa-

vat sosiopoliittiset, kulttuuriset ja taloudelliset järjestelmät. Opettajan positiivinen 

ja arvostava suhtautuminen erilaisuuteen vahvistaa oppilaan hyväksytyksi tule-

misen ja merkityksellisyyden tunnetta sekä tuottaa positiivisia kokemuksia. (Paa-

vola & Talib, 2010, s. 25, 65, 75, 81.) 

 

Ulkomailla toimivat suomalaiset koulut joutuvat aina jossain määrin sopeutta-

maan toimintaansa paikallisen yhteiskunnan toimintamalleihin. Vaikka koulun tu-

lisikin vahvistaa oppilaiden kotikulttuuria ja huomioida se opetuksessa, tulisi op-

pilaita ohjata myös tarkastelemaan kriittisesti oman ryhmänsä elämänmuotoja. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi pohdinta siitä, mitkä asiat kulttuurissa tulisi säilyt-

tää ja mitä asioita tulisi ajan myötä muuttaa. Yhteiskunnassa sekä kouluopetuk-

sessa olisikin aiheellista huomioida, että toisenlaisen maailmankuvan huomioon-

ottaminen ja kunnioittaminen, ei tarkoita omasta maailmankuvasta ja arvoista luo-

pumista. Yhteiskunnan epäkohtia tiedostava kasvattaja ohjaa oppilaita monipuo-

lisesti kriittiseen ajatteluun. Kasvattajan rooli on toimia monimuotoisuuden edis-

täjänä tukien oppilaiden identiteettiä erilaisilla oppimistyyleillä ja metodeilla. (Paa-

vol & Talib, 2010, s. 12, 28, 63, 74, 81) Opettajan tulisi olla tietoinen myös omista 

ennakkoluuloistaan ja käsitellä niitä. Opettajan keskeneräisyys vaatii jatkuvaa 
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työtä. On myös ymmärrettävä, että oma kulttuurimme rajaa ymmärrystämme ja 

tulkintojamme. (Paavola & Talib, 2010, s. 74, 77, 81; Soldan, 2015.) 

 

4.3 Kielen merkitys kulttuurille  
 

Kielellä on keskeinen merkitys ihmisen luodessa käsitystä ympäröivästä maail-

masta. Kieleen liittyy sosiokulttuurisia piirteitä, erilaisia toiminnan ja ajattelun ta-

poja. Nämä sosiokulttuuriset juuret täytyy ottaa huomioon opetuksessa. Opetta-

jan on tuettava opiskelijan kielellistä ilmaisua opetuksessa, niin että hän voi il-

maista itseään, oppimisprosessiaan sekä siinä ilmeneviä pulmia. Kauppila (2017) 

mainitsee tämän vahvistavan opiskelijan kehitystä sekä identiteetin kehittymistä. 

Hän näkee kielellisten ja kulttuurisien seikkojen huomioimisen erityisen tärkeänä 

monikulttuurisuuskasvatuksessa. (Kauppila, 2017, s. 150.) 

 

Puhuttu ja kirjoitettu kieli on merkityksellinen ymmärrystämme ja tulkintojamme 

ohjaava tekijä. Kielen käyttötavat, rakenne ja sanasto muokkaavat ja tuottavat 

kulttuuria. Kielen avulla rakennamme identiteettiämme ja maailmankuvaamme. 

Kieli ja sen käyttötavat kertovat myös ajasta, jossa elämme. Jo pelkästään opet-

tajan ja oppilaiden iästä johtuvat kielenkäytön eroavaisuudet voivat aiheuttaa 

haasteita opetukseen. Luokkahuoneessa saattaa olla myös useita eri kielien 

edustajia, joka lisää opetuksen haasteellisuutta. Kieli avaa ymmärrystä kulttuuriin 

ja auttaa ymmärtämään myös yksilöitä ja heidän toimintaansa paremmin. Moni-

kulttuuristuminen vaatii opettajan arvomaailman ja maailmankuvan jatkuvaa laa-

jentamista sekä sitoutumista työskentelemään monenlaisten ihmisten kanssa. 

(Paavola & Talib, 2010, s. 74, 77, 81; Soldan, 2015.) Kotitalouden oppiaineessa 

arvomaailma ja maailmankuva välittyvät opettajalta oppilaille voimakkaasti toi-

minnan kautta kieltä hyödyntäen. 

