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Arvioinnin laatupiirteet: Validius

• Liittyy arviointituloksesta tehtävien johtopäätösten 

osuvuuteen ja arviointitiedon käyttöön (ei 

mittausvälineeseen)

• Arviointitulosten validius vaihtelee tulkintojen ja 

käyttötarkoitusten mukaan

• Validiutta on punnittava monenlaisen todistusaineiston 

(evidenssin) valossa

• Arviointituloksen validius riippuu myös sen hankintaan 

liittyneistä arvoista ja käytön sosiaalisista seurauksista



Arvioinnin laatupiirteet: Validius

• Standardoitujen testien ja muun koulun ulkopuolisen 

arvioinnin validiusvaatimukset:

- Sisällön kattavuus ja relevanssi (sisällöllinen evidenssi)

- Tarvittavien ajattelutaitojen ja –prosessien spesifiointi

- Testispesifikaatiot= Tehtävänkuvauslomake

- Esim. Dutch Grid

- CEFGrid

- Yo-tutkinnon kielikokeiden kuvauspohja



Arvioinnin laatupiirteet: Validius

- Testin mittaamien piirreulottuvuuksien määrittely ja 

sitä tukeva evidenssi (esim. mittaako yhtä vai monia 

piirteitä; sisäinen validius)

- Tulosten yhteys muihin muuttujiin (esim. samaa 

piirrettä mittaaviin testeihin; ulkoinen validius, 

samanaikaisvalidius, ennustevalidius)

- reliaabelius, tulosten pysyvyys ajan, arvioitsijoiden 

tai sisältöalueiden muuttuessa (reliaabeliusevidenssi)



Arvioinnin laatupiirteet: Validius

- Tulosten yleistettävyys osallistujien, suoritusehtojen 

ja opetusympäristöjen vaihtuessa 

(yleistettävyysevidenssi, ekologinen validius)

- Tarkoitettujen ja tarkoittamattomien seurausten 

määrittäminen (esim. takaistusvaikutus; low-

stakes/high-stakes -arvioinnit)

- Kustannukset, tehokkuus, käytännöllisyys ja 

koejärjestelyt)



AUA (Assessment use argument) 
(Toulmin 2003; Kane 2004; Bachman 2005, 2009)

1
• Seuraukset

2
• Päätökset

3
• Tulkinnat arvioitavan kielitaidosta

4
• Arviointitulos (pistemäärä, arvosana, koetulos)

5

• Koesuoritus (tai muu arvioinnin perustana oleva 
suoritus)

6



Reliaabelius (Brown 2004)
1. Ulkoiset tekijät:

• Ovatko koetehtävät siististi kopioituja ja selkokielisiä?

• Kuuluuko ääni/ näkyykö kuva kaikille yhtä hyvin?

• Ovatko lämpötila, valaistus, ulkoiset häiriöt samanlaiset 

kaikille oppilaille?

• Ovatko oikeat vastaukset helppo todeta ja pisteittää?



Reliaabelius (Brown 2004)

2. Arvioijan sisäinen ja arvioijien välinen pysyvyys ja 

vakaus:

- Oikean suorituksen kriteerit vakaat

- Kriteerien huomioiminen koko arviointiprosessin ajan

- Ainakin kaksi arvostelukertaa/ suoritus

- Standardin säilyttäminen muuttumattomana koko 

arvostelun ajan (poikkeamat > uusi arvostelu)

- Vireystilan tarkkailu ja ylläpito pitkissä arvostelu-

urakoissa



Arvioinnin laatupiirteet / 

Reliaabelius
• mittaustuloksen pysyvyys, satunnais-virheettömyys

• validiuden välttämätön, mutta ei riittävä ehto

• tulos = todellinen tulos + virhevarianssi

• satunnaisvirheen osuuden minimointi 

virhevarianssista: virhelähteiden tunnistaminen 

(satunnaiset/ systemaattiset)



Arvioinnin laatupiirteet / 

Reliaabelius

• laskennallisten indikaattorien tuottaminen 

vertaamalla keskenään testin eri osia, eri 

suorituskertoja tai samaa ominaisuutta mittaavia eri 

testejä 

• arvioijien välinen yksimielisyys 

• Maksimiarvo 1.00, monivalintatehtävillä .85 -.95, 

avokysymyksillä .65 - .80, portfolioilla .40 - .60



Ulkoinen ja sisäinen autenttisuus

(Brown 2004)
• Ulkoinen autenttisuus (Missä määrin koetehtävä vastaa 

tosielämän kielenkäyttöä?)

