
Äidinkieli ja 
kirjallisuus

Lappeenrannan Lyseon lukio



Kirjoittaminen

- Opintojaksojen aikana kirjoitetaan eripituisia tekstejä sekä yksin että 
yhdessä toisten kanssa.

- Kirjoitettavat tekstit ovat esimerkiksi tekstianalyysejä, pohtivia tai kantaa 
ottavia esseitä sekä erilaisia mediatekstejä.

- Kirjoittamisen tavoitteena on ajattelun, itseilmaisun ja yleiskielen hallinnan 
kehittyminen.

- Lukiokirjoittaminen kartuttaa myös jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaa kirjoitustaitoa.



Lukeminen

- Opintojaksojen aikana luetaan yksin ja yhdessä erilaisia tekstejä
- Tavoitteena on oppia lukemaan ja tulkitsemaan monenlaisia tekstejä, 

esimerkiksi erilaisia videoita, asiatekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä
- Tavoitteena on myös oppia tulevaisuuden ja elämän kannalta hyödyllistä 

kriittisyyttä
- Lukutaidon opiskelussa käsitteet ovat tärkeitä
- Opiskelutavat ovat monenlaisia, esimerkiksi keskustelevia, pelillisiä, 

draamaa hyödyntäviä tai opettajajohtoisia



Vuorovaikutus

- Rohkaistutaan viestijöinä ja harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisissa 
esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa. 

- Opitaan  toimimaan tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti.
- Opitaan analysoimaan ja arvioimaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja 

-suhteita sekä niiden etiikkaa myös  esimerkiksi mediassa.
- Valinnaisissa opinnoissa monipuolistetaan vielä jatko-opinnoissa ja 

työelämässä tarvittavia taitoja.



Lyseon valinnaiset opinnot

● Kaikille yhteisten opintojen lisäksi tarjotaan vapaavalintaisia opintoja, joihin 
hakeudutaan oman kiinnostuksen mukaan.

● Luovan kirjoittamisen opinnoissa pääsee kehittämään taitojaan 
tarinankertojana, runoilijana, dramaturgina tai kuunnelman käsikirjoittajana.

● Asiakirjoittamiseen ohjaava kurssi tutustuttaa työelämän teksteihin.
● Mediakurssit mediadiplomin myötä opettavat jäsentämään ja 

ymmärtämään mediamaailmaa, jossa elämme. 
● Kielenhuollon kurssi ja kirjoittamisen tukikurssi vahvistavat kirjoittamisen 

taitoa.



YO-koe

Äidinkielen ja kirjallisuuden yo-koe on ainut kaikille pakollinen koe. Se 
muodostuu lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeesta. Molemmilla kokeilla on oma 
koepäivänsä. 

1. Lukutaidon koe
Opiskelija erittelee ja analysoi asia- ja mediatekstejä sekä kaunokirjallisia 
tekstejä. Arvioinnissa korostuvat tekstien tulkintataidot.

2. Kirjoitustaidon koe
Opiskelija kirjoittaa yhden laajan esseen, jossa hyödyntää vähintään kahta 
aineistoa. Arvioinnissa korostuvat niin sisältöainekset kuin oikeakielisyys. 
 



Lyskari

- Lyskari on Lyseon opiskelijoiden toimittama verkkolehti, jossa julkaistaan 
erilaisia opiskeluun, arkeen ja ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä tekstejä.

- Lyskarin tekemisessä oppii muun muassa valo- ja videokuvausta, editointia, 
lehtikirjoittamista, kuvittamista...

- Mukaan toimintaan voi tulla kuka vain.
- Lyskarissa voi suorittaa 10 opintopistettä valinnaisia julkaisutoiminnan 

opintoja.