 

Kielitietoisuudella tarkoitetaan, että kielen keskeinen merkitys oppimisessa, ope-

tuksessa, arvioinnissa ja kaikessa koulun toiminnassa tulisi tunnistaa. Kielitietoi-

suus tarkoittaa kaikkien kielten arvostamista ja näkyvyyttä koulussa. Kieli syntyy 

ja elää vuorovaikutuksessa. (OPH, 2017, s. 3–4.) Ulkomaiden suomalaisissa 

kouluissa huomasi, miten monet oppilaat yhdistivät puheessaan sekä 
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kohdemaan että suomen kieltä ja tällä tavoin he muokkasivat kieltä ja kulttuuria 

omaan käyttöönsä. Monen oppilaan kohdalla kohdemaan kieli oli suomen kieltä 

vahvempi, mikä haastoi myös opetusharjoittelijoita pohtimaan omia kielen käytön 

tapojaan. Monimutkaiset ilmaisut tai erikoisempien keittiövälineiden nimeäminen 

tuottivat haasteita oppilaiden ja opetusharjoittelijoiden väliseen kommunikaati-

oon. Näistä tilanteista selvittiin kuitenkin yksinkertaisempia sanamuotoja käyttä-

mällä tai konkreettisesti näyttämällä opetettava asia. Monet vahvasti kaksikieliset 

oppilaat toimivat myös tulkkeina kohdemaan kieltä taitamattomien opetusharjoit-

telijoiden ja suomen kieltä heikommin osaavien oppilaiden välillä. Kotitalous-ope-

tukselle ominainen käytännön tekeminen toimi luontevana väylänä kieleen liitty-

vien haasteiden ylittämisessä. 
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5 Opetuskokeilun tavoite, toteutus ja arviointi  
 
Tässä luvussa avaamme yhteisiä tavoitteitamme ja koulukohtaisia tavoitteita. 
 
5.1 Ainedidaktisen kehittämisprojektin tavoitteet 

Yhteiset tavoitteet 
Opetuskokeilun tavoitteena oli aistien avulla ja niiden kautta tutustua vaihtoehtoi-

sella tavalla kotitalouden oppisisältöihin. Aistiteemasta luotiin koko opetusharjoit-

telun kestävä jatkumo molemmissa kouluissa. Projektin lähtökohtana oli toteuttaa 

laaja-alaista opetusta oppiainerajat ylittävällä kokeilevalla ja tutkivalla työotteella. 

Tarkoituksena oli myös lisätä vuorovaikutusta kahden ulkomailla toimivan koulun 

välille koulujen yhteisen digitaalisen oppimisalustan Flingan (https://flinga.fi) väli-

tyksellä. Flingan tarkoitus oli toimia oppilaiden yhteisenä tiedon luomisen ja jaka-

misen alustana. Halusimme kannustaa oppilaita aktiivisiksi toimijoiksi omassa 

ympäristössään ja rohkaista heitä vuorovaikutukseen niin omassa kotitalouden 

ryhmässään, kuin myös oman ryhmänsä ulkopuolella. Tavoitteena oli kannustaa 

oppilaita humanistisen ja sosiokonstruktivistisen oppimisteorioiden mukaisesti 

keskusteluihin ja yhteistyöhön muiden kanssa. Kehittämisprojektin tarkoituksena 

oli hyödyntää oppilaiden omia tavoitteita ja kokemuksia, luovuutta, osallistumista 

ja aktiivista toimijuutta oppimistilanteiden lähtökohtana. Tarkoituksena oli vahvis-

taa oppilaiden omaa motivaatiota, osallisuutta ja tavoitesidonnaisuutta kotitalous-

opetukseen. 

Tavoitteet koulussa A 
Toteutimme harjoittelukoulu A:ssa aistikokonaisuuden kolmen opetuskerran 

(2x45 min) aikana. Näiden kolmen kerran yhteisenä tavoitteena oli lisätä oppilai-

den tietoa aisteista ja siitä, miten ne liittyvät ruoanvalmistukseen. Kaikilla tunneilla 

keskityttiin kotitalouden sisältöalueelle S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri 

(POPS, 2014, s. 439). Tavoitteena oli luoda oppitunneista toiminnallisia ja yksi 

kantavista tavoitteistamme olikin laajentaa oppilaiden ajattelua sekä oppimisen 

keinoja (L1). Suunnittelimme kolmelle eri oppitunnille hyvin monipuolisia oppimis-

tehtäviä, jotka edesauttaisivat oppilaita tunnistamaan omia oppimisen tapoja. 

Keskeisenä tavoitteena kaikilla oppitunneille oli vuorovaikutuksen painottaminen 
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ja kehotimmekin oppilaita useaan otteeseen keskustelemaan toisten kanssa tun-

neilla koetuista kokemuksista. 

