
OPPILASKYSELY 
A1-ENGLANTI

A1-englanti suomenkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–6
Oppilaiden, opettajien ja huoltajien näkökulmia

Karita Mård-Miettinen
Ari Huhta
Anna Reini
Anni Stylman

Raportit ja selvitykset 2021:12



2 OPPILASKYSELY A1-ENGLANTI

HAASTATTELU 2. LUOKAN OPPILAILLE   

Koulu: _______________________________________  Päivämäärä: ___.____.2021 

1. Mikä on nimesi: _____________________________________________________

2. Mitä kieltä tai kieliä puhut kotona? (voit merkitä montakin kieltä)

 suomea
 ruotsia
 jotain muuta; kerro mitä kieltä / kieliä _____________________________________

3. Mitä kieltä osaat omasta mielestäsi puhua parhaiten?

 suomea
 ruotsia
 jotain muuta kieltä; kerro mitä kieltä ______________________________________

4. Jos et puhu englantia kotona, osasitko puhua yhtään englantia, kun aloitit sen opiskelun 
koulussa viime syksynä (tai vuoden 2020 alussa)? (merkitse rastilla sopivin vastaus)

 en yhtään
 osasin sanoa muutaman sanan
 osasin esimerkiksi kertoa muutaman asian
 osasin puhua jo aika paljon

5. Jos et puhu englantia kotona, ymmärsitkö yhtään englantia, kun aloitit sen opiskelun 
koulussa viime syksynä (tai vuoden 2020 alussa)? (kun kuulet jonkun puhuvan englantia 
tai näet englanninkielistä tekstiä) (merkitse rastilla sopivin vastaus)

 en yhtään
 ymmärsin muutaman sanan
 ymmärsin muutaman lauseen
 ymmärsin jo aika paljon

6. Mitä teette englannin tunneilla koulussa? (Kerro jokin esimerkki) 

___________________________________________________________________

7. Mikä englannin opiskelussa koulussa on mukavinta? (Kerro jokin esimerkki)

___________________________________________________________________

8. Onko jotakin mistä et pidä englannin opiskelussa koulussa? (Kerro jokin esimerkki)

___________________________________________________________________
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9. Jatka seuraavaa lausetta: Haluan oppia englantia, koska _______________________

___________________________________________________________________

10. Miten mukavaa sinusta on opiskella englantia koulussa? (ympyröi sopivin vastaus)

pidän siitä tosi paljon pidän siitä jonkin 
verran

en oikein osaa sanoa 
pidänkö siitä vai en

en pidä siitä kovin 
paljon

en pidä siitä 
ollenkaan

11. Onko englanti kiva kieli? (ympyröi sopivin vaihtoehto)

 

tosi kiva aika kiva en oikein osaa sanoa ei kovin kiva ei ollenkaan 
kiva

12. Kielitaidon itsearviointi 

   

osaan tätä jo tosi 
hyvin

osaan tätä jo 
jonkin verran

osaan tätä 
ihan vähän

en vielä 
osaa 
tätä

a. Osaan tervehtiä opettajaa tai kaveria englanniksi     

b. Osaan laskea yhdestä kymmeneen englanniksi     

c. Osaan sanoa värejä englanniksi     

d. Osaan sanoa eläimiä englanniksi     

e. Osaan sanoa viikonpäivät englanniksi     

f. Osaan kertoa englanniksi itsestäni tai 
perheestäni

    

g. Osaan kertoa englanniksi millainen on oloni 
(esim. iloinen, väsynyt, surullinen)

    

h. Osaa kertoa englanniksi mitä harrastan     

i. Ymmärrän kun opettaja antaa minulle ohjeita 
englanniksi tehtävien tekemiseksi

    

j. Ymmärrän kun kaverini sanovat jotakin 
englanniksi tunnilla

    

k. Osaan sellaisia englanninkielisiä sanoja, joita ei 
ole opetettu koulussa
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13. Kuinka usein käytät englantia muualla kuin koulussa englannin tunnilla (esimerkiksi 
kotona, kaverin luona tai harrastuksessa)? 