• - myös pedagoginen autenttisuus (koetehtävän ja 

opiskelutehtävien vastaavuus)

• Onko koetehtävien kieli luonnollista?

• Miten kontekstualisoituja tehtävät ovat?

• Ovatko teemat ja tilanteet kiinnostavia/hauskoja?

• Ovatko osallistujat ja heidän roolinsa todenmukaisia tai 

todennäköisiä?

• Onko tehtävät yhdistetty temaattisesti esim. juonen avulla?



Ulkoinen ja sisäinen autenttisuus

(Brown 2004)
• Sisäinen autenttisuus (Missä määrin koetehtävän suoritus 

vaatii samoja kognitiivisia prosesseja kuin tosielämän 

kielenkäyttö?)

• Missä määrin kielitaito vaikuttaa suoritukseen?

• Mitä muita kompetenssialueita hyödynnetään?

• Millainen on näiden tasapaino suhteessa kokeen 

tarkoitukseen? 

• Mitä oikeastaan mitataan?



Arvioinnin laatupiirteet / 

Käytännöllisyys
Liittyy arvioinnin toteutettavuuteen suhteessa:

• Kustannuksiin

• Ajankäyttöön

• Toimeenpanoon 

• Arvostelun suorittamiseen (esim. pisteitykseen 

ja tulosten raportointiin)



Käytännöllisyys
• Onko kokeen toimeenpano suunniteltu tarkasti ja valmistelut suoritettu 

ennen koetta?

• Pystyvätkö opiskelijat suoriutumaan kokeesta annetussa ajassa?

• Onnistuuko kokeen pitäminen ilman käytännön hankaluuksia?

• Ovatko kaikki välineet ja materiaalit valmiina?

• Onko toimeenpanon rahoitus kunnossa?

• Onko arvostelun suorittaminen annetussa ajassa kohtuullista 

opettajalle?

• Onko koetuloksen raportointitapa selvillä etukäteen?



Arvioinnin etiikka
• arvioitavien ja arvioitsijoiden suhde

• arvioitavien suostumus, yksityisyys, maailmankuva

• ihmisoikeudet

• arviointituloksesta tehtävien johtopäätösten 

arvosidonnaisuus ja sosiaaliset seuraukset ja 

takaistusvaikutus



Takaistusvaikutus ja seuraukset
• Miten kokeeseen valmistaudutaan?

• Miten kokeen jälkikäsittely tapahtuu?

• Tukeeko koe oppilaan autonomiakasvatusta?

• Onko kokeella diagnosoivaa ennustearvoa?

• Miten arviointitulos tulkitaan?

• Mitä seurauksia arvolausumasta on oppilaalle?

• Entä opettajalle?

• Ruokkiiko koe piilo-opsia?



Arvioinnin etiikka
• eettinen harkinta ja ammattimaisuus (eettiset koodistot)

• arvioinnin oikeudenmukaisuus (fairness) 

• arviointi sisältää aina vallankäyttöä

• critical language testing (puoltaa vallan jakamista 

osapuolien kesken, useita näkökulmia ja moniäänisyyttä

• eettiset koodit: ammatillinen, julkinen ja yksilöllinen

Esim.  EALTA Guidelines for Good Practice in Language

Testing and Assessment

http://www.ealta.eu.org/guidelines.htm

http://www.ealta.eu.org/guidelines.htm


Jatkotehtävä 2

• Palaa vielä arviointimuistoihisi. Mitä 

havaintoja voit tehdä niiden validiuspiirteistä 

uuden asiantuntemuksesi pohjalta?



Luokkahuonearvioinnin suorittajan lailliset ja 

eettiset velvoitteet

(Nitko 1995)

1. Itselaaditut arviointitehtävät

• Laadittava osuvia ja päteviä tehtäviä

- Riittävän monipuolinen näyttö (triangulaatio)

- Suunnittelu, tehtävien laadinnan eri vaiheet, tehtävien ohjeistus ja 

korjauskäytännöt arvioinnin laatuperiaatteiden mukaisia

- Ei tavoitteen kannalta irrelevantteja aineksia (esim. Rodulliset tai 

sukupuoleen liittyvät stereotypiat)