Ensimmäisellä tunnilla käsiteltiin perusmakuja. Tavoitteina oli tarjota kokemuk-

sellinen opetuskerta, jolla perusmakuihin pääsee tutustumaan maistelemalla ja 

yhdistelemällä tietoa. Pyrimme siihen, että oppilaat keskustelisivat havainnois-

taan toisten kanssa ja siten konstruoisivat havainnoistaan yhteistä tietoa. Oppi-

tunnille asetetuissa tavoitteissa painottuikin vuorovaikutus (L2) ja yhdessä työs-

kentely (T8). Tunnin tavoitteena oli myös antaa oppilaille mahdollisuus luovuu-

teen ja se näkyi ruokasovelluksen valinnanvapaudessa. 

Toisella oppitunnilla korostui jälleen vuorovaikutukseen (L2) kannustaminen, joka 

kytkettiin ongelmanratkaisukykyjen (T12) harjoitteluun erilaisissa tilanteissa. Yri-

timme sekoittaa oppilaiden aisteja värjäämällä elintarvikkeita, jolloin oppilaiden 

täytyi turvautua muihin aisteihin makuja selvittäessä. Tarkoituksenamme oli 

haastaa oppilaita ja mahdollistaa vuorovaikutuksellisen tiedonluonnin. 

Kolmannella oppitunnilla painottui enemmän kotitalous -oppiaineen omat tavoit-

teet: tunnilla valmistettiin yhteinen hedelmäsalaatti ja ohjeistusta antaessamme 

painotimme hygieenisen, turvallisen ja ergonomisen toiminnan tärkeyttä (T5). 

Olimme ennalta asettaneet oppitunnille tavoitteeksi arjen taitojen - tässä tapauk-

sessa turvallisen veitsen käytön - hallinnan (L3) sekä kotitalouden kädentaitojen 

harjoittelun (T2). Halusimme, että jokainen oppilas pääsisi kokeilemaan sekä he-

delmien kuorimista että pilkkomista ja siksi olimme järjestäneet kahteen keittiöti-

laan omat kuorima- ja leikkuupisteet. Ennen keittiötiloihin siirtymistä kävimme op-

pilaiden kanssa yhteisesti läpi, mitä veitsien kanssa työskennellessä täytyy muis-

taa ja ohjeistimme oppilaita huomioimaan ergonomian, sillä keittiön tasot saattoi-

vat olla nuorille oppilaille liian korkeita. Olimme mahdollistaneet työskentelyn 

myös matalimmilla pöydillä. (POPS, 2014, s. 20-22, s. 438.) 

Tavoitteet koulussa B 

Harjoittelukoulussa B järjestettiin neljä opetuskertaa, joiden tavoitteena oli SA-

PERE-menetelmää mukaillen tutustua aistien avulla maailman ruokakulttuureihin 

ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen kotitalouden sisältöalueen S1 ruokaosaami-

nen ja ruokakulttuuri (POPS, 2014, s. 439) mukaisesti. Opetuskertojen 
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tarkoituksena oli tutustua kullakin opetuskerralla makuaistiin ja lisäksi jonkin toi-

sen aistin käyttöön. Kullekin opetuskerralle valittiin Peruskoulun opetussuunnitel-

masta (2014) laaja-alaisia ja kotitalousopetukseen liittyviä tavoitteita, jotka saa-

tettiin myös oppilaiden tietoon päivän ydinkysymyksinä. 

Ensimmäisen opetuskerran tavoitteena oli kiinnittää erityistä huomiota tuntoaistin 

käyttöön. Ensimmäisen opetuskerran laaja-alaisina tavoitteina oli Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman (2014, s. 283–284) mukaisesti oppilaiden itsestä huo-

lehtimisen ja arjen taitojen harjoittelu (L3) sekä tieto- ja viestintäteknologisen 

osaamisen kehittäminen (L5). Kotitalousopetukseen liittyviksi tavoitteiksi valit-

simme ajankäytön suunnittelun ja järjestyksen ylläpitämisen harjoittelun (T4) 

sekä kuuntelun, rakentavan keskustelun ja argumentoinnin tavoitteet (T6) 

(POPS,2014, s. 438). 

