
   

KYSELYLOMAKE OPISKELIJOILLE 

LUKUVUOSI:  TASO: ○ A1         ○ A2        ○ B1 

○ B2         ○ C1        ○ C2 KIELI:  

 

Tämän nimettömän kyselylomakkeen tarkoitus on mitata tiettyjen valittujen tekniikoitten ja 

menetelmien vaikutusta vieraitten kielten opetukseen/oppimiseen. 

  

I. Ajattele kielikurssia, jolle olet osallistunut ja mieti miten tehokkaana koet seuraavat  

oppimis/opetustavat  

Arvioi väittämiä skaalalla 1-5, jossa 1= erittäin tehoton ja 5=erittäin tehokas  

  

OPETTAJANI 

1 2 3 4 5 ei 
esiinny 

1 on esitellyt kurssin tavoitteet sen alkaessa        

2 on keskustellut oppimistulosten saavuttamisesta opiskelijoitten kanssa       

3 on keskustellut opiskelijoitten kanssa siitä mitä meidän tulisi osata/kyetä 

saavuttamaan kurssin loppuun mennessä  

      

4 on kehitellyt kanssamme opintomenestystä mittaavat kriteerit        

5 on asettanut arviointikriteerit yhdessä kanssamme        

6 antaa meille mahdollisuuden pohtia kurssin aikana tekemäämme 

opiskelutyötä  

      

7 on esitellyt oppitunnin tavoitteen tunnin alussa        

8 on viitannut aiempaan ja/tai tulevaan oppituntiin ja oppimisvaiheeseen        

9 on selittänyt opiskelijoille uuden, aiemman ja tulevan opiskeluvaiheen 

välisen yhteyden  

      

10 on kannustanut meitä työskentelemään pienissä 2-3 opiskelijan ryhmissä 

(ryhmätyö)  

      

11 on kannustanut meitä työskentelemään parin kanssa (parityö)        

12 on kannustanut meitä oppituntia koskevaan keskusteluun pienissä 

ryhmissä  

      

13 esittelee tulevia käytännön tilanteita, joissa meillä on mahdollisuus 

hyödyntää hankkimiamme tietoja ja taitoja  

      

14 on kannustanut meitä seuraamaan toistemme työskentelyä        

15 on kannustanut meitä arvioimaan toistemme opiskelutyötä        

16 on oppitunnin aikana esittänyt ryhmämme edistymistä arvioivia 

kysymyksiä  

      



   

17 on oppitunnin aikana esittänyt yksittäisen opiskelijan edistymistä arvioivia 

kysymyksiä  

      

18 on antanut ajantasaista palautetta opiskelutyöskentelystämme        

19 on antanut välitöntä palautetta suorituksistamme        

20 on selittänyt mitä hyvä opiskelusuoritus tarkoittaa        

21 on keskustellut oppitunnin oppimistuloksesta kanssamme tunnin lopussa        

22 on oppitunnin aikana käyttänyt suorituksen tasoa osoittavia (hyväksytty 

ja/tai hylätty) merkkikortteja oppimisemme arvioinnissa  

      

23 on pyytänyt meitä koostamaan portfolion.        

24 on käyttänyt kuvallista materiaalia, kuten kaaviokuvia tai taulukkoja 

kuvamaan oppimista  

      

25 on kannustanut meitä pitämään esityksiä luokassa        

26 on järjestää harjoituskokeita       

27 on antaa meille palautetta harjoituskokeista       

 

 

II. Ajattele kielikurssia, jolle olet osallistunut ja mieti missä määrin yllä mainitut muutokset 

voivat olla seurausta opettajan käyttämistä seuraavista menetelmistä? 

Valitse vaihtoehdoista 1-5, joista 1=ei liity ollenkaan ja 5=liittyy läheisesti  

  1 2 3 4 5 

1 Kiinnostuin kielen opiskelusta aiempaa enemmän       

2 Suhteeni opettajaan parantui      

3 Uskalsin kysyä enemmän kysymyksiä oppitunnin aikana       

4 En pelännyt puhua luokassa       

5 En ollut huolissani tai stressaantunut testien tai kokeiden tekemisestä       

6 Oppitunnin aikainen aktiivisuuteni on kasvanut       

7 Ilmapiiri luokassa on paratunut       

8 Tunnen, että työskentelimme aiempaa ahkerammin opettajani kanssa       

9 Opettajani kiinnitti enemmän huomiota henkilökohtaisiin tarpeisiini       

10 Sain palautetta aiempaa useammin       

 

 

 

 

 



   

 

III. Arvioi edellistä kyselyn osuutta vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Onko kysely kannustanut sinua pohtimaan omaa opetus- (opettaja) / oppimis- 

(opiskelija) tyyliäsi?  

KYLLÄ EI 

2. Onko kysely vaikuttanut siihen miten suhtaudut opetukseesi/oppimiseesi? KYLLÄ EI 

3. Ole hyvä ja arvioi täyttämääsi kyselykaavaketta:  

pituus sopiva  hieman liian pitkä aivan liian pitkä 

tarkkuus sopiva hieman liian tarkka aivan liian tarkka 

väittämien selkeys: hyvä melko epämääräinen hyvin epämääräinen 

4. Parannusehdotuksia: 

 

 

Kiitos kun täytätte kyselylomakkeen! 
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