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Äidinkieli 
 
 
Pakolliset kurssit 
 
1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. 
 
2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2) 

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, 
kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija 
saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja 
yhteiskunnalle. 

 
3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta 
merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja 
nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan. 

 
4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä 
vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy 
vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja. 

 
5. Teksti ja konteksti (ÄI5)  

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja,  tuntee suomalaisen 
kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa sijoittaa 
ne kulttuurikontekstiinsa. Opiskelija harjaantuu myös erittelemään tekstien tyylipiirteitä. 

 
6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)  

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja 
kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen 
moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta. 

 
 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7) 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä 
tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen 
merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota 
mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-
kokeeseen. 
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8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8) 
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja 
aineistopohjaisia tekstejä, ja varmentaa näin taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, 
aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun 
omaäänisyydessä. Samalla opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja 
yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Kurssi valmentaa erityisesti äidinkielen ja 
kirjallisuuden ylioppilaskirjoitusten kirjoitustaidon kokeeseen.  

 
9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI9) 

Keskeisenä on sisältönä tekstitiedon ja -analyysin syventäminen sekä kielen, kirjallisuuden, 
kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa. Opiskelija 
varmentaa fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri 
näkökulmista. Näin hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee Kurssi valmentaa 
erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskirjoitusten lukutaidon kokeeseen. 

 
 

Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 
10. Sanataiteen kurssi (ÄI10) 

Opiskelija syventää luovaa ilmaisuaan ja omaa identiteettiään kirjoittamisen kautta. Opitaan 
kirjallisuuden keinojen käytön oivaltavaa hyödyntämistä omissa teksteissä. 

 
11. Kielenhuollon kurssi (ÄI11) 

Opiskelija selkeyttää omaa kirjallista viestintäänsä sekä vahvistaa ja syventää kielenhuollon 
taitoja ja kirjakielen hallintaa. Kurssi varmentaa erityisesti taitoja tuottaa ylioppilaskokeissa 
vaadittavaa kielellisesti huoliteltua, normin mukaista ja sujuvaa asiatyylistä tekstiä. 

 
 