Toisella opetuskerralla tavoitteena oli huomioida näköaistin merkitys osana ruo-

anvalmistusta. Toisen opetuskerran laaja-alaisena tavoitteena oli kulttuurisen 

osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun harjoitteleminen (L2) sekä oppilaiden 

tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittäminen (L5) (POPS, 2014, s. 282, 

284). Kotitalousopetuksen tavoitteena oli kädentaitojen, luovuuden ja estetiikan 

huomioimisen harjoittelu (T2) sekä yksin- ja ryhmässä työskentelyn taitojen ke-

hittäminen ja työtehtävien jakamisen ja ajankäytön harjoittelu (T8) (POPS, 2014, 

s. 438). 

Kolmannen ja neljännen opetuskerran tavoitteena oli syventää opetussuunnitel-

man laaja-alaista tavoitetta kulttuurisesta osaamisesta, vuorovaikutuksesta ja il-

maisusta. (L2) Tavoitteena oli ohjata oppilaita näkemään kulttuurinen moni-

naisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjattiin tun-

nistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa 

ja arjessa. Oppilaita ohjattiin lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tunte-

maan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnista-

maan siihen liittyviä arvoja.  

Kotitalouden opetussuunnitelman tavoitteista tunnille valikoituivat T3 ohjata ja 

rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestä-

vän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja 
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viestintäteknologiaa, T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallin-

nassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioi-

miseen sekä T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuuri-

sesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä. Tavoit-

teena oli syventyä seuraaviin kysymyksiin: miten ja mitä maailmalla syödään? 

Mitä samaa voimme löytää eri maiden ruokakulttuureista? Millaisia erityispiirteitä 

ruokakulttuureilla on ja mistä seikoista johtuu? (Esim. uskonto, kulttuuri, maan-

tiede, kasvillisuus) Tavoitteena oli myös herättää keskustelua aiheeseen liitty-

vistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten vastuullisuudesta, perinteistä, tradi-

tioista, sukupuolesta, etnisyydestä, identiteettistä, monikulttuurisuudesta, kestä-

västä kehityksestä, globalisaatiosta, kuluttajuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. 

5.2 Opetuskokeilun toteutus 
 
Toteutus koulussa A  
Toteutimme aistiteeman kolmen (2x45 min) oppitunnin aikana ryhmälle, joka 

koostui 3.–6. -luokkalaisista oppilaista. Koska valtaosa ryhmästä oli kolmannen 

ja neljännen luokan oppilaita, päätimme käydä aisteista läpi hyvin perusasioita. 

Tavoitteinamme opetuskokonaisuudelle oli herätellä oppilaita huomaamaan, mi-

ten erilaiset aistit liittyvät ruoanvalmistukseen. Valinnaisryhmä oli aloittanut koti-

taloustunnit vuoden alussa ja ryhmän heterogeenisyyden vuoksi taitotasoissa oli 

huomattavia eroja. Eri aistit painottuivat tunneilla eri tavoilla. Olimme valmista-

neet oppilaille Aistipassin (kuvat 2 & 3), johon oppilaat tekivät aisteihin liittyviä 

tehtäviä. Aistipassissa oli kahden tyyppisiä tehtäviä: toisissa oppilas sai yhdistää 

valmiiksi nimetyt käsitteet ja toisissa oppilas vastasi omien aistihavaintojensa 

avulla tunnistustehtäviin. Jokaisen tunnin kohdalle oli suunniteltu aistipassiin yksi 

tai useampi tehtävä, jotka oppilaat täyttivät. 
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Kuva 2. Aistipassi     Kuva 3. Aistipassin tehtäviä 

Ensimmäisellä tunnilla käsittelyssä oli makuaisti, jolloin käsittelimme perusma-

kuja maustettujen vesien avulla. Tunnin aikana oppilaat pääsivät maistamaan ve-

siä, jotka oli maustettu natriumglutamaatilla (umami), sitruunahapolla (hapan), 

sokerilla (makea), suolalla (suolainen) sekä murskatuilla kofeiinitableteilla (kar-

vas). Maisteluiden jälkeen oppilaiden tuli palauttaa mieleen alkutunnilla käydyt 

perusmakujen kuvaukset ja yhdistää maistetut vedet ja aistipasseissa olleet ku-

vat oikeisiin perusmakuihin. Lopputunnilla valmistettiin ruokasovelluksena omat 

jugurttiannokset, jotka piti maustaa vähintään kahdella perusmaulla. 

Seuraavalla tunnilla keskityimme näköaistiin ja sen vaikutuksesta ruokiin. 

Olimme valmistaneet oppilaille maistelupisteen, jossa oli erilaisia elintarvikevä-

rein värjättyjä elintarvikkeita. Pisteeltä löytyi vihreäksi ja punaiseksi värjättyä ap-

pelsiinimehua, liilaa kermavaahtoa, keltaista omena-kurkku -jogurttia, punaista 

mangososetta sekä vihreää mustikka-omenamehua (kuvat 4 ja 5). Oppilaiden 

tehtävänä oli tunnistaa maistelupisteeltä löytyviä makuja ja kirjata ne aistipassiin. 

