ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ
Suoritusjärjestys
Pakolliset kurssit
ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
Keskeiset sisällöt
. tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi
. viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin
. tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, murteet, mediatekstit, sähköiset ja
graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit
ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Keskeiset sisällöt
. tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja -rakenteet, sananvalinnat, kielen kuvallisuus; jaksotus,
viittaussuhteet, kytkökset; fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Keskeiset sisällöt
. kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen
. proosa kirjallisuudenlajina; kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika,
miljöö, teema, motiivi
. lyriikka kirjallisuudenlajina; käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto,
kielen kuvallisuus
. draama kirjallisuudenlajina

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen
Keskeiset sisällöt
. suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi, mainonta, propaganda;
ironia, satiiri, parodia
. vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu,
pääkirjoitus, kommentti, mainos
. argumentointitavat ja retoriset keinot
. kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä
. tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta
ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti
Keskeiset sisällöt
. eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin
näkökulmasta
. tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa
että nykyajan kontekstissa
ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Keskeiset sisällöt
. teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista
nykyviestintään
. suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet
opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta
. kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa
. suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja
Syventävät kurssit
ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen
Keskeiset sisällöt
. vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet
. kielellinen ja nonverbaalinen viestintä

. esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat
. esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteiss
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan
puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on
hyvät vahvuudet osallistua onnistuneesti valtakunnalliseen puheviestinnän päättökokeeseen.
ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen
Keskeiset sisällöt
Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:
. tekstityypit ja tekstilajit
. tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet
. tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta,
otsikointi ja ulkoasun viimeistely
. kielenhuoltoa <
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida tekstejä ja tuottaa niiden pohjalta vastaustekstejä.
Kurssi valmentaa erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden tekstitaidon kokeeseen.
ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Keskeiset sisällöt
. nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä
. ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista.
Opiskelijan näkemys kielestä ja kirjallisuudesta syvenee, hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa kasvaa,
ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Näin kurssi
valmentaa myös erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen.
Koulukohtainen syventävä kurssi
ÄI10 Sanataiteen kurssi
Keskeiset sisällöt
. erilaisiin kaunokirjallisiin ja fiktiivisiin teksteihin syventymistä ja eläytymistä
. kirjallisuuden keinojen käytön oivaltavaa hyödyntämistä omissa teksteissä
. luovan ilmaisun kehittämistä opiskelijan omista lähtökohdista sekä myös ryhmän lähtökohdista käsin
. kurssin aikana loppuun saakka hiotun ja taiteellisen kokonaisuuden tuottaminen.
Opiskelija syventää luovaa ilmaisuaan ja omaa identiteettiään kirjoittamisen kautta. Kurssilla saa
mahdollisuuden kokeilla erilaisia kaunokirjallisuuden tyylejä ja lajeille ominaisia ilmaisutapoja. Kurssilla
opitaan hyödyntämään kaunokirjallisten keinojen käyttöä erilaisten fiktiivisten tekstien tuottamisessa.
KURSSI
ÄI1
ÄI2
ÄI3
ÄI4
ÄI5
ÄI6
ÄI7
ÄI8
ÄI9
ÄI10

edeltävät kurssit

ÄI1, ÄI2
ÄI1, ÄI2, ÄI3
ÄI1, ÄI2, ÄI3
ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI4/ÄI5
ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI4, ÄI5, ÄI6
ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI4, ÄI5, ÄI6
ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI4, ÄI5, ÄI6
ÄI1, ÄI2, ÄI3

