
Tiivistelmä teoksesta:  Norrena, Juho. 2015. Innostava koulunmuutos. Opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen.  

 

LAAJA-ALAISEN 
OSAAMISEN  
OSA-ALUE 

OPPIMISEN TEEMAT TULEVAISUUDEN TAIDOT TYÖVÄLINEET OPETUSMETODIT 
JA TYÖTAVAT 

1. AJATTELU JA 
OPPIMINEN 
 
 
 
Alakohdat: 
1. Tutkiva ja luova työote 
2. Itsetuntemus ja omien 
taitojen reflektointi 
3. Ongelmanratkaisu 
yhdessä 
 
 

- oman itsensä tunteminen 
-taiteen eri muodot 

Yksilölliset taidot: 
- oppimaan oppiminen 
- itsereflektio 
- itseohjautuvuus 
- tiedon kriittinen arviointi 
- yhteyksien tunnistaminen asioiden väliltä 
- itselle merkityksellisen tiedon 
rakentaminen 
- määrätietoinen ja sinnikäs työskentely 
Ryhmätyössä tarvittavat tulev. taidot: 
- ongelmanratkaisu 
- sosiaaliset taidot 
- viestin kohdistaminen halutulle yleisölle 
- olennaisten kysymysten löytäminen ja 
kysyminen 
- uusien ratkaisujen luominen 
- yhteisöllinen tiedon rakentaminen 

-tieto- ja viestintä-
teknologia 
- monipuoliset 
viestintätyökalut 

-leikit 
- pelillisyys 
- toiminnallinen 
oppiminen 
- kokeellisuus 

2. KULTTUURINEN 
OSAAMINEN, 
VUOROVAIKUTUS JA 
ILMAISU 
Alakohdat: 
1. Erilaisten 
maailmankatsomusten 
ymmärrys ja 
arvostaminen 
2. Omien juurten 
ymmärtäminen 
3. Vuorovaikutus 
erilaisissa ympäristöissä 
ja yhteisöissä 
 

- globaalitietoisuus 
- erilaisten maailmankatsomusten 
ymmärtäminen ja 
kunnioittaminen 
- kestävä kehitys ja ympäristö 
- monikulttuurisuus 
- omien juurten ja kulttuuri-
identiteetin tuntemus 
- luottamus omiin taitoihin 
- oman kielen käyttäminen 
- hyvät tavat 
- ihmisoikeudet 
- hyvinvointi 

 
- itseilmaisu 
- joustavuus kohdata erilaisia tilanteita 
 
 
Muut: kulttuuritietoisuus, sosiaalinen 
vastuu, monipuoliset ilmaisunkeinot 
(sanallinen, kuvallinen, kehollinen, 
symbolinen, musiikillinen) 

- monipuoliset 
viestintävälineet 
- mediataidot 

- esiintyminen 
- viestintä 
- itseilmaisu 
- draama 
- kädentaidot 
- monipuolinen 
kielitaito 
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LAAJA-ALAISEN 
OSAAMISEN  
OSA-ALUE 

OPPIMISEN TEEMAT TULEVAISUUDEN TAIDOT TYÖVÄLINEET OPETUSMETODIT 
JA TYÖTAVAT 

3. ITSESTÄ 
HUOLEHTIMINEN JA 
ARJEN TAIDOT 
 
Alakohdat: 
1. Vastuu omasta 
oppimisesta ja 
tulevaisuudesta 
2. Omien ratkaisujen 
vaikutus muihin 
3. Osaava ja vastuullinen 
kansalaisuus 

-kestävä kehitys 
- oman toiminnan vaikutus 
muihin 
- hyvinvointi ja terveys 
- turvallisuus 
- ihmissuhteet 
- liikkuminen 
- liikenne 
- oman talouden hallinta 
- kuluttaminen 
- vaaratilanteiden ennakointi ja 
niissä toimiminen 
- yksityisyyden suoja 
 
 

Yksilölliset taidot: 
- itseohjautuvuus 
- kriittinen tiedon arviointi 
 
Ryhmätyössä tarvittavat tulev. taidot: 
- ryhmän keskinäisriippuvuus 
- sosiaaliset taidot 
 
 
Muut: mediataidot, eettisyys sosiaalisessa 
mediassa 

-tieto- ja 
viestintäteknologia 
 
 

- leikki 
- draama 
- aidot kokemukset 
- elämyksellisyys 

4. MONILUKUTAITO 
 
Alakohdat: 
1.Monipuoliset teksti- ja 
viestintätaidot 
2. Tiedon 
monipuolisuuden ja 
erilaisten näkökulmien 
hahmottaminen 
3. Luova 
sisällöntuottaminen ja 
kriittinen suhtautuminen 
tietoon. 
 
