
ESIMERKKI: Kieliprofiilin työstäminen A-englannin moduulien näkökulmasta 
 

Mitä kieliprofiiliin voisi kussakin moduulissa laittaa? 

Alle on koottu yksi esimerkki tavasta sisällyttää kieliprofiili osaksi jokaista A-englannin moduulia. Taulukkoon on koottu aihepiirejä LOPS-perusteissa esitettyjen moduulien sisältöjen pohjalta. 
Taulukossa on huomioitu yhtymäkohdat myös muihin kieliaineisiin. Opiskelijat tutustuvat aihepiireihin yhdessä opettajan kanssa. Opiskelija laatii kieliprofiilinsa koulun käyttämälle alustalle (esim. 
Google Classroom, Microsoft OneNote/O365). Opiskelija voi sisällyttää kieliprofiiliinsa näytteitä, suorituksia ja muuta pohdintaa kaikista kielten oppimääristä (A-kieli, B-kielet, suomen kieli ja 
kirjallisuus tai suomi toisena kielenä -oppimäärät). 

 

Vieras kieli, A-kieli Toinen 
kotimainen 

Vieras 
kieli 

Äidinkieli ja kirjallisuus LOPS Liite 5. 

A-ENGLANTI B1-RUOTSI B3-KIELI Suomen kieli 
ja kirjallisuus 

Suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus 

Lukiokoulutusta täydentävät 
opiskelijan oman äidinkielen opinnot 

ENA1: kieliprofiilin laatiminen 

• Kielitaitokartoitus (tehtävä), 
taitojen arviointi ja tavoitteiden 
asettaminen (tehtävä), 
(monikielisyys: tehtävä)  

• Kielitietoisuus kielitaidon osa-
alueena (tehtävä, tehtävä) 

• Kielenopiskelutaidot (tehtävä)  

• Motivaatiokirje (tehtävä). 

RUB11 VKB31 ÄI1 
ÄI2 
ÄI8 

S21 
S22 
S28 

OÄI1 
OÄI2 
OÄI8 

ENA2 

• Kulttuuriosaaminen 
tunnistaminen ja kuvaaminen, 
kotikansainvälisyys (tehtävä, 
tehtävä)  

• Vuorovaikutus kielellisesti ja 
kulttuurisesti moninaisissa 
tilanteissa (tehtävä) 

RUB12 VKB32 ÄI3 S23 OÄI3 

ENA3 

• Kielenopiskelutaidot: itse- ja 
vertaisarvioinnin taidot, palaute 
(tehtävä, tehtävä), tavoitteiden 
asettamisen taidot (tehtävä) 

• Kielitaidon kehittäminen koulun 
ulkopuolella (tehtävä) 

• Hyödyllistä sisältöä erityisesti 
ÄI4, S24 

RUB13 VKB33 
VKB34 

ÄI4 S24 OÄI4 

ENA4 

• Kielitietoisuus (tehtävä) 

• Aineksia esim. ÄI5, ÄI6, S25, S26; 
kieli demokratiataitona (voi 
hyödyntää esim. #vaikutakielillä -
kampanjaa) 

• Kokemuksia kansainvälisistä 
yhteistyöprojekteista tai 
(virtuaali)vaihdoista 

RUB14 VKB35 
VKB36 

ÄI5 
ÄI6 

S25 
S26 

OÄI5 
OÄI6 

ENA5 

• Kielenopiskelutaidot tehtävä 

• Kokemuksia 
korkeakoulukurkistuksista tai 
kansainvälisistä 
yhteistyöprojekteista 

RUB17     

ENA6: kieliprofiilin täydentäminen 

• Kielitaitokartoitus, taitojen 
arviointi ja kieli-CV:n laatiminen 

• Kielitaito jatko-opinnoissa ja 
työelämässä (tehtävä, tehtävä, 
tehtävä) 

• Kokemuksia 
korkeakoulukurkistuksista tai 
TET-jaksoista/kesätöistä 

RUB15 VKB37 ÄI9 S29  

ENA7 

• Aiheita liittyen aktiiviseen 
kansalaisuuteen 

• Vuorovaikutustaidot (aineksia 
myös ÄI7, ÄI10, ÄI11, S27, S210, 
S211) 

• Kokemuksia kansainvälisistä 
yhteistyöprojekteista tai 
(virtuaali)vaihdoista 

 VKB38 ÄI7 
ÄI10 
ÄI11 

S27 
S210 
S211 

OÄI7 

ENA8 

• Kielitaitokartoitus, (erityisesti 
suullisten) taitojen arviointi ja 
kuvaaminen. Tueksi 
kielinäytteet. 

RUB16     

https://kieliprofiili.com/2020/07/07/tehtava-1-kaikki-kielitaitoni/
https://kieliprofiili.com/2020/07/08/kielitaidon-kuvaaminen/
https://kieliprofiili.com/2020/07/13/tehtava-31/
https://kieliprofiili.com/2020/07/08/kielitaidon-kuvaaminen/
https://kieliprofiili.com/2020/11/09/5-11-kielitietoisuus/
https://kieliprofiili.com/2020/07/14/tehtava-72/
https://kieliprofiili.com/2020/07/07/motivaatiokirje/
https://kieliprofiili.com/2020/07/08/tehtava-16/
https://kieliprofiili.com/2020/07/14/sukupuututkailua/
https://kieliprofiili.com/2020/07/16/kielellisen-ja-kulttuurisen-moninaisuuden-taidot/
https://kieliprofiili.com/2020/11/11/tehtava-4-2/
https://kieliprofiili.com/2020/11/11/tehtava-4-3/
https://kieliprofiili.com/2020/07/14/tehtava-74/
https://kieliprofiili.com/2020/07/14/tehtava-74/
https://kieliprofiili.com/2020/11/09/5-12-kielitietoisuus/
https://kieliprofiili.com/laaja-alainen-osaaminen/
https://kieliprofiili.com/2020/07/13/tulevat-kielitaitotarpeeni/
https://kieliprofiili.com/2020/07/13/tulevat-kielitaitotarpeeni/
https://kieliprofiili.com/2020/07/13/monikielinen-videohakemus/
https://kieliprofiili.com/2020/11/11/tehtava-4-6/
https://kieliprofiili.com/kieli-kulttuuri-ja-kansainvalisyys/
https://kieliprofiili.com/kieli-kulttuuri-ja-kansainvalisyys/
https://kieliprofiili.com/oppimisentueksi/kielinaytteet/

