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Ifiehtaidon teslaaminen ei tunnetusti o1e
kovin helppoa. koska sjiie aseietaan monia
raaniniuksia (ks. esim erkiks illaka]ra 1997 ) .
Iiaiisi toiseensa iiiheisesti |hteyil.5c" 61*-
v aa tr aatimus ta ovat lu o tetiavu u s j a o s u\u Ll s .
F.a'nen nliiti " selvdkielisid,, term e i zi vieras-
kielisten reliaabelius- ja validius-termien
sijaan. l{iisfzi puhutaan usein teknisesti
ja vaikeasell<oisesti ja - mikii pzthinta -
en enim:Lt tai I'dh en rmiin virh eeilis e s ti. Mitzi
ne sitten itse asiassa tarkoittavat?

b\tta rel,ianbelius kiiytrinnossl on? Se
tarkoittaa yksinkertaisesti ennen muuia
j ohdonniLrkaisuuita (konsistenssia) ainaiiin
koimessa mielessd:
1. Oppilaan suorituksesta annetru an'io

on olennaisesti sarna, vaikka olisi liziy-
teqv kahta erilaista (rinnakkaiselisi tar_
koitettua) tesda, Esinerkkind voisilat
oila i;lioppilastutkinnon eri koekerrar,
eriryisesti llihekkliiset lroekerrat, Jos
vaadmuksena 0n, efizi eri kouluissa tulisi
samasia suorifustasos ta snadasana an,o_
sana, silloin vaaiimus voidaan asettaa
iioiiluissa pideqnile kol<eilje; sanraa asiaa
testaai{en kouiukokeidet fuiisi tnonaa
sama tuios sarnantasoisesta osaami_
sesta,

2. 0ppilaan suorituksesta annettu anio
oljsi olennaisesti sama, jos sama testi
t0isteiiaisiin kohtiiiaisen lvhven aikaviilin
kuluessa.

3. Oppilaan suorituksesta annetfu arvio on
olennaisesti s:rma, vaikka eri henliilot
anio stelevat suorituken.
Jos edellii oieva toteutuu, anjointi on

ollut lLrotettal'aa (j ohdonmukaista) : saman _
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tasoinen suoritus saa samantasoisen arvion
testaustilanteesta riippumatta.

lh lidiu,s puolestaan tarkoittaa vlisinker_
taisesti sitzi, ettii osaraan tehd1 oikeita
tulkintoj a j a ratkaisuj a tuiosten perusteella.
Validius merkitsee pelkistettvnri muun
muassa sitd, ettii arvicidessarmte puhetaitoa
teemme sen piihetaidon luonteen mukai_
sesti, arvioidessamme ktullun,r,mmiinii_
rnistzi menetteleinme niin, ettii fulos heijas-
taa en sisi j ai s esti j Lruri ku uilun _vrnmzirtzimi-
sen olennaisia piirteita, ja kieliopin hallin_
nal "puhtaassa" 

testaamisessa tulokseen
eivzit raikuta esimerkiksi sanaston tunte_
misen ongelmat. T'uloksissa heijastuu mah_
dollisimman p,alj on juuri mitat tava taito, ia
murit asiaan kruulumattomat tekijrit vaik-ut_
tavat niihin maliaoilrsimil]an v.;ihiin.

Kielenopettajan ammattitaitoon k riiluu
oleruraisena osana hya ja ajanmukainen
klisitvs siitli. mitdkielitaito on. Tlmiin tiedon
polijalta voidaan laatia tesreje ja kokeira,
jotka kohdistuvat oikein kielitaidon eri
piifieisiin. \,alidius edeliprrii, ettzi tiede_
t'izin, mifti testataan ja miten sitli testataan
niin, etteiv-at rulokser pdd.se vinoutumaan
epiionnisfuneen testimenetehndn vuoksi.

Trirkeirnpili asioita kaikessa testaamisessa
on sen tiedostarninen, ettli keskeistzi ovat
saadut pistemziritit, annetut arr,,iot ia niistd
tehriiviit johfop:iritdkset. Miuavdlineet eli
kokeet ovat tietenkin tdrkeitfr, koska ne
ovat polijana pistem aarille, arvioille ja
j ohtopizitciksille. 0n riirkeiiii huomara, ert:i
kaikessa testauksessa tul0sten luotettavuus
Ja osuluus ovat kuitenkin aina konteksti_
tiippuvaisia. Mikiilin koe ei ole sinzinszi
luoiettala tai osura, r,aan reliaabelius ja
validius ovat toimeenpantujen kokeiden tai
testien ominaisuuksia. Koe tai testivoi olla

enemmzin taivzihemmiin luotettara ia osu
kulioisenkin koetiianteen nukaan: keih
testaus kohdistuu, mikA on mirtaarnist
tarkoirus. mitli j ohtopdzttcjksiri tai rafkaisu
on tarpeen tehdli.