 
 
 

- erilaisten maailmankatsomusten 
ymmärtäminen 
- monikulttuurisuus 
- faktan ja fiktion suhde 

Yksilölliset taidot: 
-oppimaan oppiminen 
- tiedon kriittinen arviointi 
- yhteyksien luominen 
- itselle merkittävän tiedon rakentaminen 
 
Ryhmätyössä tarvittavat tulev. taidot: 
- viestin kohdistaminen erityisyleisölle 
- yhteisöllinen tiedon rakentaminen 
 
Muut: kriittinen ajattelu, monipuolinen 
tulkitseminen, viestintätaidot 

- tieto- ja 
viestintäteknologia 
- monipuoliset 
viestintämuodot 
- oppimisen kannalta 
hyödyllinen ja 
monipuolinen 
materiaali  

- autenttiset tekstit 
- oppilaiden 
kokemusmaailma 
- numeroiden ja 
kaavioiden tulkinta 
- mediakasvatus 
- kuvan 
tulkitseminen 
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LAAJA-ALAISEN 
OSAAMISEN  
OSA-ALUE 
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5. TIETO- JA 
VIESTINTÄTEKNOLOGI-
NEN OSAAMINEN 
 
Alakohdat: 
1.Käyttötaidot ja 
tekninen ymmärrys 
2. Vastuullisuus ja 
turvallisuus 
3. Tiedonhaku ja tutkiva 
oppiminen 
4. Vuorovaikutus ja 
verkostoituminen 

- globaalitietoisuus 
- kestävä kehitys 
- monikulttuurisuus 
- hyvinvointi 
- työelämätaidot 
- vastuullinen kuluttaminen 

Yksilölliset taidot: 
- oppimaan oppiminen 
- itselle merkityksellinen tiedon 
rakentaminen 
 
Ryhmätyössä tarvittavat tulev. taidot: 
-viestinnän kohdistaminen 
- yhteisöllinen tiedon rakentaminen 
- verkostoituminen 
 
Muut: teknologian vastuullinen käyttö, 
kyky valita suuresta määrästä 
tarkoituksenmukaisin viestintätyökalu 

-tieto- ja 
viestintäteknologia: 
viestinnän muoto, 
tapa, levittäminen, 
kohdistaminen, 
monipuolisuus 

- vapaa-ajan 
teknologisten 
ympäristöjen ja 
ratkaisujen 
hyödyntäminen 
oppimisessa 

6. TYÖELÄMÄTAIDOT JA 
YRITTÄJYYS 
 
Alakohdat: 
1.Yrittäjämäinen asenne 
2. Omien vahvuuksien 
tunnistaminen suhteessa 
yhteiskuntaan 
3. Työelämässä 
vaadittavan 
pitkäjänteisyyden ja 
määrätietoisuuden 
hahmottaminen 
 
 
 
 
 
 

- itsetuntemus 
- omien juurien tunnistaminen 
- globaalitietoisuus 
- hyvät tavat 

Yksilölliset taidot: 
- tiedon käsittely 
- neuvottelutaidot 
- ajanhallinta 
- joustavuus 
- muutososaaminen 
- myönteinen asenne työtä kohtaan 
- sisukkuus 
- määrätietoisuus 
- pitkäjänteisyys 
- itseohjautuvuus 
- epäonnistumisten sietäminen 
- yrittäjämäinen asenne 
 
Ryhmätyössä tarvittavat tulev. taidot: 
- sosiaaliset taidot 
- verkostoituminen 
- uusien ratkaisujen luominen 
 

-monipuoliset vierailut 
ja vierailijat 
- hyvä kielitaito 

-opetuksen 
laajentaminen 
luokkahuoneen 
ulkopuolelle 
- kokemuksellisuus 
- elämyksellisyys 
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LAAJA-ALAISEN 
OSAAMISEN  
OSA-ALUE 

OPPIMISEN TEEMAT TULEVAISUUDEN TAIDOT TYÖVÄLINEET OPETUSMETODIT 
JA TYÖTAVAT 

7. OSALLISTUMINEN, 
VAIKUTTAMINEN JA 
KESTÄVÄN 
TULEVAISUUDEN 
RAKENTAMINEN 
 
Alakohdat: 
1.Tasa-arvoisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden 
vaaliminen 
2. Oman ympäristön 
tunnistaminen ja 
kehittäminen 
3. Aktiivinen kansalaisuus 

-demokratia 
- kestävä kehitys 
- luontosuhde 
- vaikuttamismahdollisuudet 
- säännöt 
- sopimukset 
- luottamus 
- menneisyyden ja nykyisyyden 
suhde 
- oman toiminnan vaikutus 
muihin 

Yksilölliset tulevaisuuden taidot: 
- tietoisuus omasta ympäristöstä 
- käytännöllisten ongelmien ratkaiseminen 
- osallistuminen 
- vaikuttaminen 
- asioiden tarkasteleminen kriittisesti 
- omien näkemyksien ja mielipiteiden 
esittäminen 
 
Ryhmätyössä tarvittavat tulev. taidot: 
-luova ongelmanratkaisu 
 

- tieto- ja 
viestintäteknologia 

- yhteissuunnitte-
luun kannustaminen 
- teemakeskustelut 
 

 