Maistelutehtävän jälkeen pohdimme yhdessä, miten näköaisti vaikuttaa koke-

mukseen ruoasta. Ruokasovelluksena valmistimme kahdessa pienryhmässä 

mustikkamuffinit yhdellä pienellä erotuksella; toinen ryhmä kohotti muffinit leivin-

jauheella kun taas toinen ryhmä käytti ruokasoodaa. Lopuksi oppilaat pääsivät 

maistelemaan ja vertailemaan molempia muffineja. 
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Viimeisen tunnin aiheena olivat loput aisteista: kuulo-, haju- ja tuntoaisti. Kuulo-

aistia harjaannutimme kuuntelemalla erilaisia ruoanvalmistukseen liittyviä ääniä, 

joita oppilaiden tuli tunnistaa. Kävimme tehtävän jälkeen läpi oppilaiden vastauk-

set, jonka jälkeen näytimme, mitä videoilla tapahtui. Seuraavaksi oppilaat pääsi-

vät haistelemaan mausteita sokkona. Olimme kirjoittaneet tunnistettavien maus-

teiden nimet valmiiksi aistipasseihin ja oppilaiden tehtävänä oli yhdistää hajut 

passeista löytyviin mausteisiin. Tunnin lopulla oppilaat pääsivät tunnustelemaan 

yllätyspusseja ja tunnistamaan niistä löytyviä hedelmiä. Lopuksi valmistimme 

pussien sisällöistä hedelmäsalaatin. 

 

Kuva 4. Aistipisteet luokassa       Kuva 5. Maistelupisteiden maisteltavat tuotteet 

Aistiteema ja sen varaan rakennetut tunnit muodostivat onnistuneen kokonaisuu-

den. Eri aistien yhteys toisiinsa oivallettiin ja niiden käyttöä harjoiteltiin. Flinga 

toimi hyvin tunnin aiheen kokoajana ja oppilaat innostuivat kirjoittamaan havain-

tojaan Flingaan. Lopuksi pohdittiin yhdessä mitä opittiin ja mitkä asiat olisivat tär-

keitä muistaa ja osata. Myös muita digitaalisia sovelluksia käytettiin oppitunneilla 

Flingan lisäksi. Käytössämme oli padeja, joita oppilaat hyödynsivät Flingan käy-

tössä, mutta niillä toteutettiin myös muita tehtäviä. Tietokoneelta kuuntelimme 
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myös kuuloaistia käsitellessämme erilaisia ääniä ja katsoimme myös videon, 

jossa oli tehty ruokia, jotka näyttivät muulta kuin todellisuudessa ovat. 

Kokonaisuus oli toimiva ja vaikutti siltä, että oppilaat pitivät aiheista. Oppimistakin 

tapahtui Flingaan lisättyjen kommenttien perusteella. Keräsimme palautetta lä-

hinnä suullisesti oppilailta kysellen tunneilla käsitellyistä aiheista. Flingaankin 

päätyi kaksi kommenttia, joissa kommentoitiin ensimmäistä tuntia. Toinen kom-

mentti oli: “Oli kivaa..” ja toinen “Oli kivaa maistella..”. Oppilaiden kiinnostuksesta 

tunteja kohtaan kertoi se, että kesken viikkoa oppilaat tulivat kyselemään seuraa-

van viikon aiheita. 

Toteutus koulussa B 
Aisteja ja monikulttuurisuutta yhdistävä opetuskokonaisuus toteutettiin neljän vii-

kon aikana neljällä kotitalouden opetuskerralla 7.–9. -luokkalaisille oppilaille. Op-

pitunnit jakautuivat siten, että 7.-luokkalaisilla oli kotitaloutta kolme viikkotuntia 

(3x45min) ja 8.–9. -luokkalaisilla kaksi viikkotuntia (2x45 min). Opetus tapahtui 

luokka-asteiden yhteisopetuksena. 

