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Insights ja opetussuunnitelman perusteet 

Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita 

(LOPS2016). Opiskelija nähdään aktiivisena toimijana, joka kehittyy tavoitteelli-

sena kielten oppijana ja osaa soveltaa erilaisia kielenopiskelustrategioita omien 

tarpeidensa mukaan sekä suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeita var-

ten jatko-opintojen, työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmasta.  

A-englannissa tavoitteena on, että opiskelija osaa suhteuttaa omaa osaamistaan 

kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 niin vuorovaikutus- kuin tekstin tulkit-

semis- ja tuottamistaidoissakin. Insights antaa eväitä arvioida omaa kielitaitoaan 

ja tavoitteitaan. Kaikkien kappaletekstien taitotasoluokitus on merkitty kirjojen 

sisällysluetteloihin ja Opi oppimaan -osiossa kuvausasteikkoon tutustutaan tar-

kemmin. Opiskelijaa ohjataan  pohtimaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. 

Insights tutustuttaa englannin eri variantteihin ja tarjoaa mahdollisuuksia kehit-

tää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä. Tavoitteena on, että 

opiskelija rohkaistuu hyödyntämään kielitaitoaan opiskelussa, työssä ja vapaa-

aikana. Sarjan monipuolisesti eri tekstilajeja sekä englanninkielisen maailman 

alueita edustavat autenttiset tekstit edesauttavat monilukutaidon kehittymistä. 

Opiskelija kehittyy kielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa 

maailmassa ja oppii ymmärtämään englannin kielen merkityksen ja roolin kan-

sainvälisen kommunikaation kielenä.  

Mielekästä tekemistä on kaiken tasoisille opiskelijoille. Tehtäviä on runsaasti ja 

ryhmän mukaan niistä voidaan valita ne, jotka parhaiten vastaavat opiskelijoiden 

tarpeita. Tehtävät harjoittavat kaikkia kielitaidon osa-alueita tasapuolisesti ja 

rohkaisevat myös itse etsimään kohdekielistä materiaalia verkosta. Tieto- ja 

viestintäteknisten taitojen harjoittelu ja kehittäminen ovat luontevasti mukana. 

 



Insights Course 1: Englannin kieli ja maailmani (ENA1) 

Tavoitteet 

- Kehitetään opiskelutaitoja yksin ja ryhmässä toimien 

- Parannetaan kohdekielisiä vuorovaikutustaitoja 

- Tutustutaan erilaisiin viestintästrategioihin 

- Harjoitellaan itsearviointia 

- Nähdään englanti globaalina maailman kielenä ja kommunikaation välineenä 

- Tutustutaan Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin ja periaatteisiin 

 

Aihepiirit 

- Nuorten elämä 

- Opiskelu 

- Perhe 

- Suomalaisuus ja paikallisuus 

- Englanti globaalina kielenä 

 

Rakenteet 

- Lauseenmuodostuksen periaatteet 

- Aikamuodot 

- Tulevan ajan ilmaiseminen 

- Konditionaalit 

- Liitekysymykset 

 

Insights Course 2: Ihminen verkostoissa (ENA2) 

Tavoitteet 

- Hiotaan opiskelutaitoja edelleen 

- Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja mielipiteenilmaisua 

- Parannetaan kommunikaatiovarmuutta ja tutustutaan eri viestintäkanaviin 

- Kehitetään monilukutaitoa 

- Tutustutaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon periaatteisiin ja sen yhtäläi- 

   syyksiin Eurooppalaisen viitekehyksen kanssa 

 

Aihepiirit 

- Harrastukset ja vapaa-aika 

- Vuorovaikutus verkossa 

- Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi 

- Elämänhallinta 

 

Rakenteet 

- Sanajärjestys 

- Muodolliset subjektit it ja there 

- Persoonapronominit 

- Passiivi 

- Ajan ja paikan prepositiot 



Insights Course 3: Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3) 

Tavoitteet 

- Harjaannutaan ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia kulttuuri-ilmiöitä 

- Laajennetaan monilukutaitoa edelleen 

- Parannetaan ilmaisun kielellistä tarkkuutta 

- Kehitetään sekä suullisen että kirjallisen vuorovaikutuksen taitoja 

- Harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista (mm. analyysi ja arvostelu) 

- Parannetaan esiintymisvalmiuksia 

- Hiotaan itse- ja vertaisarviointitaitoja 

 

