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ENGLANNIN OPETTAJAKSI OPISKELEVAT
SUULLISTA KIELITAITOA ARVIOIMASSA:
MITÄ OIKEIN MITATTIIN?
Riitta Myller
Joensuun yliopisto

Since 1993 in Finnish upper secondary schools, there has been a separate
voluntary oral test in English. The feedback on the test, given by students
and teachers, has been mainly positive. However, the test is not equally
accessible for every Finnish student. According to the recent survey by the
Federation of Foreign Language Teachers in Finland (SUKOL), only 50%
of the students in upper secondary school are being tested every year. One of
the reasons for this is teachers’ poor training. Teachers claim that they need
more training for testing and assessment. In this research, I focus on the
assessment training of the teacher trainees. The present study examines how
their assessment skills develop during their year of teacher training. The
present study was initiated with two goals in mind: one was to develop English
teacher trainees’ skills in assessing pupils’ oral proficiency in English. The
second was to create a course based on the data of the study, which would
benefit both the teacher trainees and the teachers.
Assessment of oral proficiency has been considered problematic.
However, the preliminary results show that training and practice seem to
reduce the problem. Furthermore, training throughout the year of teaching
practice guided the assessment/scales of the subjects to be the same, or nearly
the same, as that of the expert teachers. In this article I describe the research
process, and focus on the one research question, namely, what is it teacher
trainees assess when assessing oral proficiency?
Keywords: oral proficiency testing, oral proficiency assessment, action
research
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1 JOHDANTO
Miksi vieraiden kielten ylioppilaskokeessa ei testata suullista kielitaitoa? Kysymys on ajankohtainen edelleen, vaikka vastausta ja
ratkaisua on etsitty jo menneen vuosituhannen alusta lähtien (Saleva
1993). Pekka Hirvonen tarjosi ratkaisua vuonna 1973 kehittämällä
ylioppilaskokeen yhdeksi osioksi puhumiskokeen. Sitä ei valitettavasti uskallettu ottaa käyttöön tuolloin, ja vasta 1990-luvun alussa silloisen kouluhallituksen johtamana aloitettiin valtakunnallinen suullisen kielitaidon kokeilu, jonka tavoitteena oli saada suullinen koe osaksi ylioppilaskokeen vieraiden kielten koetta. Kokeilun jälkeen koe toteutettiin lukioissa vapaaehtoisena kokeena, vuodesta 1993 lähtien englannissa, josta se vähitellen laajeni muihin
kieliin.
Mikä on tilanne 2000-luvulla? Suomen kieltenopettajien liiton teettämä kysely (Saarinen 2000) osoitti, että oppilailla ei ole
tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua suullisiin kokeisiin. Kaupunkikouluilla on kyselyn mukaan paremmat mahdollisuudet suullisten kokeiden järjestämiseen, niissä järjestetään keskimääräistä
enemmän suullisia kokeita, ja kielivalikoima on laajempi. Resurssit kokeen järjestämiseen ovat myös paremmat, sillä kokeen toteutus vaatii aikaa ja rahaa. Resurssien järjestäminen ei kuitenkaan
yksistään riitä: jotta oppilaat motivoituisivat suorittamaan suullisia kokeita, tulisi arvosanalla olla painoarvoa esimerkiksi jatkoopintoihin haettaessa. Oppilaiden osallistumishalukkuus kokeeseen
riippuu pitkälti tämän kysymyksen ratkaisemisesta.
Toukokuussa 2003 ylioppilastutkintolautakunta asetti kielikokeiden työryhmän, jonka keskeiseksi tehtäväksi määriteltiin suullisen kielitaidon arvioinnin edistäminen ja sen ottaminen osaksi
kansallista päättökoetta. Perusteluna tälle oli se tosiasia, että vuonna 2005 voimaan astuvissa opetussuunnitelman perusteissa on selvästi määritelty myös suullisen kielitaidon tavoitetaso, jonka omaksumista ylioppilastutkinnon tulisi selvittää. Jos ja kun suullinen koe
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lähivuosina toteutuu ylioppilaskokeen osana, vaatii se pikaisia toimenpiteitä ja valmistautumista myös kentällä.
Suullisen kielitaidon testaamista ja arviointia on pidetty kautta aikain ongelmallisena. Toisaalta suullista testaamista pidetään
niin tärkeänä, että se kuuluu kaikkiin suuriin kansainvälisiin
englannin kielen kokeisiin. Nykyisin on jo vaikuttavaa näyttöä siitä, että arviointi saadaan tarpeeksi luotettavaksi, kunhan arvioijien
koulutukseen kiinnitetään riittävästi huomiota (Huhta 1993). Oma
tutkimukseni liittyy arvioijakoulutukseen. Opettajankouluttajana
halusin lähteä etsimään vastausta tarkastelemalla kieltenopettajien
koulutustarpeita. Suullisen kielitaidon arviointikoulutusta ei ole
aiemmin toteutettu systemaattisesti Joensuun yliopistossa. Omassa tutkimuksessani seurasin ja koulutin yhden opetusharjoitteluvuoden (1999–2000) aikana yhdeksää englannin kielen opetusharjoittelijaa suullisen kielitaidon arvioinnissa. Tässä artikkelissa
kuvaan tutkimuksen vaiheita sekä kerron lopuksi alustavia tuloksia yhdestä tutkimusongelmasta: mihin piirteisiin harjoittelijat kiinnittävät huomiota suullisen kielitaidon arvioinnissa? Sitä ennen
kuvaan lyhyesti lukion vapaaehtoista englannin suullista koetta.
1.1 LUKION SUULLINEN KOE
Olen seurannut Joensuun normaalikoulun englannin kielen suullisia kokeita ulkopuolisena arvioijana vuodesta 1994. Ensimmäisellä kerralla koe toteutettiin haastatteluna, jossa opettaja haastatteli
yhtä oppilasta kerrallaan. Toisena vaihtoehtona olisi ollut studiokoe, jonka Saleva (1997) osoitti tutkimuksessaan vähintäänkin yhtä
toimivaksi kuin haastattelukokeen. Studiokokeen ja keskustelukokeen paremmuudesta käydään yhä mielenkiintoista keskustelua.
Hildén puolustaa studiokoetta, perustellen sitä juuri Salevan tutkimuksella, joka ”osoitti studiokokeen mittaavan erittäin merkitsevässä määrin samoja taitoja kuin kirjalliset koeosiot, minkä seikan
mukaan ylioppilaskokeeseen rekrytoitavaa osiota ennen muuta
punnitaan” (2000: 327). Hildénin mielestä studiokoe olisi välttämätön askel testauksen kehittämisessä, ja samalla sillä voitettaisiin
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suullisen kielitaidon puolelle ylioppilastutkinnon arvovalta ja
takaistusvaikutuksen edut. Lisäksi studiokoe sitoisi vähemmän
henkilöresursseja kuin keskustelukoe.
Itse kannatan autenttisempaa keskustelukoetta, jollaiseksi
opetushallituksen asettaman työryhmän laatima lukion suullinen
koe on sittemmin muotoutunut. Kokeessa oppilaspari suorittaa kolme tehtävää yhteistoiminnallisesti. Kahdenkymmenen minuutin
aikana oppilaat lukevat lukutehtävän, tiivistävät suomenkielisen artikkelin kohdekielelle sekä näyttelevät roolitehtävän. Suoritus arvioidaan holistisesti viisiportaisella (1–5) kriteeriviitteisellä arviointiasteikolla. Jokainen taso on määritelty kahteen alatasoon, jotka
ovat yleinen viestintätaito ja ymmärrettävyys sekä tarkkuus ja
kielen riittävyys. Arviointikriteerit ovat tässä suhteessa myös
analyyttiset: kokonaisarvio perustuu kahden analyyttisen tason
yhdistämiseen ja painottaa kriteeriä viestintätaito ja ymmärrettävyys.

