
Lukiokyselyn vastaukset kysymyksittäin 
 

1.a. Mitä ovat mielestäsi tulevaisuuden oppimistaidot? Miten 
toteuttaisit niitä omassa työssäsi? 
 
e-learning, media lukutaito, kuinka rojoittaa saatavissa olevan tiedon määrää. 
Tiedonhankinta. Olennaisen erottaminen epäolennaisesta. 
Asioiden yhdistäminen, tiedon haku, tvt-taidot ja niiden soveltaminen omaan työskentelyyn 
Informaation kerääminen, tulkitseminen ja eritteleminen, luetun jäsentäminen ja 
ymmärrettävän yleis- tai alakohtaisen tekstin tuottaminen 
perustaidot kaikissa oppiaineissa 
Luetun ymmärtäminen, keskittyminen sirpaleinfovirrassa olennaiseen, tietoon perustuva 
kriittisyys: näitä koulun pitäisi opettaa. Yksilö- ja paritöinä omalla tunnillani samalla kun 
oppiaineen tietoja ja taitoja harjoitellaan. 
Oppimaan oppiminen, tiedon löytäminen ja muokkaaminen yhdessä muiden kanssa. 
Tvt 
Tutkiva oppiminen, muttei pidä unohtaa myöskään opettajien "vanhanaikaista" 
frontaaliopetusta- tämä auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia. 
Sosiaaliset taidot yhä monikulttuurisemmassa Suomessa, kielten osaaminen kuuluu 
mielestäni tärkeimpään fokukseen! 
Tulevaisuudessa tarvitaan kykyä verkostoitua ja tehdä yhteisiä projekteja. Opiskelijat 
tarvitsevat myös elämänhakkinta ja käyttäytymistaitoja sekä verkkoopiskelutaitoja, mutta 
toisaalta myös sosiaalisia vuorovaikutus ja itsensä ilmaisun taitoja. 
Kyky omaksua ja jäsentää suuria tietomassoja, erottaa relevantti tieto. Pitää oppia 
perustiedot/asiat, jotta voi soveltaa, punnita yms.  
semanttinen tietomuisti 
Tietotekniset. Ottamalla tietokoneet mukaan opetukseen. 
 
Tulevaisuuden oppimistaidot ovat tiedonhakutaitoja ja itse tekemällä ja osallistumalla 
oppimista. Kuvataiteessa toteuttaisin tiedon hankintaa tietotekniikan avulla ja itse tekemistä 
ja osallistumista tietotekniikan lisäksi perinteisillä tekniikoilla ja materiaaleilla. 
Päättely- ja tiedonhakutaidot korostuvat. Toteutan niitä jo parhaani mukaan tiedonhakua 
harjoittelemalla sekä tutkivia oppimistehtäviä suosimalla. 
Pitää osata hakea tietoa, arvioida sitä ja käyttää sitä hyväksi ja jopa luoda uutta tietoa omien 
päätelmien avulla. 
Kyky omaksua uusia taitoja eri menetemin. Taito löytää oleellinen tieto.  
Kyky löytää suuren tietomäärän joukosta olennainen informaatio ja käsitellä sitä 
analyyttisesti ja kriittisesti. Kyky yhdistellä eri lähteistä koottuja tietoja ja muodostaa näistä 
synteesejä. Sosiaaliset taidot, erityisesti kyky kuunnella muita ja toisten mielipiteisiin 
vaikuttaminen rakentavan argumentaation kautta. Ajattelun ja itsereflektion taidot. Kyky 
ratkaista uudentyyppisiä ongelmia luovasti ja systemaattisesti. Teknologian 
perusperiaatteiden ymmärtäminen, erityisesti algoritminen ajattelu.  
Ajattelun taitoja. 
learning by doing 
yhteisössä oppiminen, tiimityöskentely 
Yhteistyökyky ja sosiaaliset taidot, opiskelu- ja tiedonhankintataidot sekä luova ajattelu. 
Ottaisin nämä jo kurssisuunnitelmissa huomioon ja ne olisivat osa jokaista tuntia. 



Minusta tulevaisuuden oppimistaidoilla tarkoitetaan ensinnäkin tiedonhakua 
informaatiotulvasta ja tiedon käsittelyä. Itse olen antanut jo pitkään tiedonhakutehtäviä 
kemian kursseilla. Esimerkiksi että on etsittävä tietoa yhdisteestä ja sovellettava tunnin 
teoriaa uuden molekyylin kontekstissa. Tulevaisuuden oppimistaidoilla itse ymmärtäisin 
myös innon oppia uutta tai edes ymmärryksen tarpeesta oppia uutta aktiivisesti. Mutta tätä 
en kyllä tiedä, miten opettaa, jos mielenkiintoiset esimerkit ja työelämään tutustuminen eivät 
sitä opeta. 
 
