
L aaja-alainen osaaminen sisällytettiin osaksi peruskoulun nykyistä opetussuunnitelmaa, mutta 
kenelle sen edistäminen oppiaineissa kuuluu, ja miten mahduttaa sisältöjä muutoinkin täysille 
oppitunneille? Laaja-alaisen osaamisen alueet ovat toisiaan täydentäviä. Esimerkiksi medialu-
kutaitoa harjoiteltaessa kehitetään samalla oppilaiden ajattelun- ja oppimaan oppimisen taitoja 

ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista (Viinikka 2021, 34–35). Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen 
on suhteessa opittavaan ilmiöön ja opetuksen kokonai-
suuteen. Tässä artikkelissa tarkastellaan medialukutaidon 
edistämistä laaja-alaisena osaamisena ei sille niin tyy-
pillisessä kontekstissa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa, 
vaan katsomus- ja yhteiskunnallisissa aineissa. Tästä niin 
sanotusta kahden kaupasta hyötyy myös oppiaine ja sen 
tavoitteiden toteutus. 

Voimassa oleva perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet sisältää kaikissa oppiaineissa kehitettävän laa-
ja-alaisen osaamisen, jonka yhtenä osa-alueena on moni-
lukutaito. Sillä tarkoitetaan useissa muodoissa olevan infor-
maation tulkitsemista eri taitoja hyödyntäen. Monilukutaito 
ilmenee jokaisessa oppiaineessa omana lukutaitonaan, 
kuten katsomus- ja historian lukutaito, koska oppiaineilla 
ovat muun muassa omat käsitteistönsä, symbolinsa, mene-
telmänsä ja teoriansa (POPS 2014, 20–24). Medialukutaito 
osana monilukutaitoa sisältyy laaja-alaiseen osaamiseen 
ja se on sovellettavissa oppiainerajat ylittävänä. Valtakun-
nallisessa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tehdyn 
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määrittelyn perusteella medialukutaitoon voidaan opetussuunnitelman perusteissa katsoa kuuluvan 
kolme ulottuvuutta: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta mediaym-
päristöissä (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma 2022). Medialukutaidon edistäminen laaja-alaisena 
osaamisena kuuluu jokaisen aineen opetukseen. 

Median hyödyntäminen auttaa opittavien ilmiöiden kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vaikutusten hah-
mottamisessa ja sen avulla opetukseen saadaan myös ajankohtaisuutta (POPS 2014, 405). Medialukutai-
toon ja katsomus- ja yhteiskunnallisiin aineisiin liittyvänä yhteisenä tavoitteena on opettaa kansalaistai-
toja, hyvän elämän edellytyksiä ja ylipäänsä demokraattisen yhteiskunnan lähtökohtia. Medialukutaidon 
kautta voidaan kehittää oppilaiden taitoja tulkita kriittisesti ilmiöistä eri lähteissä esitettyjä näkökulmia, 
joita on mahdollista suhteuttaa myös omiin ja toisten käsityksiin. Lisäksi medialukutaitoa harjoiteltaessa 
voidaan oppia erottamaan fakta ja fiktio.

Median hyödyntäminen 
auttaa opittavien 
ilmiöiden kulttuuristen 
ja yhteiskunnallisten 
vaikutusten 
hahmottamisessa.

”

Katsomusaineissa medialukutaidon kautta on mahdollista tarkastella kriittisesti mediassa välittyviä 
arvoja, asenteita ja stereotypioita. Moraaliin ja laajemmalti etiikkaan liittyvät kysymykset ovat uskonnos-
sa ja elämänkatsomustiedossa tärkeitä käsiteltäviä ilmiöitä, joihin liittyvä käsitteistö ja ymmärrys antaa 
välineitä tarkastella median toimintaa ja ihmisten käyttäytymistä sen parissa. Katsomus- ja yhteiskunnal-
liset aineet tarjoavat välineitä tutkia mediasta esimerkiksi, mikä loukkaa tai miten median kautta vaiku-
tetaan ja pyritään hyvään. Omaan identiteettiin ja toisten ihmisten kunnioittamiseen liittyvät teemat ovat 
tärkeitä katsomus- ja yhteiskunnallisissa oppiaineissa. Sen pohtiminen, mihin ihmisarvo perustuu, tarjoaa 
peilauspinnan tilanteissa, joissa sosiaalinen media haastaa identiteettiä ja itsetuntoa.

Seuraava ketterä esimerkki yhdistää medialukutaidon kehittämisen katsomusaineisiin yläkoulussa. Teh-
tävän avulla tutustutaan ja vertaillaan roomalaiskatolista ja ortodoksista uskontoa. Oppilaat analysoivat 
paavin ja patriarkan Twitter-tilejä tviittien perusteella. Oppilaat pohtivat ryhmissä, millaisia tviittejä löytyi 
ja onko niissä eroja ja miksi ylipäänsä kirkkojen johtajat käyttävät sosiaalista mediaa. Ryhmäkeskustelun 
jälkeen oppilaat kirjoittavat kuvitteelliset tviittinsä Padlet-seinälle kirkon johtajan ominaisuudessa ajankoh-
taiseen, yhteiskunnalliseen asiaan liittyen. Tviitit keskustellaan läpi ja pohditaan, millaista on vastuullinen 
toiminta sosiaalisessa mediassa ja millaisia seurauksia rakentavalla tai vastuuttomalla käytöksellä voi olla. 
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Mitä laaja-alaisen osaamisen taitoja kehitettiin edeltävässä esimerkissä? Medialukutaidon kolmesta 
ulottuvuudesta kehitettiin kaikkia: sosiaalisen median kirjoituksia tulkittiin ja arvioitiin, oppilaat kirjoittivat 
itse päivityksiä ja tunnilla opeteltiin vastuullista toimintaa mediaympäristössä. Osana monilukutaitoa 
kehitettiin uskontolukutaitoa esimerkiksi tulkitsemalla, miten eri uskonnot ilmenevät sosiaalisessa me-
diassa. Muutoin laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvana edistettiin kriittisen ajattelun ja analysoinnin taitoja 
sosiaalista mediaa tutkimalla ja vuorovaikutus– ja dialogitaitoja ryhmässä ja luokassa keskustelemalla. 
Oppilaat kehittivät myös tieto- ja viestintäteknologista osaamista Chromebookia, internetiä ja Padletia 
hyödyntäessään. Opettaja voi käytössä olevia resursseja näppärästi hyödyntämällä opettaa oppilaille 
sekä oppiaineen tavoitteiston että medialukutaidon, monilukutaidon ja muun laaja-alaisen osaamisen. 
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