2 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA TOTEUTUS
Lähdin kouluttamaan yhdeksää englannin opetusharjoittelijaa suullisen kielitaidon arviointiin lukuvuonna 1999–2000, jolloin informantit suorittivat aineenopettajan pedagogisia opintoja (35 ov) Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksella. Toimin
tuolloin englannin didaktiikan lehtorina, mielessäni kysymys: miten harjoittelijoiden arviointitaidot kehittyvät yhden lukuvuoden
aikana? Tarkoitukseni oli testata harjaantumista asettamalla
harjoittelijat arvioimaan koulutuksen päätteeksi Joensuun normaalikoulun suullisia kokeita keväällä 2000, yhdessä eksperttiopettajien
kanssa. Tutkimukseni oli luonteeltaan laadullista toimintatutkimusta
jossa toimin yhdessä informanttien kanssa arvioijana. Tutkimuksen yhtenä päämääränä oli tuottaa arviointikoulutusta – tai jopa
kurssi – sekä opetusharjoitteluun että kentällä toimiville opettajille
täydennyskoulutukseksi. Toisena tavoitteena oli valmistautua en-
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nemmin tai myöhemmin toteutuvaan ylioppilaskokeen suulliseen
kokeeseen. Myöhemmin tutkimusongelmiksi muotoutuivat myös
arvioijien arvioijaprofiilien tarkastelu sekä sen kautta arvioinnin
yhdenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden kysymykset.
Keräsin aineiston kirjallisesti avokysymyslomakkeina ja suullisesti ryhmähaastatteluina. Arviointiin liittyvä aineisto on sekä määrällistä että laadullista. Harjoittelijat kuvasivat jokaisen arvosanan
myös sanallisesti, joten pyrin käsittelemään aineistoa ensisijaisesti laadullisesti.
Ensimmäisellä tapaamiskerralla kaikki yhdeksän lupautuivat
mukaan kokeiluun, joka tulisi vaatimaan kultakin opiskelijalta myös
omaa aikaa. Pyysin heitä kirjoittamaan suhtautumisestaan suullisen kielitaidon testaamiseen ja arviointiin. Jokainen suhtautui myönteisesti, ja vain yksi heistä oli aiemmin ollut tekemisissä lukion
suullisen kokeen parissa. Muutama mielipide oli jo varsin napakka
kannanotto siihen, pitäisikö ylioppilaskokeeseen sisältyä suullinen
osio:
En ole osallistunut suulliseen kokeeseen, mutta mielestäni se on hyödyllinen. Sen pitäisi olla pakollinen yo-kokeessa, jotta opetus kouluissa muuttuisi kommunikatiivisemmaksi. En tiedä osaisinko arvioida nyt
mutta eiköhän sitäkin voisi opetella. Koe voisi olla esim. informaali
jokapäiväisen kommunikaatiotilanteen simulaatio. Arvioisin ainakin sitä
miten oppilas tulee ymmärretyksi ja miten hän viestii (kommunikaatiostrategiat). Mielestäni YTL voisi ottaa askeleen eteenpäin ja modernisoitua. Yo-kokeen tulisi kyetä vastaamaan tämä päivän tarpeisiin.