Nykyu iksinen kiei irsirokfi sirys

Ent:i mitd voi sanoa nyla'isestii tilanteestz
Kieitenopenrksella on meilll pitkzit iavat".
kat perinteet, ja se on seurannut varsi
hr,vin sille asetemuja vaatimuksia. Viim
r,uosiiq'mmeninii rneillli on ollut voimAss,
ajan tasalJa olevat opetussuunnitelmal
jotka lieijastavat varsin hlorn n.vlqaikaistr
ja i'leisesti hwaksvttvd kzisinsui siitii, mitl
mieleki.s kelitaito on. Siksi ei ole srr,tr
epiiilli, efii kielitaidon validius olisi valtti
mritfii suuri ongelma rneill'j. Suurin ost
opettajien ja niuiden tahojen snorittamasti
testauksesta on todenndkcjisesti n.vlq,isil
vlihintzidn kohfuullis en vali dia. N -vlq,isin eri
yhtevkisssii pidety tekstin lrnm1riemisen
ko keet nittaav atkohtuullis en hn i n tekstin
ymmdrtiimistzi, puheen ymmdrdmisen
kokeet kohtuuilisen hwin puheen !nimd.r-
t[mistii ja niin edelleen.

Mistzi tuohon sinzinsd jo hr,r,in nylq,aikai,
s e en ki elitaitok:isi tvks een voi satdalis iiva_
lzristusta? Parhaita lzihteitri on Eurooparr
neuvoston Common European Framework,
joka on oliut saatavana luonnoksina jo
useiden mosien ajan ja jonka painetil
l,ersio on ilnestyng lskeniiin. Siitri on rn,vOs
sa:uavana suomenkielinen versio (Hutrunen
& Huttunen 1998). liiteliehykselli on
monia ansioita, mutta p;rrasta [enee se,
efte se sisriitliii kokonaisvaltaisen ja n),Iq,_
aikaisen esitvksen kielitaidosta, Siksi sitri
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voidaan kril'ttzizi apuna kaikessa kielenopetulcsessa. Se ei myciskrl{n
sido kenenkzizin kiisil mihink[rin tiettyin ratkaisuun. Se ei esi-
meriiiksi edell,i'tzi portfolioarviointia, vaikka tlllainen arvio on toki
sopusoinnussa viitekehy'ken kanssa.

Yleisen eurooppalaisen viitekehyken vksitviskohtaista kieli-
taitoluonnehdinlaa voisi tiivistdd esimerldksi seuraavasti: kielitaito
on sosiaalista toimintaa - ihmisten vilistii luoroiaikutusta kielen
arulla -, ja siinii on pitk[lti kr,symys viestintripainotteisesta
kielellisesti kompetenssista. T'a"ma ilmenee
1. It1'$na ,r,mmdrtizi ja tuottaa erilaista tekstid tai dislmrssia

keskeisiksi miellen'ilki kieienkziytcjn alueilla (eritvisesti nor-
maali sosiaalinen kanssalciyminen, I'leinen asioiminen ja niyo-
hemmin tvoeiiimi),

2 . lq4{vn e 1'mmdrtdzi ja ttrottaa ki eltd inte groi du s ti vie stinn iiilis ess d
ruorovaikutustilanreessa j a

3. ld'lq,nl v^L1ttere merhitvksid kieiestd toiseen.
T tlma kaikki edellyft drt m onenlaisia ko rnp etenss e j a.

Arvioinnin ohqvs luotettuvss

ReLiaabelius ja validius ovat lziheistzi sukua toisilleen. T1mzin
johdattelun perusteella onkin luotu pohjaa sille yleisesti hlvriksytl'lle
testiteorianperiaatteelle, ettzlreliaabelius onvalidiudenvdlttiimdtijn
mutta ei riittziv'.i edellr,trn. Jotkut ovat olieet taipuvaisia lukemaan
fimdn lansuman niin, ettl korostetaan painokkaasti lalidiuden
ensisijaisuutta. Ymmiirtllikseni sitfl ei ole kuitenkaan tarkoltettu,
vaan 0n haluttu korostaa reliaabeiiuden varmistamisen perustavaa
tzirkeyttzi, "Vdlttdmdtdn" on hivrn voimakas sana. Itse nrlkitsen
nyrkkiszidnncin niin, ettri pitrid aina ehdottomasti varmistaa, ettd
testans on reliaabelia. t lioppilastutkintoiautakunnan pitlviaikaisena
jdseneni tdmzin on sisiistdnyt: kokeiaiden arvloinnin tulee olla

1'hdenmukaista, luotett av aa, j ohdonmukai sta. Kun annetaan yksi-
1 o zi ko s kevi a tarkerta. arvi o in te j a, o n tziysi o i keu s o d o tte a lu o tettav aa,

,r,'h denmukaista kohtelu a.
Itse olen taipuvainen sanomann, etti kieltenopetuksessa ei

tule yksiidille tdrkeissl tiianteissa p.vrkiri awioimaan sellaista,
jonka arviointiin ei ole kehittynyt pitlville menevdd yksimielisywtri.
Kouluruksen awila voidaan epdilemdtfii kehittaa jatkuvasti an'i-
ointikulttuuria, mutta. aina on varmistettava, ettzi on saalutettu
riittivri yksimieliswden taso.