- Erilaisten oppilaiden huomioon ottaminen

- Tekijänoikeussuojan alaisen materiaalin käyttöön lupa

- Virheiden korjaus tai virheellisten osien poistaminen lopputuloksesta



2. Valmiiden arviointimenetelmien 

valintaan liittyvät velvoitteet

- Sopivuus käyttötarkoitukseen varmistettava 

> Muokkaus tarvittaessa

- Kriittinen suhtautuminen valmiisiin 

arviointitehtäviin



3. Arvioinnin suorittamiseen 

liittyvät velvoitteet
• Annettava oppilaille tarpeeksi tietoa parhaan mahdollisen 

suorituksen saavuttamiseksi  (aika, olosuhteet, kohteet, 

painotukset, suoritustasostandardit, pisteitys, vaikuttavuus 

esim. arvosanaan)

• Suoritusolosuhteiden järjestäminen ammattimaisesti (ei turhaa 

kiirehtimistä, ei torjuta oppilaiden aiheellisia kysymyksiä)

• Arvioinnin mukauttaminen erilaisille oppijoille (tavoitteena 

todellista suoritustasoa vastaava tulos, ei heikompi tai parempi)

• Koulun ulkopuolisten kokeiden suoritusolojen vakiointi ohjeiden 

mukaan, ei paikallista vaihtelua



4. Suoritusten arvosteluun liittyvät 

velvoitteet
• Arvostelun oltava virheetöntä ja perustuttava 

korjausohjeisiin (jos on)

• Arvosteltava oikeudenmukaisesti henkilöstä johtuvaa 

virhettä välttäen (esim. haloeffekti)

• Oppilaille annettava riittävä palaute suorituksesta (oikeat 

vastaukset tai arvosana eivät riitä!)

• Oppilaille selostettava oikeiden suoritusten ja arvostelun 

periaatteet



4. Suoritusten arvosteluun liittyvät 

velvoitteet

• Arvostelu tarkistettava oppilaan sitä pyytäessä

• Arvostelussa havaitut virheet korjattava pikaisesti

• Arvostelu ja palautus kohtuuajan kuluessa

• Koulun ulkopuolisten arviointien 

totuudenmukainen raportointi



5. Arviointitulosten tulkintaan ja 

käyttöön liittyvät velvoitteet
- Oppilasta ja hänen vanhempiaan autettava tulkitsemaan arvioinnin seuraukset

- Oppilaan arviointitulos tulkittava opitun tason osoittimena, ei kurinpitokeinona

- Oppilaan arviointitulokset pidettävä luottamuksellisena



6. Arviointituloksista tiedottamiseen 

liittyvät velvoitteet
- Oikeaa tietoa

- Vastaanottajalle ymmärrettävä kieliasu

- Sopiva tiedotustaajuus

- Palautteenannon 3 Fs: 

- Focus

- +friendlyness

- +forthrightness

(Anderson 2003, 160 – 162)



Tehtävä 

• Miten opettajan arviointieettiset velvoitteet 

ovat toteutuneet näkemissäsi tai kokemissasi 

opetustilanteissa. Oletko havainnut selviä 

poikkeamia tai laiminlyöntejä? Onko jotkut 

velvoitteet helpompi täyttää kuin toiset?



Summatiivinen päättöarviointi)

(POPS 2004, LOPS 2003) Tarkoitukset:

• tuottaa valtakunnallisesti vertailukelpoista 

tietoa

• määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut oppimäärän tavoitteet 

eri oppiaineissa

• todeta oppilaan osaamisen taso suhteessa hyvän 

osaamisen tavoitetasomääritelmiin (EVK 2001; 

Hildén & Takala 2007)
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Kielitutkintoja ja 

seurantavälineitä
• DIALANG: http://dialang.org/project

• Kansalliset arvioinnit oppimistulosten seuraamiseksi

• http://www.oph.fi/tietopalvelut/arviointi-

_ja_seurantatieto/yleissivistava_koulutus/valmiit_arvioinnit

• Valtionhallinnon kielitutkinnot (kotimaiset kielet)

• http://www.oph.fi/valtionhallinnon_kielitutkinnot

• Yleiset kielitutkinnot

• http://www.oph.fi/yleiset_kielitutkinnot

• Ylioppilastutkinto

http://www.ylioppilastutkinto.fi/

http://dialang.org/project
http://www.oph.fi/tietopalvelut/arviointi-_ja_seurantatieto/yleissivistava_koulutus/valmiit_arvioinnit
http://www.oph.fi/tietopalvelut/arviointi-_ja_seurantatieto/yleissivistava_koulutus/valmiit_arvioinnit
http://www.oph.fi/tietopalvelut/arviointi-_ja_seurantatieto/yleissivistava_koulutus/valmiit_arvioinnit
http://www.oph.fi/valtionhallinnon_kielitutkinnot
http://www.oph.fi/yleiset_kielitutkinnot
http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Ylioppilastutkinnon tarkoitus

• Saada selville, ovatko oppilaat omaksuneet lukion 

opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä lukion 

tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

• Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-

opintokelpoisuuden yliopistoihin.