 

Koulun kotitalousopetuksessa oli meneillään eri maanosien ruokakulttuureihin tu-

tustuminen perusopetuksen opetussuunnitelman kotitalouden sisältöalueen S1 

mukaisesti. Ennen harjoittelun alkua ja sovelluksen toteuttamista, kartoitimme 

ennakkoon koulusta B ohjaavan opettajan avulla oppilaiden toiveita harjoittelun 

aikana toteutettavasta opintokokonaisuuden sisällöstä. Osallistumalla suunnitte-

lutyöhön annoimme oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa opintokokonaisuuden 

mielekkyyteen, tavoitteiden laaditaan ja tavoitesitoutuneisuuteen. Ohjaava opet-

taja tiedusteli oppilailta pääasiallisesti, millaisia ruokalajeja oppilaat haluaisivat 

valmistaa, jota hyödynnettiin opetuskokonaisuuksien suunnittelussa. Opetuk-

sesta rakennettiin oppiainerajoja ylittävä kokonaisuus, jossa käsiteltiin ruokakult-

tuurin lisäksi historiaa, maantietoa ja uskontoa. Aistiteema otettiin mukaan siten, 

että kullakin opetuskerralla korostettiin yhden aistin tietoisen käytön harjoittelua 

osana ruoanvalmistusta ja ruokailua. Makuaisti kulki kantavana aistiteemana kai-

killa opetuskerroilla. Oppilailta kerättiin palautetta oppitunneista paperisten kysy-

myslomakkeiden avulla jokaisen opetuskerran jälkeen. 
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Ensimmäisen opetuskerran aikana tutustuttiin tuntoaistiin ja Afrikan ruokakulttuu-

riin. Käytännön harjoitustyönä valmistettiin marokkolaisia sahramileipiä, cous-

cous, ghanalainen papupata red red sekä jälkiruoaksi kookos-jogurttimousse. 

Opetusharjoittelija oli valmistellut lyhyen Canva -esityksen Afrikan ruokakulttuu-

rista. Esitys käytiin läpi keskustelevalla otteella ja oppilaita osallistaen. Oppilaiden 

kanssa keskusteltiin esimerkiksi Afrikan ilmastosta, kasvillisuusvyöhykkeistä ja 

siirtomaahistoriasta. Tavoitteena oli eheyttää opetusta ja herätellä oppilaita huo-

maamaan, miten eri oppitunneilla käsiteltävät aiheet liittyvät toisiinsa. Seitsemäs-

luokkalaisten kanssa toteutettiin myös oppiainerajoja ylittävä harjoitustehtävä, 

jossa oppilaat sijoittivat konkreettiselle kartalle Afrikan eri ruokakulttuurialueille 

tyypillisiä elintarvikkeita sekä Afrikan pääuskonnot. Valmiista kartasta otettiin 

kuva sähköiseen alustaan Flingaan. Tuntoaistin merkitystä pohdittiin ja sanallis-

tettiin erityisesti käytännön harjoitustehtävänä suoritettujen leipien valmistuksen 

yhteydessä. Kemotuntoon tutustuttiin pohtimalla valmistetuissa ruokalajeissa 

käytettyjen chilin ja inkiväärin suuntuntumaa valmiissa ruoassa. Oppilaat kirjasi-

vat pienryhmissä oppitunneilta mieleen jääneitä asioita Flinga-alustalle.  

 

Toisella opetuskerralla käsiteltiin näköaistia Kaakkois- ja Koillis-Aasian ruokakult-

tuurien kautta. Käytännön harjoitustyönä valmistettiin vietnamilaisia kesäkääry-

leitä, poke bowl –kulhoruoat ja alkoholiton mojito. Opetuskerran kantavana tee-

mana toimi esteettisyys ruoassa. Ensimmäisellä tunnilla 7. luokkalaiset orientoi-

tuivat aasialaisen ruoan teoriaan Kahoot -pelin (https://kahoot.com/) avulla, jossa 

heille esiteltiin erilaisia kuvia ja kysymyksiä aasialaiseen ruokakulttuuriin tai 

raaka-aineisiin liittyen. Pelin aikana keskusteltiin Aasian maiden historiasta ruo-

kakulttuuria muovanneena tekijänä sekä oppilaille vieraammista raaka-aineista, 

jotka ovat tyypillisiä aasialaisessa keittiössä. Käytännön työskentelyssä tuli ottaa 

huomioon esteettisyys, ruoan esillepano ja värien käyttö. Jokainen oppilas sai 

koota oman poke bowl -kulhoruoan valmiiksi pilkotuista raaka-aineista, jotka oli 

laitettu kauniisti esille noutopöytään. Oppilaiden poke bowleista otettiin kuvat 

Flinga–alustalle ja ruokapöydässä keskusteltiin ruoan mausta ja ulkonäöstä. 