Kielitaidon testaaminen ei ole helppoa. Hpriksi kokeen tai testin
laatijaksi kehittvminen vaatii melkoista kokemusta: seurataan
ralppaasti laaditrujen tehtdi,ien toimiluufta )a opitaan jatkuvasti
lis*i siitzi, mikd. toimii ja mikzi ei. Teoria antaatestaamiselle hyvnti
pohjaa. mutta kri\,t?intti antaa sille sp,ryttii ja y'mmdrrystzi.
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' ,:l,r.'Seh1' ,lrunlhin'i,ettri:,tekStin ,vrfidrt?imisen' tesLramrsessa on
eclullista kirttzifl useita teksteie. Nriil katetaan monia aihepiirei:i
j a telistilaj ej a (k:uvarleva. kertovA, arglunen toiva, pohdiskeleva tai
erittelev?i,i ollastava . . , ). Samalla vdltet;tin se, etie jothrt ryhmit
priziseviit esinrerltiksi nitkien tekstien tutfuuden wroksi muira
p*r.,np.au flsemaan, lop, 2-3 virklieen "minitekstit" voivat
ioinria hwili. I(ustaki,r iuhu.rtii tekstistii tehikiin vain nmutama,
i orms vaiii'vkii'l$'sv1nrr. i.i,r ti.n tulee mi eleliri:in'iis riltaa s ekee

', iaoahturnasalia. sekea rusumentointi. selkezi lruvaus tai selkelit
I tolnintaohieet.'sanraa iar-ihaua iunniara teksti ei arna lnryliii

pohiaa testaamiselle.'loi laadintavaiheessa on vailieuksir ldvuiI
iretposti kysymrsten aiheita, 0n parits lqihrnsfi livlliH teksti ya etsiii' 
tilalle uusi. Kokemi"rsten mnkzran rnvoskiilin sellaisistrt teksteisri.
ioistii oli tviin ia nrsken takana saach hrn'ii tehrjivid ia ioistr
tehn,ihin lwsvniviisiin'ei ole ociotettavisrr r.ik.ite ia talliiiaraiaisia
vastauksir. fi saa srnu'estikaart o,,nn.rr*nralla hwin roimivi'"r

: osatehtzivili; 0n palempi taas etsii irLrsi.toimiva telisti.
2. Puhumisen ja kirjoittmisen ,kokejssa on mvtrs suotaval

- ainakin lukuvLroclen aiketra - antaa erilaista kirioittarnista il
p Lrliurnista edellyttdvie tehtrivii. Tuottemispuolella olisi hr,v1 e detzi
svstemaattisen trarioinrksen ia testaamiien auulla. Esimerkiksi
alaluoirilla onitaal etsiu ihnoittamaan, nristd uitriri ia misui ei.
Seuraai,err^ rrih..ssa opitaan perustelentaan, rruiisi' pitriri tai ei

,, pidi jostakin. Sitten otetaan ntnkaau mielipiteeu ihnaiserniuen,
' 

i o,o laaiennetaan seri Del'ustelemisee,r i a vastakohtidsteu n'iliohticn
irerin.i.*iseen ia toriumiseen. Sundla tavalh voidaan liehituiri
kuvaamrstaitoa, ii.itonrirtuitoa,itnid'.ciefle 
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3. Monivalintatehrrivien vaaiiruutta lollaan nsein tdpuvaisia
' yliannoimaatl ja avorehtlivien vaikeurta alianrioimaen. Tilsti ylei-' 

iest,i virheairyioiuniste on uuura 0[a tietoinen. ,

:... -4,Monivalintatlnfivisiir.lno. otlitoa'ioiniriiiseinparem,
miniliuirr neliil vaiirtoehtoa. weijis vaihtoehto on usein vrrsirr
epiuskottava ja heikosti eroftela,a jt saattaa jollr heikenrdl osion
larLtutu Elindsesti kuullun vrnnuiltlirnisesszi neiiiin vaihtoehdon
kii,ttdi on swtll harkita.'varsinkin ios vaihtoehdot ovat uitkid.
Xaitrt ie,r vailitoeiitojen hrlee oila Lrskoftavia. Epduskottrvat vailrto-
ehdot heilientiivzit teh tavaa.

, 5, Monivalintatehtdvissl voi vailiroelifojen toimiruuden vhtenli
liriteelinii. uitlzi sitzt. ettzi iokaiseenr,*ihio.irtoon kohdistuu

:,vdhirrtddn5%valimoista. ' 

, 
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' 6.Kunkin tehtlivfin firlisi tasokokeessatoimii niin, ettiihyviu kielte
taitavat ovat osdet lifusta sen seh'risti''useamnrin oiliein' tai

' piremmin kuiu heikosti kieltri osaavat. Tehtdv:in flrlee siis erotella
oikeansuuntaisesti. Kovin helpot (ratkaisqllosentti yli 85) td hpin
v d l i e a t ( a 1 l e 1 5 % ) t e h t c V ' t t e i v i i t e r o t t e l e t e h o I i l r a m t i �

' .  , , . . ' ,

.f- r' T'Eiv{PUS 4,/3S*i


