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Testssffitisegi iöhröko$tdåsrc;
reliecbellus ge ve[idius

Ifielitaidon lestaaminen ei tunnetusti oie

kovin helppoa, koska siile iLsetetauur monla
raaiimuksia (hs. esimerkiksi Takala 1 997).
I{ai<si toiseensa idheisesti yitteydessä ole-

laa riaatimusta ovat luoletialuus j a osuluus.
Kiltfu n;iitä " se1väkielisiä" terin el ä r,ielas-

kielisten reliaabelius- ja validius-termien

siiaan. Niisiä puhutaan usein teknisesti
ja vaikeaselkoisesti ja - mikii pahinta -
enenmzin tai r,:ihemmän ldlheeilisesti. Mirä
ne sitten itse asiassa tarkoittavat?

l{tsta reliaabelias kä1'tännössä on? Se

tarkoittaa ykinkertaisesti ennen muuta
johclonniuiuisuuira (iionsisienssia) ainai<in

kolmessa mielessä:

1. Oppiiaan sucrituksesta annettu an'io
on olenn'aisesti sama, vaikka olisi käy-

tetq,' kahta eriiaista (rimrakkaiseksi tar-

koitettua) iestiä, Esimerlikinä voisivat

olla,vlioppilasiritkinnon eri koekeriat,

erityisesti lähei<kdisei koekerrat. Jos
r,aadn:uksena on, efiä eri kouluissa tulisi
samasia suorifusnsosta saada sama aflo-
sana, silioin vaatimus vcidaan asettai-

kouluissa i:ideg,iile kokeiXie: samaa asiaa

testaarien koulukokeiden iulisi tilofiaa
sama luios samantasoisesta osaami-
sesta.

2. Oppilaan suoriiuksesta anneitu anjo
olsi olennaisesti sama, |os sama testi

toisteiraisiin koht;rlaisen lvhven aikaviiln
kuft"iessa,

3. Oppilaan suorituksesta annettu anio on
olennaisesti sama, vaikka eri henkilöt
aivostelevat suorif';ken.

Jos edeliä oieva toieutuu, e.nioiirti on
ollui luoiettal':La (j ohdonmLrkaista) : szunan-
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tasoinen suoritus saa sanantasoisen ari,'ion
testaustilanteesta riippumatta.

l/alidius puolestaan tarkoiitaa yksinker-
taisesti sirä, että oseraan tehdä oiheita
tulkintoj a; a ratkaisuj a tulosten perusteella.

Validius merkltsee pelkistettvnä muun
muassa sitä, että arvicidessamne puhetaitoa

teenme sen puhetaidon luonteen mukai-
sesti, an'ioidessafltme kuullun Snnmärtä-
mistä menefielemme nih, että tulos heijas-
taa ensisij aisesti jLruri kuullLrn,vilmärtdmi-
ser olemaisia piirieitä, ja kieliopin hallin-
nal "puhhassa" tesiaamisessa tulokseen
eivät laikuta esirnerkiksi sanaston tunte-
mlsen ongeimat, Ttrloksissa heij astuu mah-
dollisimm an p zi1 j on j Lru ri mitattav a taito, ja
nuut asiaan ktulumattomat tekijät vaihrl-
tavat niihin mahdollisimman v.;ihrin.

Kielenopettajal e_rnmattitaitoon kuuluu
olemaisena osana llvä ja ajanmukainen
käsitl's siitä, miti kielitaito on. Tämän tiedon
polijalta voidaan laatja testejä ja koheita,
jotka kohdistuvat oikein kielitaidon eri
piifieisiin. \taiidius edeliltiää, enä riede-
låän, mttä testataan ja rniten sitä testataan

niin, ettei!-,lt tulokset pääse vinoutumaan
epäonnistuneen testimenetelmän luol<si.

Tzirkeirnpiä asioira kaikessa test..nrnisessa

on sen tiedostaninen, että keskeistä oyat
saadut pisiemäärät, annetut arviot ja niistä
tehtärät 

i ohtopäätökset. l,{ittavlilineet eli
kokeet orat tietenkin tärkeitä, koska ne
ovat polijana pistemäärilie, arvioille ja
johtopäätöksille. 0n tdrkeää huomara, että
kaikessa testauksessa fulosten luoteltavLius
ja osur,lus ovat klitenkin aina konteksti-
riippi"rvaisia. Mikärin koe ei ole sinänsä
luoiettar,z tai osuva, vaan reliaabelius ja
vaLidius ovat toimeenpanhrjen kokeiden tai
testien omiaaisuuksia. I(oe tai testivoi olla

enemmiin tai vdiremmän luo tettava ja osum
kulloisenliin koetilanteen mukaan; keihin
testaus kohdistuu, mikä on mittaamisen
tarkoitus, mitä johtopäätöksiä tai rarkalsuj a

on tarpeen tehdä.

Nykycikcinen kieiireirokösirys

Enlä mitä voi sanoa nl,ictisestä tilanteesta?