 

Kolmannen opetuskerran alussa oppilaat pääsivät tutustuman Intian kulttuuriin 

aisteja hyödyntäen. Oppilaille jaettiin sattumanvaraisia erilaisia mausteita, joita 

he saivat tunnistaa hajun ja käsituntuman perusteella. Tunnilla hyödynnettiin 
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myös näköaistia tarkastelemalla "Hungry Planet: What the World Eats"- projektin 

kuvia maailman eri kulttuureista. Kuvissa esiintyi yksi perhe kustakin valtiosta 

sekä viikoittaisen ruoan raaka-aineet ja niiden kustannukset. Oppilaat tutkivat ku-

via apukysymysten avulla. Tuntoaistia hyödynsimme Naan -leivän taikinoita val-

mistaessa. Harjoittelija kysyi oppilaita, miltä taikina tuntuu ja vastaukset olivat 

kaikkea limaisesta pehmeään vauvaan. 

 

Neljännelle opetuskerralle olimme suunnitelleet kertaavia aistitehtäviä maailman 

ruokakulttuureista. Tarkastelimme riskitilanteisiin liittyviä aistihavaintoja ja kult-

tuurien erilaisuutta 72h sovelluksen avulla. Oppilaat osasivat esimerkiksi kertoa, 

että kaasuvahingon tuntee tuoksusta ja että kyseiset vahingot ovat yleisempiä 

tässä maassa kuin esimerkiksi Suomessa. Yhteistyö koulun A kanssa ei harjoit-

telun loppupäässä ollut mahdollista, johtuen harjoitteluiden eriävistä ajankoh-

dista. 

 

5.3 Opetuskokeilun arviointi  
 
Kokonaisuutena opeta toisin -ajatus ja valitut sovellukset toteutuivat koulussa A 

hyvin. Saimme luotua eheän kokonaisuuden, jossa aistit käytiin oppilaiden 

kanssa konkreettisesti läpi. Oppilaat pääsivät itse käyttämään kaikkia aistejaan 

erilaisissa tehtävissä ja pohtimaan aistien yhteyttä toisiinsa.  Oppilailta saatu pa-

laute oli positiivista ja he vaikuttivat innostuneilta aistiteemasta. Digilaitteiden 

hyödyntäminen opetuksessa onnistui hyvin, mutta Flingan roolia ja sen käyttöä 

olisi voinut suunnitella tarkemmin. Oppilaat olivat koulussa A todella innostuneita 

käyttämään Flingaa, minkä vuoksi siihen olisi näin jälkikäteen ajatellen voinut va-

rata enemmän aikaa. Yhdellä tunnilla oppilaat ehtivät itse täyttämään Flingaan 

opittuja asioita, mutta kahdella muulla opetuskerralla harjoittelijat keräsivät oppi-

laiden ajatuksia ylös ja kirjasivat ne Flingaan oppilaiden puolesta. Huomioitavaa 

on se, että käytimme paljon aikaa ennen tunteja itse aistipisteiden valmisteluun. 

Jos vastaavia tehtäviä haluttaisiin toteuttaa yhden opettajan johdolla, täytyisi niitä 

mahdollisesti jakaa useammalle opetuskerralle.  

 

Harjoittelukoulussa B aistit toimivat ruokakulttuureihin ja monikulttuurisuuteen tu-

tustumisen välineenä. Aistit osoittautuivat toimivaksi välineeksi tutustua eri 
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ruokakulttuurien raaka-aineisiin ja ruokalajeihin. Saimme oppilailta positiivista pa-

lautetta erityisesti siitä, että he kokivat oppineensa uusia asioita oppitunneilla. 

Aistit olisivat voineet olla oppitunneilla vieläkin vahvemmassa roolissa ja esimer-

kiksi opetuksen teoriaosuudet olisi voinut rakentaa koulua A mukaillen pistetyös-

kentelymuotoon. Digilaitteiden hyödyntämisessä osana opetusta ilmeni jonkin 

verran tieto- ja tilateknisiä haasteita.  

 

Aistit ja monikulttuurisuus olivat kantavina teemoina molemmissa kouluissa. Mie-

lestämme molemmissa kouluissa teemat olivat selkeästi nähtävissä, mutta pai-

nottuivat eri tavoin. Valitut aiheet, tehtävät ja toteutukset oppitunneilla tukivat ta-

voitteita. Aistien tarkempi tarkastelu ja niiden avulla eri aiheiden läpikäynti osoit-

tautui toimivaksi ratkaisuksi. Aiheita pystyttiin muokkaamaan myös eri ikäisille ja 

jatkossakin teeman ympärille on helppo rakentaa mielenkiintoisia oppimiskoko-

naisuuksia eri luokka-asteille. 