Varsinaisen koulutuksen aloitin luennoimalla suullisen kielitaidon
testaamisesta ja arvioimisesta (ks. Bachman 1990; Bachman & Palmer 1996). Teoriasta päädyimme arvioimaan videolta lukion suullisen kokeen suorituksia, joita informantit arvioivat opetushallituksen tuottamilta maamerkkivideoilta neljänä erillisenä kertana ennen Joensuun normaalikoulun kevään 2000 suullisia kokeita. Maamerkkivideot sisältävät vuoden 1999 suullisen kokeen
oppilassuorituksia, jotka opetushallituksen asettama työryhmä on
arvioinut laatimillaan kriteereillä. Koulutuksessa arvioinnit tehtiin
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sekä kirjallisesti että suullisesti ryhmäkeskusteluina. Viimeinen
arviointiharjoitus ennen normaalikoulun varsinaista suullista koetta
toteutettiin yhdessä normaalikoulun englannin opettajien kanssa.
Normaalikoulun suullisissa kokeissa sekä harjoittelijat että
opettajat arvioivat yhdessä 32 oppilasparia. Jokaista paria oli arvioimassa vähintään yksi harjoittelija sekä opettaja, joka myös toimi
keskustelukokeen vetäjänä. Itse arvioin sekä videoin tilanteet. Suorituksen lopussa harjoittelija antoi ensimmäisenä arvionsa, sen jälkeen opettaja; arvioita seurasi noin kymmenen minuutin keskustelu niistä. Koulutuksen päätteeksi sekä harjoittelijat että opettajat
kokoontuivat ryhmissään palautekeskusteluihin vuoden tapahtumista.
TAULUKKO 1. Aineiston keruun ja arviointikoulutuksen vaiheet.
$ Harjoittelijoiden tapaaminen ja kirjallinen alkukysely 6.9.1999
$ Luento suullisen kielitaidon testaamisesta ja arvioimisesta 1.11.1999
$ Arviointiharjoittelu I 2.11.1999
$ Arviointiharjoittelu II 22.11.1999
$ Arviointiharjoittelu III pienryhmissä joulukuussa 1999
$ Luento ja harjoitukset lukion vieraiden kielten suullisesta kokeesta