Ylioppilastutkinnon rakenne

• Neljä pakollista koetta

• Äidinkielen koe kaikille pakollinen

• Muut kolme pakollista seuraavista: toinen kotimainen, yksi vieras kieli, 
matematiikka ja reaaliaine

• Vaativampi koe vähintään yhdessä seuraavista: matematiikka, toinen 
kotimainen tai vieras kieli

• Lisäksi yksi tai useampi ylimääräinen koe



Kielikokeet
• Kuullunymmärtämisen koe ja kirjallinen osa samalla 

tutkintokerralla

• Koeaika 1 + 6 tuntia, kaksi lyhyen kielen koetta 
saman päivänä > 8 tuntia

• Toinen kotimainen kieli ruotsi tai suomi

• Voi suorittaa myös äidinkielen kokeen

• Vieraan kielen koe pitkän (A1 tai A2-oppimäärän) tai 
lyhyen oppimäärän mukaan (englanti, espanja, italia, 
ranska, saksa, venäjä, inarinsaame, koltansaame, 
pohjoissaame, latina ja portugali)

• Latina laajemman (7. alkaen) tai lyhyen oppimäärän 
mukaan

• Lyhyt oppimäärä = väh. 3 lukiokurssia



KIELITAITOKÄSITYS JA KIELTEN OPETUKSEN 

TAVOITETASOT YLIOPPILASTUTKINNOSSA

• kielikokeet laaditaan Lukion 
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta

• viestinnällinen kielitaitokäsitys = tietoa 
kielestä + käyttötaito

• mitataan opetussuunnitelman mukaisissa 
kielenkäyttötilanteissa

• vastaanottamistaidot (kuullun ja luetun 
ymmärtäminen)

• tuottamistaidot (rakenne ja sanasto, 
kirjallinen tuottaminen)

• koetehtävien tekstit liittyvät eri aihepiireihin 
ja teemoihin kunkin kielen oppimäärän 
mukaisesti



Vaiheittain rakentuva validius

(Alderson 1995; McNamara 1996; Huhta 2007)

1. Test rationale: Kuka haluaa tietää mitä kenestä ja miksi?

2. Resurssien ja olosuhteiden määrittely

3. Testitehtäväsuunnitelman (= suoritusnäytettä välittävän artefaktin) 
tuottaminen

Sisällön valinta ja sisältökuvaukset

Kielitaitokäsityksen määrittely

Testin tavoite 

Tekstit, teemat, funktiot ja tehtävätyypit 

Suoritusohjeet 

Arviointikriteerit



Vaiheittain rakentuva validius

(Alderson 1995; McNamara 1996; Huhta 2007)

4. Tehtäväluonnokset laaditaan ja muokataan 
asiantuntijapalautteen pohjalta

5. Pilotointi/ Esitestaus

6. Käyttäjien perehdytys

7. Laadunvalvonta

8. Arviointituloksesta tiedottaminen

9. Validiustarkastelu ja käyttäjäpalaute 

10. Testin seuranta ja jatkokehittely



Suoritusarvioinnin tuloksen 

muodostuminen
TEHTÄVÄ

SUORITUS

TULOS

LAATIJAN

TULKINTA 

KIELITAIDOSTA

ARVIOIJAN 

PIIRTEET



Tehtäväpiirteiden vaikutuksia 

suoritusarvioinnin tuloksiin
• Tarvelähtöinen työnäytetestaus

• Viestintätoiminta rakentuu osallistujien yhteistyönä

• Ulkoiset piirteet + vuorovaikutuspiirteet

1. Suoritusohjeet (”käyttöohje”, ”tavaraseloste”)

2. Input (taustatieto tai oheisaineisto)

3. Odotettu vastaus

4. Inputin ja vastauksen välinen suhde (reaktiivisuus: 

vastavuoroinen/ei-vastavuoroinen, rajaus: niukka /laaja, 

vastauksen suoruus/epäsuoruus)