Melkein 
joka päivä

Viikoittain Kuukausittain En koskaan

a) puhun englantia kaverin tai jonkun muun kanssa     

b) kuuntelen lauluja / musiikkia englannin kielellä     

c) katselen englanninkielisiä ohjelmia / videoita     

d) pelaan englanninkielisiä pelejä (esim. puhelimella, 
tabletilla tai konsolilla; esim. Nerf war, Pokemon go, 
Brawl Stars, Minecraft, Garry’s Mod, Roblox)

    

e) harrastuksessa (esim. jalkapallo, tanssi, baletti)     

f) luen jotain englanniksi muualla kuin koulussa (esim. 
lehdet, kirjat, verkkosivut)

    

g) kirjoitan jotain englanniksi muualla kuin koulussa     

h) teen jotain muuta englanniksi     

Mitä muuta teet englanniksi:

___________________________________________________________________

KIELITIETOISUUS

14. Mitä muita kieliä kuin englanti ja suomi tiedät olevan olemassa? Missä olet kuullut 
niitä?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15. Onko mielestäsi englannin ja suomen kielellä mitään yhteistä?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16. Miten englanti eroaa mielestäsi suomen kielestä?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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17. Kielenoppimistaidot 

Miten helppo sinun on oppia näitä asioita?

opin tätä 
tosi helposti

opin tätä 
aika helposti

en oikein osaa 
sanoa

tätä on 
aika vaikea 
oppia

tätä on tosi 
vaikea oppia

a. Opin ymmärtämään englantia     

b. Opin puhumaan englantia     

c. Opin muistamaan uusia 
englanninkielisiä lauluja

    

d. Opin toistamaan englanniksi, 
mitä opettaja sanoo (esimerkiksi 
tervehdyksiä, sanoja)

    

e. Opin pelaamaan englanninkielisiä 
pelejä ja leikkejä, joita meillä on 
koulussa

    

f. Opin englannin kieltä muualla kuin 
koulussa (ohjelmista, videoista, 
peleistä, harrastuksista)

    

18. Vanhemmat 

usein silloin 
tällöin

en oikein osaa 
sanoa

ei juuri 
koskaan

ei koskaan

a. Kyselevätkö vanhempasi, mitä teette 
koulussa englannin tunneilla?

    

b. Auttavatko vanhempasi sinua 
englannin opiskelussa (esim. läksyjen 
tekemisessä tai jos kysyt heiltä mitä 
jokin asia on englanniksi)?

    

c. Rohkaisevatko vanhempasi sinua 
käyttämään englantia muuallakin 
kuin vain koulussa (esim. kotona, 
matkoilla)?

    

d. Jutteletko vanhempiesi kanssa siitä, 
missä englantia näkee ja kuulee 
koulun ulkopuolella (esim. kaupassa, 
ohjelmissa, peleissä, lehdissä)?
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ENGLANNIN KÄYTÖN JÄNNITTÄMINEN 

19. Jännittääkö sinua puhua englanniksi koulussa englannin tunnilla?

ei jännitä koskaan jännittää vain 
harvoin

en oikein osaa sanoa 
jännittääkö vai ei

jännittää silloin 
tällöin

jännittää aina

20. Jos joskus puhut englantia jossain muualla kuin koulussa (esimerkiksi kotona, mat-
koilla, peleissä, harrastuksissa, …), niin jännittääkö sinua puhua englantia? (Jos et puhu 
englantia muualla, tähän ei tarvitse vastata)

ei jännitä koskaan jännittää vain 
harvoin

en oikein osaa sanoa 
jännittääkö vai ei

jännittää silloin 
tällöin

jännittää aina

21. Jos et ihan tarkkaan muista, miten joku asia sanotaan englanniksi, niin yritätkö siitä 
huolimatta sanoa sen?

kyllä, yritän aina kyllä, yritän aika 
usein

en oikein osaa sanoa en yleensä yritä en koskaan yritä

22. Kun opettaja pyytää sinua sanomaan jotakin englanniksi koulussa englannin tunnilla, 
niin vastaatko mielelläsi ja sanot jotain englanniksi?

kyllä, vastaan oikein 
mielelläni

kyllä, vastaan melko 
mielelläni

en oikein osaa sanoa en vastaa kovin 
mielelläni

en halua ollenkaan 
vastata

KAVERIT

23. Onko englannin opiskelu koulussa kavereittesi mielestä kivaa?

he pitävät sitä tosi 
kivana

he pitävät siitä 
jonkin verran

en oikein osaa sanoa he eivät pidä siitä 
kovin paljon

he eivät pidä siitä 
ollenkaan
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24a. Auttavatko kaverisi, jos et muista miten jokin asia sanotaan englanniksi tai mitä jokin 
sana tarkoittaa?

usein silloin tällöin en oikein osaa sanoa vain joskus ei juuri koskaan

24b. Osaatko kertoa esimerkin?
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