14.2.2000
$ Arviointiharjoittelu IV normaalikoulun opettajien kanssa 16.2.2000
$ Normaalikoulun suullinen koe 21.-23.2.2000
$ Palautetilaisuus toukokuussa 2000

2.1 ARVIOINTIHARJOITTELUN VAIHEITA
Koulutuksen alussa harjoittelijat pysyttäytyivät tiukasti opetushallituksen antamissa tasokuvauksissa, mutta kolmannella arviointikerralla uskaltautuivat jo väittelemään arvioinneissaan. Opetushallituksen videon oppilasparin Aleksin ja Päivin arvioiminen tuotti
erityisiä vaikeuksia, keskustelua ja pohdintaa. Opetushallituksen
arvioijat olivat arvioineet molemmat korkeimmalla arvosanalla viisi
(5), kun taas opetusharjoittelijat olivat kriittisempiä:
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Kallistuin Päiville kummiskin siihen neloseen, koska sillä oli aika paljon niitä ’like’ ja ’something’. Vaikka se kommunikoi hyvin niin sillä
tökki välillä, ja sillä tökki mielestäni siinä ääneenluvussa, ja se oli
tämmösissä kommunikatiivisissa tilanteissa paljon luontevampi että sillä
oli ilmiselvästi sellaista kulttuurikompetenssia. Mutta se välillä takkuili
äänteissä ja jopa pyysi anteeksi sitä. Se oli ihan varmasti semmonen
itsevarma kommunikoija ja ilmiselvästi kokenut…ollut kai Nykissä
töissä. Mutta jos olisin ja olisinkin ankara sillä tavalla että tää ’like’ ja
’something’ osoittaa että vähän joutuu etsimään niitä sanoja, mutta se
on ihan siinä rajoilla; voisi melkein olla vitonen…se on vaikeeta....

Kaiken kaikkiaan harjoittelijat kokivat arvioinnin vaikeaksi, mutta
ilahduttavaa oli, että harjoittelijat kuitenkin uskalsivat pohtia ääneen omaa epävarmuuttaan, kuten esimerkiksi seuraavassa:
Mulla oli vitonen [Aleksille] ja nelonen [Päiville] siinä aika pitkään…mutta oli se aika huono arvosana sille kuitenkin …kun ajattelee
sitä loppua, ja sitä kuinka ne kommunikoi loppujen lopuksi; se aktivoi
sitä niin paljon siinä lopussa, että mun mielestä se Aleksin hyvyys oli
loppujen lopuksi paljolti sitä Päivin hyvyyttä, kun se dominoi täysin
sen lopun vapaan keskustelun. Sillä oli vaikeuksia pitkään siinä alussa
ja mulla oli sille se nelonen, mutta jos nyt kommunikaatiota ajatellaan
kaiken kaikkiaan, sillä oli virheitä kyllä, ja tommosia ’stuffeja’ ja täytesanoja, mutta aivan hyvin se siinä lopussa skarppasi. Mitä pitemmälle
se meni, sitä paremmin se puhui, ja lopussa vähintään yhtä hyvin kuin
Aleksi, vaikka sillä Aleksilla olikin hyvää idiomaattista kieltä, mutta
oli silläkin vaikea alku, ja sen takia en osannut tehdä loppujen lopuksi
eroa. Se Päivin käyrä oli niin nouseva kyllä, alussa pitkään nelosena
mutta kun se lopussa kommunikoi niin hyvin…muutenkin kuin kielellisesti.

Kenraaliharjoitus normaalikoulun opettajien kanssa oli mielenkiintoinen, sillä siinä kokeneet opettajat tuntuivat olevan arvioinneissaan lähes yhtä epävarmoja kuin harjoittelijat. Yksi opettajista koki
tilanteen jopa stressaavaksi: ”…sillä arviointi on hirveän vaikeata… mä vieläkin koen sen hirveän vaikeaksi. Olen ihan murheissani kun mietin että mitenkä osataan ensi viikolla…”.
Varsinaisessa normaalikoulun suullisessa kokeessa arviointi
saatiin suoritettua kohtalaisen yksimielisesti, sillä vain 17 oppilaan (N=64) arviointi tarkastettiin vielä jälkikäteen videolta. Seu-
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raava esimerkki on arviointikeskustelusta, jossa informantti antaa
ensimmäisenä arvion. Samaan arvioon päädytään suhteellisen helposti.
Didaktikko:
Mikko:
Opettaja:
Mikko:
Didaktikko:
Opettaja:

Mikko?
Taasko minä ensin?
Joo me aina aloitetaan teistä
Kolmonen
Samoin
Samaa mieltä…en kyllä tiedä…nää aiheet on tosi vaikeita…jos ne ei tiedä jääkiekosta yhtään mitään, eikä niillä
ole realistisia kokemuksia asunnonvuokraamisesta tuossa iässä: nehän asuu kotona…silleen ne aiheet on vaikeita edes asettua mihinkään tilanteeseen.
Didaktikko: Ja sitten nää tuottaa vähän semmosta persoonatonta puuroa…
Mikko:
Ja jos ei erotu suuntaan tai toiseen se on se kolmonen ...
ne tekee sen just mikä on paperissa…et luo etkä poikkea
kaavasta…
Opettaja:
Ja innostus ja halu vähän parempaan tuotokseen
puuttuu…onko se sitten näitten tehtävien syy vai onko se
tämä tilanne vai kaveri…mikä?
Mikko:
Hauskaa niillä tuntu olevan
Didaktikko: Oisko nää nyt sitten niitä maamerkkikolmosia ihan?
Muut:
joo…

Harjoittelijat uskalsivat olla myös eri mieltä arvioinneistaan:
Didaktikko:
Tiina:
Opettaja:

Didaktikko:
Opettaja:

Mitä annoit?
Antaisin Niinalle vaan kakkosen; Ja Maija kakkosen ja
kolmosen välillä
Antaisin Niinalle kanssa kakkosen, Mutta Maijalle nelosen. Sillä on erittäin hyvä sanavarasto ja ääntäminen,
mutta, oli nyt erittäin jännittynyt. Sen takia hän ei pystynyt ilmaisemaan…minä nimittäin tunnen hänet……
teki kyllä virheitä, mutta…vai olisiko kolmonen parempi? Mitä Riitta itse annoit?
Niinalle kaksi, Maijalle kolme; mitäs sanotte?
Pitäis varmaan katsoa sitä vielä. Se on nyt sitten tätä
persoonallisuutta, sillä hän ei ole päällekäyvä ja dominoiva keskustelija, ikinä…hyvin hillitty
(Keskustelua kolmosen ja nelosen tasokuvauksista)
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Opettaja:
Didaktikko:
Opettaja:

Toisaalta, mehän testataan tätä tilannetta…kaikki jännittäisivät kameraa
Me ei olla kuultu tätä Maijaa koskaan ennen
Minä tiedän hänet ja hänen kykynsä…mutta…annetaan
sitten se kolmonen. Hyväksyn sen…

Edellisessä esimerkissä nousee esille myös yksi harjoittelijoiden
esille tuoma ongelma. Palautekeskustelussa harjoittelijat kritisoivat opettajien taipumusta antaa parempia arvosanoja tuntemilleen
oppilaille. Opettajat omassa palautetilaisuudessaan myönsivät kyseisen taipumuksen, ja olivat sitä mieltä, että harjoittelijoiden osallistuminen kokeeseen oli tuonut selvyyttä tähän ongelmaan. Opettajat puolestaan mielsivät harjoittelijat ankarammiksi arvioijiksi,
ja taas vastaavasti harjoittelijat mielsivät opettajat liian lempeiksi
arvioijina. (Ks. arvioijasta johtuvat mittausvirheet esim. Tarnanen
2002: 68.) Palautetilanteissa molemmat ryhmät olivat tyytyväisiä
kokeiluun ja pitivät opettajien arviointikoulutusta erittäin tärkeänä
sekä harjoittelun aikana että täydennyskoulutuksena. Palautekeskusteluissa suurimmaksi ongelmaksi nimettiin kuitenkin arvioinnin validius: mitä itse asiassa arvioidaan, kun arvioidaan oppilaiden suullista kielitaitoa? Arviointikriteerit eivät harjoittelijoiden
mielestä ole riittävän täsmällisiä kuvaamaan suullisen kielitaidon
kirjoa. Esimerkiksi nonverbaali viestintä sekä puhunnoksen pinnallisuus ja syvällisyys puhuttivat harjoittelijoita:
…sitten semmonen mistä oli opettajien kanssa puhetta, mutta ei niissä
kriteereissä, että jos on ollut vaihto-oppilaana ja pystyy vain pinnallisesti kommunikoimaan, niin mitä tuo koe mittaa? Kokeen tarkoitus pitäisi määritellä tarkemmin; siis miten hyvin se pystyy pitämään sitä
keskustelua tavallaan vain yllä, vai pitäisikö sen määritellä se millaisista sisällöistä se pystyy puhumaan? Esimerkiksi vaihto-oppilas pystyy puhumaan pinnallisesti hyvin mutta ei ehkä tiedä aiheesta tarkemmin. Siis mitä mitataan? Se pystyy huijaamaan kadunmiehen täysin,
muttei keskustelemaan aiheesta väitelleen tohtorin kanssa…

