
Laaja-alaisen osaamisen alueet 
Mistä ruoka tulee? - monialainen oppimiskokonaisuus mahdollistaa erityisesti alla mainittujen laaja-
alaisen osaamisen tavoitteiden edistämisen vuosiluokkien 3-6 osalta. 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
• Taito asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa,

erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen.
• Vertaisoppiminen: parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää

vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja.
• Ajattelun taitojen harjoittelu ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta,

mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin
työskentelytavoin.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
• Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja,

kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
• Yhteisessä työskentelyssä oppilaat kehittävät tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien

ja leikkien sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen,
sopimusten ja luottamuksen merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa.

• Pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta.

L4 Monilukutaito 
• Kehittämään monilukutaitoa ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia

tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä.
• Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan.
• Monipuoliset tiedon lähteiden kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten

lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöä.
• Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset tiedon

esittämisen tapoina.



L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
• Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa.  
• Etsitään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla ja etsitään sopivia 

ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja 
arvioinnissa.  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
• Työskennellään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja otetaan vastuuta tekemisestä.  
• Harjoitellaan projektien toteuttamista ja ryhmässä toimimista. Yhteisissä 

työskentelytilanteissa opitaan vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
• Luodaan edellytyksiä oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 

kohtaan.  
• Ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, 

myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. 
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