Aihepiirit 

Kulttuurin eri ilmiöitä 

- kirjallisuudessa 

- näytelmissä 

- runoudessa 

- kuvataiteessa 

- musiikissa 

- paikallisissa ja kansainvälisissä perinteissä 

 

Rakenteet 

- Artikkelit 

- Yksikkö ja monikko 

- Genetiivi 

 

Insights Course 4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) 

Tavoitteet 

- Kehitetään kriittistä lukutaitoa ja tekstin tulkintataitoja 

- Harjoitellaan tiedonhankintaa ja lähteiden arviointia 

- Vankennetaan aktiivisen kansalaisen valmiuksia 

- Harjaannutaan ilmaisemaan mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti 

- Opitaan tiivistämään tekstin sisältöä 

 

Aihepiirit 

- Ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt maailmalla ja Suomessa 

- Tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvät haasteet 

- Kaupallisuus osana elämäämme 

- Ihminen yhteiskunnallisena vaikuttajana 

 

Rakenteet 

- Relatiivipronominit 

- Indefiniittipronominit 

- Vaillinaiset apuverbit 

- Kansallisuussanat 



Insights Course 5: Tiede ja tulevaisuus (ENA5) 

Tavoitteet 

- Tutustutaan erilaisiin lukemisstrategioihin 

- Parannetaan tieteellisen ja vaativan asiatekstin tulkinta- ja arviointitaitoja 

- Kehitetään argumentointitaitoja suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä 

- Opitaan tuottamaan asiatekstejä 

 

Aihepiirit 

- Eri tiedon ja tieteenalat meillä ja maailmalla 

- Tulevaisuuden visiot 

- Englanti tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä 

- Ihminen tieteen tuottajana ja tutkimuksen kohteena 

 

Rakenteet 

- Infinitiivi ja ing-muoto 

- Paljoussanat 

- Sananmuodostusoppi 

- Lukusanat 

- Ajan ilmaukset 

 

Insights Course 6: Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6) 

Tavoitteet 

- Harjoitellaan työ- ja opiskelupaikan hakemiseen liittyviä taitoja 

- Parannetaan opiskelu- ja työelämätaitoja 

- Kehitetään muodollisissa tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja 

- Harjaannutaan suhteuttamaan omaa osaamista kehittyvän kielitaidon  

   kuvausasteikon tasoon B2.1 

 

Aihepiirit 

- Jatko-opinnot ja urasuunnitelmat 

- Välivuosi 

- Talouselämä 

- Yrittäjyys 

 

Rakenteet 

- Epäsuora kerronta ja aikamuotoharmonia 

- Adjektiivit ja adverbit 

- Adjektiivi / substantiivi / verbi + prepositio 

- Apuverbien erityismerkitykset   

 
 



Insights Course 7: Kestävä elämäntapa (ENA 7) 

Tavoitteet 

- Ymmärretään kestävän elämäntavan merkitys 

- Vankennetaan taitoa ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä 

- Kehitetään kielellistä tarkkuutta 

- Harjoitellaan opiskelemaan asiasisältöjä kohdekielellä 

- Valmistaudutaan ylioppilastutkintoon 

 

Aihepiirit 

Kestävän elämäntavan näkökulma 

- yhteiskunnallisissa  ja sosiaalisissa 

- taloudellisissa 

- ekologisissa 

- kulttuurisissa ilmiöissä 

 

Rakenteet 

- Välimerkit 

- Isot alkukirjaimet 

- Konjunktiot ja sidesanat 

- Lauseiden sitominen 

- Sanajärjestyksen syvennys 

- Lauseenvastikkeet 

 

Insights Course 8: Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8) 

Tavoitteet 

- Parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä 

- Tutustutaan vapaamuotoisen ja muodollisen suullisen viestinnän käytänteisiin  

   ja kulttuurisiin sidonnaisuuksiin 

- Lisätään suullista ilmaisutaitoa ja itsevarmuutta viestijänä 

- Kehitetään suullisen ilmaisun strategioiden hallintaa 

- Parannetaan dialogin rakentamisen ja ylläpitämisen taitoja 

- Valmistaudutaan suullisen kielitaidon kokeeseen 

- Kehitetään taitoa arvioida omaa osaamista kaikilla kielitaidon osa-alueilla 

 

Aihepiirit 

- Ihminen osana muuttuvaa maailmaa 

- Maailmanlaajuiset ja paikalliset ilmiöt 

- Ihmisoikeudet 

- Ajankohtaiset asiat 

 

Rakenteet 

- Verbiopin kertaus ja syventäminen 

- Fraasiverbit 