5. Arviointikriteerit



Suoritustehtäväpiirteiden 

vaikutuksia
• Suunnitteluaika ja keskustelukumppani 

vaikuttavat suoritukseen  (suoritukset erilaisia 

vaikka saman arvosanan saaneita)

• Kumppanin äidinkieli, tuttuus, sukupuoli, 

testikumppanien lukumäärä



Tehtäväpiirteiden vaikutuksia kielen laajuuteen, 

tarkkuuteen ja sujuvuuteen (Skehan 2001, 181)

Tehtäväpiirre Tarkkuus 

(Accuracy)

Laajuus 

(Complexity)

Fluency 

(Sujuvuus)

Tiedon tuttuus Ei vaikutusta Ei vaikutusta Hieman suurempi 

tutuissa 

tehtävissä

Dialoginen vs. 

monologinen 

tehtävä

Suurempi 

monologisissa

Hieman suurempi 

dialogisissa

Pienempi 

dialogisissa

Jäsennysaste Ei vaikutusta Ei vaikutusta Suurempi 

paremmin 

jäsennellyissä

Muunnokset Ei vaikutusta Suunnittelu lisää 

laajuutta

Ei vaikutusta



Tehtäväpiirteiden spesifiointi 

• Nykyään ammattimaisen arvioinnin perusvaihe

Esim. EU-projekti CEFGridin tuotokset

http://www.lancs.ac.uk/fss/projects/grid/grid.php

- Suomessa esim. yleisten kielitutkintojen, valtionhallinnon 

kielitutkintojen ja ylioppilastutkinnon tehtävät kuvataan 

tästä mukautetuin kategorioin

http://www.lancs.ac.uk/fss/projects/grid/grid.php


Kuullun ymmärtämisen 

arviointi
Raili Hildén



Mitä on kuullun ymmärtäminen?

Kuuntele äänite ja vastaa kysymyksiin?

http://www.youtube.com/watch?v=pDgxA_wIkfY&feature=r

elated

1. Ollaanko kaupungissa vai maalla? Miksi?

2. Miten laulajan ystävä viettää vapaa-aikaansa? (2 asiaa)

3. Miten laulaja suhtautuu ystävänsä elämäntapaan?

4.Mitä laulaja tuntee ystäväänsä kohtaan ? Miksi?

http://www.youtube.com/watch?v=pDgxA_wIkfY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pDgxA_wIkfY&feature=related


Kuullun ymmärtämisen osataidot

• Kielelliset taidot

- Kieliopillinen tieto (ilmausten kirjaimellinen merkitys & 

fonologiset & prosodiset piirteet)

- Diskurssikompetenssi (pidemmät jaksot & puhujien välinen 

vuorovaikutus)

- Pragmaattiset kompetenssit (puhejaksojen intentiot & 

piilomerkitykset)

- Sosiolingvistinen kompetenssi (mm. ilmausten 

tilannesidonnaisuus, rekisterivalinnat)



Kuullun ymmärtämisen osataidot

• Yleistieto

• Strateginen kompetenssi

- Kognitiiviset: ymmärtämiseen, muistiin tallentamiseen ja 

mieleenpalauttamiseen liittyvät

- Metakognitiiviset: tilannearvio, monitorointi, tehtävään ja 

kielenkäyttöön liittyvä itsearviointi



Tehtäväkohtainen kuullun ymmärtämisen käsite

• Tehtävän suoritusolot (paikka, taustahäly, äänen lähde, 
läsnäolijat)

• Ohjeet (rubrics) (tehtävänanto, rakenne, aika, 
arvosteluohjeet)

• Inputin (kuunneltava näyte + muu materiaali) piirteet 

• Odotettavan vastauksen kanava ja kieli

• Inputin ja vastauksen suhde (suora, epäsuora, mukautettu; 
prosessoitavan aineksen määrä; vastauksen edellyttämä 
tietopohja)



Äännejärjestelmän hallintaa harjoittavia/mittaavia 

tekniikoita

• Minimiparit ilman kontekstia (kuultujen sanojen 
tunnistaminen tai yhdistäminen kuviin)

• Minimiparit kontekstuaalisin sanoin (yhdistäminen kuviin 
tai vaihtoehtoisiin ilmauksiin)