 

Flingan käyttö jäi koulujen A ja B välillä hieman irralliseksi ja etäiseksi. Olisimme 

tarvinneet tarkempaa keskustelua siitä, milloin Flingaa täytetään ja kuinka sitä 

käytetään oppilaiden kanssa. Mikä on todellinen hyöty kahden koulun välisestä 

Flinga yhteydestä? Nyt se palveli lähinnä omien tuntien kertauksena. Toisen kou-

lun lisäykset Flingaan olivat mielenkiintoinen hauska lisä, joita pystyttiin katsele-

maan yhdessä, mutta enemmän hyötyä olisi saatu, jos toteutusta olisi suunniteltu 

tarkemmin. Koulun B tietotekniset haasteet asettivat rajoitteita Flingan käytölle. 

Molemmissa kouluissa Flingan käytölle olisi voinut varata enemmän aikaa oppi-

tunneista. Flingan käyttöä koulujen välisenä yhteistyö ja vuorovaikutus alustana 

voisi kehittää jatkoa ajatellen. Oppilaiden kiinnostus toista koulua kohtaan innos-

taa pohtimaan eri koulujen välisen yhteystyön mahdollisuuksia jatkossa. 
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6 Summary  
 
 

Sensory evaluation and multiculturalism in home economics. 

 

This report is based on didactical development project in our home economics 

teacher studies. The whole project was all about developing and experiment 

some new ways of teaching home economics in comprehensive schools. The 

project offered an opportunity to challenge our own pedagogical thinking and de-

tach ourselves from familiar habits in the classroom. The project was executed 

during the teacher students’ internship in two schools abroad. The goal was to 

teach student to use and take notice that senses are important part of food be-

havior and cooking the meals. Another purpose for this project was to give a op-

portunity for student to create international contacts via digital platform called 

Flinga. 

  

The project was put into practice in two different comprehensive schools, which 

were located abroad in two different countries. Both schools were Finnish schools 

abroad, and they followed Finnish curriculum. In Finnish schools they also teach 

in Finnish, which differs it from other schools in the country. The project executed 

a bit differently in both schools, because School A was an elementary school and 

students were younger, and in School B students were upper comprehensive 

school students. 

  

In this report we will first explain humanistic and sosio-constructivist conception 

of learning in a more detailed way. After that we will describe how senses are 

important in home economics teaching and cooking in general. We also wanted 

to bring forth the concept of multiculturalism which affects especially this project 

because we were abroad. The latter part of the report will explain more precisely 

the goals of the project, what was actually made in both comprehensive schools 

and how the project succeeded.  

  

The humanistic and socio-constructivist conceptions of learning worked as our 

guidelines for planning and teaching the project. Remarkable matter in a 
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humanistic perspective is to appreciate a person’s uniqueness and inner motiva-

tion. It is also significant to encourage a student towards self-conduction and be 

active in their own life and community. We offered opportunity for students to 

have an influence on a content of home economics classes by listening to their 

wishes, which was encouragement towards taking a part of decision making. We 

also wanted to emphasize conversation  and reflective discussions between stu-

dents and teacher trainees. 

  

Socio-constructivist conception of learning was made visible by practicing how 

we can build our understanding and knowledge in social interactions. Students 

were practicing their teamwork skills and problem-solving skills with their peers. 

It is important to guide students towards active learning and towards finding out 

things themselves. Teacher has a role of assisting in the learning process, not to 

be the most active part of constructing the knowledge. In this project students 

were given the chance to experiment with using their senses in cooking and doing 

exercises related to it. 

  

Senses were used more detailed in School A, where students were given a little 

booklet full of assignments related to humans’ basic senses. During home eco-

nomics lessons there were workstations that offered different assignments, for 

example with dyed whipped cream and juice that were used for confusing senses. 

Senses were also used in some cooking assignments. 

  

In School B multiculturalism and different food cultures were more highlighted 

than the senses. Boundaries of school subjects were broken, and students were 

encouraged to combine their knowledge. The focus was on learning about new 

ways of cooking and understanding what food cultures consist of. 

  

Common digital platform flinga.fi was offered for students to share experiences 

about what they have been learning about senses. Students could see what was 

learned in another school and at the same time they had the opportunity to learn 

how to create international connections with peers. It turned out that this time the 

digital platform functioned more as a collective tool for lessons than as a place 

where students could have constructed the knowledge together. Flinga did not 
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work quite the way we intended, because the timing of the lessons was tight and 

in School B the students were not skilled in using digital utilities and applications. 
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