Opettajat olivat samoilla linjoilla. Kaikki neljä opettajaa olivat
kokeneita suullisen kokeen arvioijia: jokaisella oli kokemusta ko-
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keen järjestämisestä ja arvioinnista ja kolmella myös koulutusta
suullisen kokeen järjestämisestä ja arvioinnista. Ongelmana he pitivät persoonan vaikutusta arvioinnin lopputulokseen:
-…mutta toisaalta se että siinä tilanteessa on [arvioimassa] toinen ihminen, toinen arvioija, koska se on niin subjektiivista tämä arviointi.
Ja minä ainakin tässä arvioinnissa mietin koko ajan että arvioinko sitä
persoonaa vai kielitaitoa. Sellaiset joilla on hyvä supliikki ja eloisa esiintyminen saattaa luistella aika pitkälle ja sitten huomaakin että aika köyhää on se kieli, vaikka ne strategiat on hyvin hanskassa. Jos vaikka
mennään aiheesta tuntemattomampaan niin ei enää olekaan mitään sanottavaa ja sanavarastoa edes. Se on niin vaikea asia.
-…mutta toisaalta jos miettii kommunikaatiota niin siellä on 70 % ilmeitä ja eleitä niin nääkin pitää siinä arvioinnissa olla jollakin tavalla
mukana.

