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Oppilaiden tulee oppia hahmottamaan erilaisia sisältöjä ja viestejä, olivatpa ne kirjoitettuja, puhuttuja, visuaalisia tai sym-
boleita, ja käyttämään eri aistikanavia sisältöjen tunnistamiseen, tulkintaan ja tuottamiseen. Oppilaiden on myös tärkeä 
ymmärtää, että viestien sisältö on aina luotu jotakin kohderyhmää ja tarkoitusta varten, sekä erottaa ja hallita erilaisia syitä 
käyttää, jakaa ja tuottaa erilaisia viestejä. Sisällöt tulee nähdä ajattelun välineenä, jolla voi olla erilaisia tarkoituksia.

Taito 1: 

Viestinnän muodot ja motiivit
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TASO 0 TASO 1 TASO 3

Opettaja esittelee oppilailla erilaisia 
sisältöjä ja oppilaat harjoittelevat 
opettajan johdolla erilaisten viesti-
muotojen tunnistamista. Oppilaita 
ohjataan ymmärtämään, että viesti 
on aina kirjoitettu jollekin kohde-
yleisölle. 

Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
ja tulkitsemaan erilailla muotoiltuja 
viestejä ja soveltamaan erilaisia 
aistikanavia niiden käyttämiseen. 
Oppilaat harjoittelevat erilaisten si-
sältöjen tulkitsemista ja tuottamista 
erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille 
kohderyhmille.

Oppilaat oppivat arvioimaan itsenäi-
sesti erilaisten viestien muotoa eri 
aistikanavien kautta ja osallistumaan 
sekä tuottamaan muodoltaan erilai-
sia viestejä monipuolisesti. Oppilaat 
harjoittelevat erilaisten sisältöjen ja 
viestien hallitsemista omien käyttö-
tarkoituksiensa mukaan. Oppilaat 
myös oppivat käyttämään ja tuot-
tamaan sisältöjä oman ajattelunsa 
apuvälineenä.

TASO 2

Opettaja ei ota huomioon opetuk-
sessaan erilaisten viestimuotojen 
motiiveja, tunnistamista, tulkintaa 
tai tuottamista.
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Oppilaille on tärkeää tarjota mahdollisuuksia löytää omia vahvuuksiaan ja rakentaa omaa identiteettiään viestien avulla. Hei-
tä tulee rohkaista ilmentämään omaa persoonallisuuttaan tekstien, kuvien, videoiden ym. välityksellä erilaisissa medioissa. 

Taito 2: 

Itsensä ilmaisu viestinnässä
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TASO 0 TASO 1 TASO 3

Opettaja kannustaa oppilaita tun-
nistamaan omia vahvuuksiaan ja et-
simään välineitä oman identiteetin 
rakentamiseen erilaisissa medioissa. 
Opettaja ohjaa oppilaita kohti per-
soonallista tapaa välittää ja ilmaista 
erilaisia viestejä ja ajatuksia.

Opettaja mahdollistaa oppimisti-
lanteita, jossa oppilaat voivat etsiä 
ja toteuttamaan omaa persoonalli-
suuttaan erilaisten viestien, teks-
tien, kuvien, videoiden ym. välityk-
sellä eri medioissa.

Oppilaat pääsevät käyttämään omia 
henkilökohtaisia vahvuuksiaan, 
toteuttamaan persoonaansa ja 
rakentamaan omaa identiteettiään 
erilaisten ilmaisumuotojen kautta 
monimediallisissa oppimistilanteissa. 
Oppilaat saavat myös osoittaa omaa 
osaamistaan heille mieluisien tyylien 
ja kanavien kautta.

TASO 2

Opettaja ei opeta oppilaita löytä-
mään tai hyödyntämään heille tär-
keitä viestinnän muotoja ja tapoja.
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