Opetan musiikkia, työtäni koskee lähinnä mediataitojen kehittäminen. Tärkeänä koen 
keskittymiskyvyn opettamisen.  
Ei muutoksia nykyiseen. 
Kokonaisuuksien hahmottaminen, syys-seuraussuhteet, lähdekritiikki. Vuorovaikutteinen 
opetus, kiinnittyminen nuorten kokemusmaailmaan, merkitysten avaaminen 
Avoimmuus, yhteistyö opiskelijoide, opettajien ja oppiaineiden välillä. Tiedon lukutaito ja 
erilaisten tekstien, kuvien ja mediainformaation ymmärtäminen. Uuden tiedon tuottaminen. 
Oivaltaminen oppimisessa tulevaisuutta varten ja isompien kokonaisuuksien hallinta. 
Antaisin enemmän vastuuta oppimisesta opiskelijoille ja käyttäisin kaikkia mahdollisia 
median muotoja ja opetusmenetelmiä tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Jotta tämä onnistuisi 
myös lukion opiskelija tarvitsisi eri kokoisia joustavia ryhmiä oppimiseen. Tutkimustaitojen 
harjoittelu lukiossa ei onnistu kovinkaan hyvin yli 30 opiskelijan ryhmissä, mutta toisaalta 
jotkut aihealueet voisi opiskella "massaluennoillakin".  
medialukutaito, kokonaiosuuksien hahmottaminen. 
Tiedon rakentaminen ja hyödyntäminen 
Mm. kommunikointi eri kielillä ja eri tavoilla, ongelmanratkaisutaidot, kyky hahmottaa 
kokonaisuuksia, havaita ja hyödyntää syy-seuraussuhteita, luovuus, soveltamiskyky. 
 
Ihmisen kohtaaminen, erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevuus. Omaan aineessani ne ovat 
keskeisiä sisältöjä, jotka toistuvat lähes joka tunnilla. Keskustelut, ryhmätyöt, 
pohdintatehtävät....kaikki sellainen, missä pitää toimia toisen kanssa yhteistyössä. 
Kyky tarttua toimeen ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Toisaalta täytyy turvata riittävät 
perusvalmiudet niin matematiikassa kuin äidinkielessäkin. 
itseohjautuvuus. Annan vastuuta opiskelijoille eri tehtävistä ja teetän projekteja 
tiedonhaku, yhteistyötaidot, kriittisen ajattelun taidot, keskustelutaidot, kyky sietää 
erilaisuutta  
 
aktiiviset tiedonhankinta ja -punninta- ja prosessointitaidot, yhteistyötaidot, oman oppimisen 
arviointi- ja kehittämistaidot. Käytän runsaasti mm. projektitöitä ja vertaispalautetta. 
Soveltaminen, tiedonhaku, apuvälineiden käyttäminen (kirjat, sanakirjat, internetin 
hakupalvelut, kirjastot, taulukot jne) 
 
 
merkityksellisen tiedon erottaminen tietomassasta 
 
tiedonhakeminen, -yhdistely ja analysointi tekniikan sovelluksia avuksi käyttäen. Toteuttaisin 
näitä mahdollisuuksieni mukaan, kun saisin asiaan riittävästi koulutusta, luultavasti 
kollegiaalisen yhteistyön ja tuen avulla. 
 
Kriittinen tiedon hankinta ja osaamisen soveltaminen, jonka pohjana on vankka tieto-
taidollinen osaaminen. Osana kuuluu vankka ja monipuolinen yleissivistys nykyisten 



ainehallintojen mukaisesti (osaltamisen oppimistaidon pohjalle tarvitaan myös konteksti, 
jossa työskennellä ja josta hyöytyä ajattelutaitojen kehittymisessä) 
 
 
 
 
 
Ymmärtää kirjoitettua ja luettua sanomaa, puhuttuna kirjoitettuna, henkilöltä, painetusta 
paperista tai tietokoneelta. 
Kriittisen ajattelun taito, tietotulvan suodattaminen 
Lukeminen ja kirjoittaminen sekä mediataidot 
Yksilöllisyyden kehittäminen, yrittäjyys, yleistieto 
tiedon etsimisen taidot, tiedon soveltamisen taidot, ajattelun taito, vankka luku- ja 
kirjoitustaito, luentun ymmärtämisen taito 
Tiedon haku ja tiivistäminen.  
Tiedon etsiminen, kriittinen arviointi, integrointi, soveltaminen. Laskimen/tietokoneen 
tehokas käyttö.  
myönteinen asenne muita ihmisiä kohtaan ja uusia juttuja kohtaan 
 
Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää osata etsiä oikeaa tietoa ja erottaa perusteettomat 
väitteet perustelluista. Omassa työssäni haluan korostaa ajattelu- ja argimentaatiotaitojen 
tärkeyttä. 
kyky kriittiseen ajatteluun, teksti- ja lukuaineiston luotettavuuden arviointi 
Tiedon käsittelyn ja vuorovaikutuksen taidot: opetuksessa kriittisen ja valikoivan lukemisen 
ja yhteisöllisen tekstin tuottamisen harjoittelua (esim.) (Aika erikoinen tämä vastustila!) 
Vuorovaikutustaidot, kriittiset tiedonhankintataidot, soveltaminen. Ensin perusharjoittelua, 
sitten oppilaiden omia kirjallisia ja suullisia töitä. 
osallistuvuus 
Tietopohja omana pääomana, jolle voi sitten perustaa erilaisia tiedonhakutaitoja yms. 
Tietotulvan hallinta, olennaisen tiedon tunnistaminen ja sen työstäminen, kommunikatiiviset 
strategiat 
ymmärtävän lukemisen taidot, tiedon hankinnan ja arvioinnin taidot. Toteuttaisin enemmän 
näitä tehtäviä ja antaisin ohjeita ja palautetta, jos reaaliaineen opettajan opv laskisi alle 21. 
Oppimaan oppiminen ja itseohjautuvuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.b. Alla on lueteltu joitakin tulevaisuuden avaintaitoja. Valitse niistä 
kolme mielestäsi tärkeintä.  
 
 
 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Aloitekyky ja yrittäjyys 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Viestintä vierailla kiellillä, Matemaattinen osaaminen ja 
perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Viestintä vierailla kiellillä 
Oppimistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito, Kulttuurien tuntemus, 
kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 
Viestintä äidinkielellä, Viestintä vierailla kiellillä, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan 
aloilla, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja 
tekniikan aloilla, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito, 
Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito, Kyky viestiä 
yhteiskunnassa käytettävällä kielellä (äidinkieli, S2) 
Oppimistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito, Kulttuurien tuntemus, 
kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-
identiteetti 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen 
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla 
Oppimistaidot, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan 
aloilla, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan 
aloilla, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Viestintä äidinkielellä, Viestintä vierailla kiellillä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan 
aloilla, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 
Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 



Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja 
tekniikan aloilla, Aloitekyky ja yrittäjyys 
Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito, 
Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan 
aloilla, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito, Viestintä millä kielellä tahansa on 
tärkeätä. Suomalaisessa lukiossa sen tulisi ensisijaisesti olla suomi, joka ei välttämättä ole 
opiskelijan äidinkieli. 
Viestintä vierailla kiellillä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja 
tekniikan aloilla, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Aloitekyky ja yrittäjyys, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen 
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla 
Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, 
Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-
identiteetti 
Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja 
tekniikan aloilla, Aloitekyky ja yrittäjyys 
Oppimistaidot, Aloitekyky ja yrittäjyys, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Aloitekyky ja yrittäjyys, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito, Kulttuurien 
tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Aloitekyky ja yrittäjyys 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, 
Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Viestintä vierailla kiellillä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Viestintä vierailla kiellillä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan 
aloilla, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, itsetuntemus 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, kuvalukutaito 
Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja 
tekniikan aloilla, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Viestintä äidinkielellä, Viestintä vierailla kiellillä, Matemaattinen osaaminen ja 
perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla 
Viestintä vierailla kiellillä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Aloitekyky ja yrittäjyys 
Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja 
tekniikan aloilla, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen 
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla 
Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 



Oppimistaidot, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan 
aloilla, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, ajattelun taito, kyky tehdä jotopäätöksiä, 
ymmärtää syy- ja seuraussuhteita ja laajoja kokonaisuuksia 
Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mediataidot, digitaalinen osaaminen, 
kuvalukutaito 
Oppimistaidot, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Mielenhallintataidot: keskittyminen, 
hyväksyminen, avoimmuus 
Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot, Aloitekyky ja yrittäjyys 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen 
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen 
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen 
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Viestintä vierailla kiellillä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Viestintä äidinkielellä, Viestintä vierailla kiellillä, Sosiaaliset- ja kansalaistaidot 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Viestintä vierailla kiellillä, Kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti 
Oppimistaidot, Viestintä äidinkielellä, Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen 
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla 