• Kieliopillisten rakenteiden tunnistaminen kuullusta

• Intonaatiomallien tunnistaminen ja merkitseminen

• Painon tunnistaminen ja merkitseminen



Kirjaimellisen merkityksen tunnistamisen 

harjoittaminen/testaaminen

• Keholliset tehtävät (kuultuun reagoidaan liikkein tai 
piirtämällä)

• Muistamistehtävät (kuultua verrataan vaihtoehtoihin tai 
kirjoitetaan muistiin)

• Kuvatehtävät 

• Keskustelutehtävät (kuultua seuraavan repliikin valinta)

• Suoran tiedonvälityksen ymmärtäminen (oikein/väärin –
väittämät)



Laajempien merkitysten ymmärtämistehtävät

• Pääkohtien ymmärtäminen (ohjelmatyypin, paikan, henkilön, aiheen 
tunnistaminen mahd. äidinkielellä)

• Tekstijakson yleinen ymmärtäminen (kuullun pohjalta vastataan 
monivalintatehtäviin, lyhyisiin kysymyksiin, täydennetään 
tiivistelmästä puuttuvat sanat)

• Informaation siirtotehtävät (kuullun pohjalta piirretään kartta, 
täydennetään taulukko, ratkaistaan ongelma, tehdään muistiinpanoja, 
piirretään tai järjestetään kuvia)

• Buck, G. 2001. Assessing Listening. CUP.



YO-KIELIKOKEET:

KUULLUNYMMÄRTÄMISKOE

(ei portugali, latina ja saamet)
• Äänite, tehtävävihko, vastauslomake, 

optinen lomake

• Koe kestään n. tunnin. Äänitteen 
ohjepituus n. 45 min.

• Monivalintatehtävät. Tyypit abc, abcd, 
oikein/väärin väittämät. Opetuskielellä 
(ok) tai tavoitekielellä (tk)



YO-KIELIKOKEET:

KUULLUNYMMÄRTÄMISKOE

(ei portugali, latina ja saamet)
• Avokysymyksiä. ok/tk. Pisteitys: 0-3, 0-2, 0-1

• Täydentämistehtäviä. Kokelas täydentää 
kuulemansa perusteella pohjatekstissä olevat 
aukot, alut tai loput

• Kuullun selostaminen tiivistäen (lyhennelmä) ok/tk. 
Omin sanoin kirjoitettu yhtenäinen lyhennelmä tai 
luettelo keskeisistä kohdista

• Ks. arvosteluasteikot



Luetun ymmärtämisen 

arviointi

Raili Hildén



Luetun ymmärtämisen käsite
• Kielenkäyttäjän ominaisuuksia, jotka osallistuvat 

ymmärtämisprosessiin (Bachman & Palmer 1996; Alderson 
2000)

1. Yksilölliset ominaisuudet

2. Topiikkitieto

3. Affektiiviset skeemat

4. Kielitaito

• Kielelliset kompetenssit

• Diskurssikompetenssi

• Sosiolingvistinen kompetenssi



Tasoja, joihin tehtävä voi kohdentua

• Tekstistä suoraan ilmenevä informaatio (vastaus yhdessä 
virkkeessä)

• Tekstin implikoima informaatio (yhdisteltävä useasta 
kohdasta)

• Skriptiin perustuva (taustatiedon nojalla pääteltävä)

• Paikallinen tieto

• Kokonaisuuden ymmärtämistä vaativa tieto



Lukutehtävän vaikeustasoon vaikuttavia 

tekijöitä
• Vaikeustaso = teksti + tehtävät

• Taustatieto <> sisältö

• Tekstin esilläolo vastattaessa

• Tekstin pituus

• Testlets (samaan tekstipätkään liittyvät kysymykset, 

riippumattomia toisistaan?)

• Kieliopin, sanaston ja apuvälineiden osuus



YO-KIELIKOKEET: KIRJALLINEN 

OSA – LUETUN YMMÄRTÄMINEN

• Monivalintatehtävät tk/ok (abc/abcd) > mustattu 
ympyrä

• Oikein/väärin -väittämät

• Avoimet kysymykset tavoite- tai opetuskielellä > 
pari virkettä, samalla kiellä kuin kysymys (pisteitys 
0-4)

• Tiivistelmä tai ohjattu tiivistelmä (samalla kielellä 
kuin ohjeet) ks. arviointiohjeet (pistevähennyksiä 
poikkeavasta pituudesta)

• Asiatarkka käännös tai selittäminen (0 – 3)