3 MITÄ ARVIOIDAAN?
Yhdeksi mielenkiintoiseksi ongelmaksi aineistosta muotoutui kysymys: mitä arvioijat itse asiassa arvioivat arvioidessaan suullista
kielitaitoa, ts. mitä kriteerejä he painottavat? Koulutuksen alussa
harjoittelijat pitäytyivät opetushallituksen asettaman työryhmän
laatimissa kriteereissä, mutta myöhemmin alkoivat kiinnittää huomiota annetun kriteeristön ulkopuolisiin piirteisiin. Seuraavassa
kuvailen tarkemmin, mitä arviointikriteerejä he arvioinnissa painottavat ja mitä kriteeristön ulkopuolisia kriteerejä he käyttävät.
3.1 MITÄ ARVIOINTIKRITEEREJÄ PAINOTETAAN?
Opetushallituksen antamista arviointikriteereistä erottelin seuraavat kriteerit: Viestinnällisinä kriteereinä olivat sujuvuus, ymmärtäminen, tauot, pitkät puheenvuorot, aloitteellisuus (aktiivisuus,
yritteliäisyys) ja interaktio. Tarkkuuden kriteereinä olivat kielioppi, sanasto, sävyerot ja idiomit.
Kun lasketaan harjoittelijoiden antamat kirjalliset kommentit
kaikista arvioitavista suorituksista, saavat sujuvuus (30), sanasto
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(26), ja kielioppi (25) tasavertaisina eniten mainintoja. Seuraavina
aloitteellisuus (15), ymmärtäminen (10), interaktio (7), pitkät
puheenvuorot (5), sävyerot (4) sekä idiomien käyttö (4). Arviointikertojen perusteella tarkasteltuna harjoittelijat kiinnittivät huomiota
ensimmäisellä arviointikerralla aloitteellisuuteen, kielioppiin ja
sanastoon. Toisella kerralla sujuvuus ja sanasto saivat eniten merkintöjä. Kolmannella kerralla ensimmäisinä tulivat sujuvuus,
ymmärrettävyys ja kielioppi. Neljännellä ja viidennellä kerralla
saivat sujuvuus, kielioppi ja sanasto eniten mainintoja.
Suullisessa arvioinnissa ja kommenteissa painottuivat sujuvuus (15), seuraavina interaktio (14) ja kielioppi (14). Heti perässä
seurasi sanasto (12). Muiden kriteerien järjestys oli seuraava: ymmärtäminen (7), pitkät puheenvuorot (6), aloitteellisuus (6), sävyerot (5), idiomit (5) ja tauot (2).
Kolme eniten käytettyä kriteeriä – sujuvuus, kielioppi ja sanasto – ovat perinteisesti käytettyjä arviointikriteerejä, joissa tarkkaillaan toisaalta suullisen kielitaidon sujuvuutta ja toisaalta tarkkuutta. Sujuvuus on yksi vaikeimmin määriteltäviä arviointikriteerejä suullisen kielitaidon arvioinnissa, johon ei ole olemassa
selkeitä normeja. Lukion suullisessa kokeessa se määritellään lähinnä kielen käytön luontevuutena, jossa ei esiinny epäluontevia
taukoja; puheenvuorot ovat tarvittaessa pitkiä. Oppilasta on helppo ymmärtää, hän on aloitteellinen, ja interaktio toimii hyvin. Kielioppi ja sanasto ovat helpommin normitettavia kielitaidon tarkkuuteen liittyviä kriteerejä. Lukion suullisen kokeen näkökulma
molempiin on lähinnä oikeellisuuteen painottunut, sanastossa kiinnitetään huomiota lisäksi sen riittävyyteen ja laajuuteen.
Olin kieltämättä pettynyt, kun harjoittelijat asettivat käytännössä etusijalle tarkkuuden. Teoriatunneilla ja ryhmätapaamisissa
olimme keskustelleet viestivyyden merkityksestä ja kommunikatiivisen kompetenssin rakenteesta sekä kielitiedon ja kielitaidon
välisestä suhteesta. Silti käytännössä harjoittelijat kokivat helpommaksi puuttua normitetumpiin piirteisiin. Taustalla varmasti häämöttävät edelleen kielioppipainotteinen kouluopetus sekä yleinen
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taipumus puuttua kielioppivirheisiin. Arviointikriteerien tasokuvaukset tulisi mielestäni muuttaa tässä suhteessa laajemmiksi
kuvaamaan enemmän todellista kommunikatiivista kompetenssia.
Ainakin tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että jos suullinen kielitaito jaetaan karkeasti kahteen tasoon, sujuvuuteen ja
kielelliseen tarkkuuteen, harjoittelijat painottavat jälkimmäistä,
jolloin arvosana ei kerro suullisesta kielitaidosta.
3.2 MITÄ KRITEERISTÖN
ULKOPUOLISIA KRITEEREJÄ KÄYTETÄÄN?
Kaiken kaikkiaan annetun kriteeristön ulkopuolisia kriteerejä
harjoittelijat mainitsivat 78 kappaletta. Näistä ääntäminen, intonaatio ja esityksen monotonisuus olivat yleisimmät kriteerit, joita
arvioijat ovat käyttäneet kirjallisessa arvioinnissa. Suullisessa
kommentoinnissa käytettiin eniten kriteerejä ääntäminen, hermostuneisuus/jännittäminen, aksentti, intonaatio, eleet ja paperista suoraan lukeminen.
Ääntäminen näytti siis aiheuttavan eniten kysymyksiä. Vaikka se on yleisimpiä suullisen kielitaidon arviointikriteerejä, ei sitä
korosteta tarpeeksi selkeästi annetuissa kriteereissä, joissa se esiintyy eksplisiittisesti vain annetun kriteeristön arvosanatasolla 2, tarkkuus ja kielen riittävyys -tasolla. Ääntämisen määritteleminen on
yhtä vaikeata kuin sujuvuudenkin; lisäksi rajanveto näiden kahden
välillä on hankalaa, erityisesti lausetasolla intonaation, rytmin ja
lausepainon kaltaisissa ilmiöissä (Huhta 1993: 163). Toisaalta ääntäminen ja ymmärrettävyys kulkevat rinnakkain, jolloin ääntämistä
voitaisiin tämän perusteella arvioida yleinen viestintätaito ja
ymmärrettävyys -tasolla (esimerkiksi kuvaus tasolla 5: ”Oppilas
käyttää kieltä luontevasti ja häntä on helppo ymmärtää”). Kaiken
kaikkiaan ääntämisen arviointiin liittyvät epäselvyydet tuottivat
harjoittelijoille kohtuuttoman paljon päänvaivaa. Annettujen
kriteerien laajentaminen ja selkiyttäminen on siis tarpeen.
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Eleet ja nonverbaali viestintä ovat persoonallisuustekijöitä, joiden
vaikutusta arviointiin on yritetty eliminoida (Huhta 1993: 191).
Tässä tutkimuksessa harjoittelijat kokivat vaikeaksi jättää kyseiset
persoonallisuuden piirteet arvioinnin ulkopuolelle, sillä testausmetodin ollessa haastattelu, jossa vaaditaan myös erilaisten roolien näyttelemistä, vilkas ja eloisa esiintyjä saa todennäköisesti paremman arvosanan kuin passiivinen vetäytyjä. Tulisiko persoonallisuutta kontrolloida suullisessa testissä? Mielestäni ei, sillä ylioppilaskoe on jo kauan suosinut tietyntyypistä kirjallisempaa suoriutujaa ja ennen kaikkea kielitiedon hallintaa. Suullisessa kokeessa annettaisiin tasapuolisesti mahdollisuus myös niille, joiden vahvuus on kielen suullinen tuottaminen.
Tutkimukseni aineistossa on liki 80 harjoittelijoiden mainitsemaa tekijää, joista kaikki eivät suoranaisesti liity kielitaitoon, mutta joiden he arvelevat kuitenkin vaikuttavan arviointiin. Näiden tekijöiden esilletuominen ja pohtiminen arvioijakoulutuksessa olisi
tärkeää. Jos yhdeksän harjoittelijaa nostaa esille kymmeniä arviointikriteeristön ulkopuolisia kriteerejä, on aika suhtautua vakavasti
arvioijakoulutuksen tarpeellisuuteen. Myös me kouluttajat tarvitsemme koulutusta. Pintatasolla suullisen kielitaidon arviointi vaikuttaa helpolta, ainakin vuosien kokemuksen jälkeen. Mutta jos
suullinen koe on osa nuorten tulevaisuuteen vaikuttavaa ylioppilaskoetta, on arvioinnit pystyttävä perustelemaan siten, että tulosten
tulkitsijat tietävät, mikä oppilaan todellinen suullinen kielitaito on.