Kieltenopetuksella on mei1lä pirkär ja yan-

k;tt perinteet, ja se on seuralnut varsin
hptn si11e asetettuja vaatimuksia. Viime
r,uosi$'mmeninä meillä on ollut r,oimassa

ajtn lasalJa olevat opetussuunnirelmat,
jotka heijastavat varsin hyvin nvlqaikaista
ja yleisesti hpäksftl,ä käsif'stä siitä, mirä
mieleicis kielitairo on. Siksi ei ole srrytä

epällä, että kielitaidon validius olisi välnä-
mätiä suuri ongeima meillä. Suuin osa

opettaiien ja muiden tahojen suodttamasta
testauksesta on todennäköisesti n,vlq'isin
vähintään kohtuullisen validia. N,vlqrisin eri
yhtevkisssä pidety tekstin yrnmärtämisen

kokeei mittäavat kohtuulfisen hwin tekstin
ymmärrämistä, puheen ymmärtämisen
kokeet kohtuullisen hwin puheen 1mmär-
tämistä ja niin edelleen.

Nlistä tuolion sinänsä jo hlvin nvlryaikai-
seen kieiitaitokäsitykseen voi saada lisliva_

laistusta? Parhaita lähteitä on Euroopan
neuvoston Common European Framework,
joka on 011ut saatavana luonnoksina jo
useiden nosien ajm ja jonka painettu
versio on ilmestynf äskeitd.in. Siitä on rnyös

saatavana suol]enkielinen versio (Huttunen

& Huitunen 1998). liltekehyksellä on
monia ansioita, mufia parasta lienee se.

että se sisäitää kokonaisvaltaisen ja ny.\"
aikaisen esitvksen kieiitaidosta. Siksi sitä
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voidaan käl-ttää apuna kaikessa kielenopetuksessa. Se ei myöskä:in

sido kenenkään käsiä mihnkäzin tietfiryn ratkaj.suun. Se ei esi-

merliiksi ede$tä portfolioarviointia, vaikka uillainen awio on toki

sopusoinnussa viitekehy-ksen ka:rssa.

Yleisen eurooppalaisen viitekehylaen vksi4riskohtaista kteli-

taitoiuonnehdiltaa voisi tii\dstää esimerkiksi seuraavasti: kielitaito

on sosiaalista toimintaa - ihmisten vdlistä worovaikutusta kielen

avulla -, ja siinä on pitkälti kvqonys viestintäpainotteisesta

kielellisestä kompetenssista. T nma ilmenee

f . irylq,nä 1,mmär1ää ja tuottaa eriiaista tekstiä tai dislnrssia

keskeisiksi miellehillä kielenkä1tön alueilla (eri$isesti nor-

maaLi sosiaalinen kzurssakä1'minen, r'leinen asioiminen ja nyö-

hemmin fi,'öeiämä),

2. lq'kvnä tmrn *tdd' ja tuottaa ki eltä inte groidu sti riestinnälLisessä

l'uorovaikutustilalteessa ja

3. ln'kvnä välittää merkityksiä kieiestä toiseen.

Tämä kaikki edellyttäe monenlaisia kompetensseja.

Arvioinnin ohsvo luofettcvco

Reliaabelius ja validius ovat läheistä sukua toisilleen. Tämän

j ohdatielun perusteella onkin luotu pohjaa sille yleisesti hwäksy!'lle

testiteorian periaatteelle, että reliaabelius on validiuden vdlttzimälön

mutta ei riittävä edelhtys. Jotkut orat olleet taipuvaisia lukemaan

tändn lausuman ni-in, että korostetarn painokkaasti validiuden

ensisij aisuutta. Yrirmfutä:.i"lseni sitä ei ole lmitenka"en tarkoitettu,

vaan on haluttu korostaa reliaabeliuden varmistamrsen perustavaa

tärketttä. "\,-dlttämätön" on ht'l'in voimakas sana. Itse tuikitsen

nl,rkkisädnnön niin, ettd pitriä aina ehdottomasti varmistaa, että

lestaus on retaabelia. 1 lioppilastutkintolautakunnan pitkäaikaisena

jäsenenä tämän on sisästäm't: kokelaiden arvioinnin tulee olla

1'hdenmukaista, luotettavaa, j ohdonmukaista. Kun ennetaan Jrksi-

1öä koskelja tärkeitä an'iointe j a, on täysi oikeus odo ttaa luo le1iJLa;.'L,

y'hdenmukaista kohteiua.

Itse olen taipuvainen sanomaan, että keltenopetuksessa ei

tLrle yksiiöille irirkeissä ti-lanteissa p.vrkiä arvioimaan sellaistlt,

jonka awiointiin ei ole lrehirt.r,np pitkil,le menevää yksimieliswttä.

Kouluruksen al'ulla voidaan ep:iilemättä kehittää iatkuvasti arvi-

ointikulttuuria, mutta aina on varmistettava, että 0n saatuteftu

riiltävä i,ksimielisrn"den taso.

Kielitaidon testaaminen ei ole helppoa. Hwiiksi kokeen tai testin

laatij'aksi kehitnminen vaatii melkoista kokemusta: seurataan

lalppaasti laadittujen tehtäden toiminrufta ja opitaan jatktvasti

lisää slitä, milci tolmii ja mikä ei, Teoria aniaa testaamiselie h1vää

pahjaa, mutta h:itäntö anlaa sille s1qryttä ja y'mmdrwstä.
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' l,r Seliä.1<uu11un:,etgi. tehstin ,vry1äriärusen, teslaamrsessa 'ou ,

,,,.erlul1ista 1iä1,1!ää. nseita, teksteiä,,Näiii, katelaan rnoniai arhepiiiejä .

,,ia tilatilaieia.(1<uvaileva,,*ertoia;;:aiguneirtoira, poirdiskeleva tai

elittelevä. opastxya ...). Samd-la viiltetäär se. erfä jotLll ryhmät

, tääs eSimerhil.,si pitkien.tekstieri deii nroksi muita
!.pztrempa4n 

'asemaan,l, Jopå,,2-3 .:vir1<keen::i'minitekslitl: 'voivät'
roinria hrvir. I(ustairin lvhvestä rclatistä tehrläär vain rrruutrlira,

.joslius vain yhsi lwqymp, Tekti€n:hrlee,mieiellärin Sisrtlte;ä S€llieä ,

' i4pahtidåsarja,,sellieä,l'gunientointi. seli<eii lruväirs..tai .selkeät

toimfurtrt-rhjeci, Sanrax lruhavr. junnaria teksti ei rnna lnriti
:' pohiaa tesiäamiiäfe los, iäaclniar,'arkssa: öii'\'ai.lieul{sil iöyiä
'helpoitl kyffiienaiheita, on paras lryhnäsri lrr,lata tOkstija ätsi:i

tilalle inrsi. holienrusten nrirkrran rnyöskliiin seLieisisn tekteisrti.
j gisin, oli' t1.önr ja tuskal takaru,iäac1a.,h-l1iä, tehtäviä ja ioistt

. tehfihin$s1nr1$siiri-ei oie oclotettavissa selkeitä'iatarkiåräjaisla,

vastauksia, ei sra suulestil<rrn punrteltrtntalla lnlirr roiurivit
].osffitäviä..oaprrrempi.taåi]e!s1äirLisitoimivaJeksfi'..

2. Puhurnisen jr iirioitmmisen hokeissa'on nttös suorsrxa

- airrakiri lukuloden aiknna - anua ei'ilaisra hirjoiiiemista ja

lpulirimistå ed#äfta.tehtM fuo@spuolella olisi l-i1r'c edetä

s)'stemaai.Lisen harjoinksen jr testnanriscn aruUl. [sinrerkiksi

alaluol<ilh åpiraan ersin ilinoittamarn. ndstä pitää ia misri ei.

'' Serua Sa,]'aihäessä opitaan,'pöillstelanian, ruiisi pitää iai ei

pidä jostlkin. Sifi en oretarur nrnkrart nrielipiieen ilLnriseuLirren.

j ota Lraienpeta"tn sen,perusielömiseen ja vastakolitaisten näkolitien

,.liaq$eleruqeenjetogumiseön.;.S@ä'mn oldali hefuttäri

hrvrlami stxi I oa. ker{ o nri staitor j a niir cci elleen.
-: 

"'- 3,, I,inoidaientevien' viälffi ft u.' o11u1n,,f ein., raipur,aisia

vUarvioimmn ja avoLehtävierr vdkeutra alianloina'lrr. Täsrä viei-

sestä virhcnn,ioin ni itrr on s$,'iä olla ti e to j rten.
., 4. 

I 

vlonii'mrålert*virsä: nuhle,lvallrt htoåtioimii usein pare,l,
miii'lmin. ne1j4',.r,4rhioe1itoa, Ueli a1,,Ji$6 ghto'on useir vaLsin

i',epäpshottavaj'a hCilmsti elottelera j'.r saatta,t iopr heiktnrää'o.sion

liintl.. 
Eritlisesd, lmullLrn lmrnättrLnisessä neljrirr vdhroehrlon

kiltiöä on sqrä liarkiu. varsinkin jos raihtoehdoi 0y1it pitkiä.

K'dkkien vaihtoehto j en tulee olla.uskottavia,'EpäLlSkottavat vaihto-
'......elld0t heilientilvät tetttavex.

5. Monivalintatehrävissä voi vaihloehtojen toimivuudeu yhterrä

iu-iteelinä pitää sitä, että jokalseeir, v:rihtoehloon kolidistuu
vChiutään 5 % vaLiruroista,

'.,' 5, Krnkiii,teht:iven trilisi tasokokeessatoinni fu , etlli llwirl kieltä

' täiiavat oviLt osarnieet:i**oirtu stn setvaiil useammn oikein tai

paremmin ktjn heikostiiHeltä:oiaavat- fentffi tutee.siis er'o{eilå,

oikeansuuntaisestj. Kovin helpoL (ratkaisuploseniti yli 85) rai h:iin

,1 11ailm (alle 1,L7") telrtävdt eiviit er:ottele teiroldralsti.
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