4 LOPUKSI
Ylioppilaskokeen vieraiden kielten suullisen kokeen toteutuminen
on ollut hidasta. Siihen liittyvistä lukuisista ongelmista olen valinnut tutkimusaiheekseni arvioijakoulutuksen. Arvioijakoulutuksen
mahdollisuuksia tarkastelemalla olen huomannut, että koulutuksen
tehostaminen on tärkeätä nimenomaan opetusharjoitteluvaiheessa,
jotta käytänteet olisivat tuttuja kentälle lähdettäessä. Toisaalta ken-
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tällä nyt toimivien täydennyskoulutukseen on vähintäänkin yhtä
suuri tarve. Jos ylioppilastutkintolautakunnan kehittämistyöryhmän
päälinjana on suullisen kielitaidon arvioinnin edistäminen, voidaan
suullisen kokeen olettaa toteutuvan lähivuosina. Ainakin siihen asti
arvioijakoulutuksen tehostaminen ja luonnollisesti yhdenmukaistaminen on tarpeen. Eikä siinä vielä kaikki: tutkimuksen mukaan
arvioijakoulutuksen yhden- ja johdonmukaisuutta lisäävä vaikutus
ei kanna ajallisesti pitkälle, joten arviointikoulutuksen tarve on jatkuvaa (Tarnanen 2002: 73).
Kun suullinen koe on osana ylioppilaskoetta, on testauksen
vaikutus suuri. Myös testaajien vastuu testistä on suuri. Testitulosten
käyttäjien pitää tietää, mikä on testitulosten oikea käyttötarkoitus
ja mitä päätelmiä niiden pohjalta voi tehdä testattavien taidosta.
Nykymuotoinen englannin kielen suullinen koe kaipaa kehittelyä
sekä testinä että arvioinnin osalta. Arvioitikriteerejä tulee selkiyttää
ja täsmentää. Uusissa opetussuunnitelmissa otetaan käyttöön eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotasoasteikot, joiden
soveltamismahdollisuutta lukion suullisen kokeen arviointiin tulisi testata.
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